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IV. Könyvismertetés. 
Baksay J. Gyalog ösvény. Eötvös K. Lajos. 

813. 
Binder K. és Tizéli Frigyes: Képek Abos egy-

házközségének múltjából. Dr. Szlávik M. 
1361. 

Dobos J. : Hallotti beszédek. Kenessey Béla. 
109. 

Eötvös K. L : Népoktatásiigyi emlékeztető. 
1006. 

Gyurátz T.: A hit oltára. Kenessey B. 715. 
Jakabfalvy: Egyházipolitika. Kenessey Béla. 50. 
Két kritikai értekezés. Dr. Szlávik M. 914. 
Két vallásbölcsészet. Antal Géza. 1255. 
Mayer E. Evangyélmi hit- és erkölcstan. 

Kenessey B. 941. 
Mihályi K . : Erkölcsi rajzok az emberi termé-

szetről. Kenessey B. 1390. 
Molnár L. : Magyar olvasókönyv. Dr. Kerékgyártó 

E. 978. 
Sz, Nagy Károly: Karénekes könyv. A szerző-

től. 174. 208. 
Protestáns értekezések. Dr. Szlávik M. 583. 
Ruttkay J . : Egésségi, erkölcsi és illemszabá-

lyok. E. J. 649. 
Szász G. : Prédikátori tár. Kenessey B. 780. 

816. 
Szász K : Csak a Krisztust ! Kenessey B. 367. 
Szügyi J . : Magyar ev. ref. Chorál-könyv. Oláh 

Károly. 854. 878. 
The Life and Letters of Charles Darwin by 

his son III. v. Pap István. 1611. 
Wargha L. Keresztyén egyháztörténelem. Farkas 

József. 682. 
Zahn A.: A magyar prot. egyháztörténete a 

XIX. században. Antal Géza. 236. 

V. Belföld. 
A bács-szerémi evang. esperesség közgyűlése. 

Bierbrunner Gusztáv. 1078. 
A belső-somogyi egyházmegye közgyűlése, r. I. 

592-
A beregi egyházmegye közgyűlése. Sütő Kálmán. 

435-
A beregi egyházmegye rendkívüli közgyűlése. 

Sütő Kálmán. 790. 
A békés-bánáti egyházmegye közgyűlése Nagy-

Becskereken. E. K. L. 532. 5ÓÓ. 
A békési evange1. esperességből. Jeszenszky 

Károly. 273. 
A békési evang. esperesség közgyűlése. 238. 
A budapesti egyház közgyűlése. Sz. F. 559. 
A dunamelléki egyházkerület közgyűlése. Szőts 

Farkas. 755. 784. 
A dunántúli ág. ev. egyházkerület pénztárairól. 

Poszvék Sándor. 1203. 1259. 1331. 
A dunántúli ág. evangelikus egyházkerületi 

pénztárak 1886. évi állásának kimutatása, 
i o n . 1042. 1071. 

A dunántúli egyházkerület közgyűlése. 919. 
A dunántúli egyházkerület folytatólagos köz-

gyűlése. 1075. 
A dunántúli evang. egyházkerület közgyűlése. 

Bognár Endre. 1139. 
A falusi egyházi életből. Feleki József. 503. 

527.^ 1642. 
A felső-szabolcsi egyházmegye tavaszi közgyű-

lése. Görömbei Péter. 438. 
A félreértés eltávoztatásául. Filó Lajos. 377. 
A gyám- és nyugdíj-intézeti javaslat tárgyalása 

a Konventen. 1613. 1652. 
A hegyaljai ág. evang. egyházmegye közgyű-

lése. Bohus Pál. 210. 
A kecskeméti egyházmegye közgyűlése. P. 

626. 
A komáromi egyházmegye őszi közgyűlése. 

Závory Elek. 1455. 
A magyar országos reform, közalap elnökének 

körlevele. Beöthy Zsig??iond. 1233. 
A máramaros ugocsai egyházmegye tavaszi köz-

gyűlése. Biki Ferenc. 509. 

A mármaros-ugocsai reform, egyházmegye nyári 
közgyűlése. Papp József. 1045. 

A misszió- és Gusztáv-Adolf-egylet közgyűlése 
Budapesten. Szabó Aladár. 565. 

A moldva-oláhországi missió érdekében. (Nyilt 
levél Ballagi Mórhoz.) Czelder Márton. 1305. 

A papi uralom visszaóhajtása. Bterbrunner 
Gusztáv. 466. 

A pesti egyházmegye közgyűlése. Vörös. 557. 
A pesti evangelikus egyház száz éves jubileuma. 

Sz. F. 1492. 
A pestmegyei evang. esperesség közgyűlései. 

Láng Adolf. 949. 
A protestáns árvaház választmányának nyilat-

kozata. 664. 
A református Konvent gyűlése. Szőts Farkas. 

I5I9- 1545-
A sáros-zempléni evang. esperesség közgyűlése. 

Mayer Endre. 944. 
Az szathmári egyházmegye közgyűlése. Filep 

Lstván. 53Ó. 
A szathmári egyházmegye őszi közgyűlése. Filep 

Lstván. 1393. 
A szomolnoki evang. egyház jubileumához. 

Dr. Szlávik ALátyáz. 1267. 
A XIII. városi ev. esperesség közgyűlése. Weber 

Samu. 947. 
A tiszai ág. evang. egyházkerület közgyűlése. 

1076. 
A tiszai ev. egyházkerületi gyűlés jegyzőköny-

vének 36-dik pontjához. Fabriczy János. 
1428. 

A tiszánlúli egyházkerület nyári közgyűlése. 
1108. 

A tiszántúli egyházkerület tavaszi közgyűlése. 
657. 694. O. 

A tolna-baranya-somogyi evang. egyházmegye 
rendkivüli közgyűlése. Lágler Sándor. 629. 

Az alsó-baranyabácsi egyházmegye közgyűlése. 
Erdős József. 661. 

Az ág. evangelikus bányakerület közgyűlése. 
L. A. 1300. 

Az ág. evangélikusok egyetemes, közgyűlése. 
1298. 1328. 

Az egyetemes evangelikus egyházi gyámintézet 
közgyűlése. 1363. 

Az érmelléki egyházmegye közgyűlése. Molnár 
János. 593. 

Az érmelléki egyházmegye őszi közgyűlése. 
Molnár János. 1555. 

Az unitárius Dávid-Ferenc-egylet. Dézsy Mihály. 
1457. 

Az esperesi javadalmazás. Borza Nándor. 114. 
A vallás- és közoktatási tárca költségvetésének 

tárgyalása. Sz. F. 240. 270. 
A vértesaljai egyházmegye közgyűlése. Lévay 

Lajos. 535. 562. 
Csokonai Vitéz Mihály arcképének leleplezési 

ünnepélye. Kiss József. 1425. 
Dr. Sommerville Budapesten. Szabó Aladár. 

1615. 
Egy érdekes anyakönyvezési eset. Révész Kál-

mán. 4Ó9. 
Egy híres egyházi ének dallamáról. Jeszenszky 

Károly. 178. 
Egy kis reminiscentia a Karsay-jubileumra. 

—s—b. 1135. 
I Egy szenynyes vád. Farkas Gejza. 149. 

Felelet főt. Filó Lajos n.-körösi tanító-képesítő 
bizottsági elnök úr felvilágosítására. Nagy 
Ignác. 310. 

Felelet három nt. esperes úrnak. Nagy Ignác. 
14- 54-

Felvilágosítás a kifogásolt n.-körösi tanítóké-
pesítés tárgyában. Filó Lajos. 213. 

Felvilágosításul. (Hörk József nyilatkozatára). 
Fabriczy János és Gatnauf György. 1647. 

Főpásztori beszédek. Visszaemlékezésül Szász 
Károly püspök kiilső-somogyi egyházlátoga-
tására. B. L. 981. 1007. 1039. 

Húsz év előtt és most. Nagy Sándor. 276. 
Interconfessionalis értekezlet Czrepaján. Határőr. 

886. 

Jézus imája és nem úri ima. Csoo Zsigmond. 
^ 81. 150. 

Karsay Sándor dunántúli püspök jubileuma. 
—y—a. 1105. 

Kérelem a bélzeréndi vizkárosult lelkész érde-
kében. Láng Adolf. 792. 

Még egy szó a »Szlavóniai csendélet«-re. Kulifay 
Elek. 305. 335. 371. 

Modern félszegségek. Csoó Zsidmond. 1580. 
Nyilatkozat és önvédelem. Fábián Dániel. 882. 
Nyilatkozat. (Fabriczy Jánosnak). Hörk József. 

1556. 
Nyilt levél t. Szőts Sándor úrnak. Mészöly 

Győző. 1169. 
Önvédelem. Szügyi József. 1080. 1100. 1141. 

1171. 
Pap Gábor dunántúli püspök körútja. 1201. 

1231. 1269. 1302. 1330. 
Provokált válasz Kálmán Farkas itr személyes-

kedéseire. Oláh Károly. 820. 
Püspöki látogatás a kiilső-somogyi egyházme-

gyében. K. Gy. 555. Gózon Gyula. 587. 
r. 623. Cserna Iztván. 655. és 685. Kálmán 
Gy. Orbán Antal. 719. Somogyi Kálmán. 

Rövid válasz az anecdotás feleletre. Kámtián 
Pál. 81. 

Szerény észrevételek Szél Kálmán mánkálatára. 
Is'o Pál. 401. 

Szerény vélemény a »Mik vagyunkt kérdésről. 
Kimiti László. 309. 

Vasárnapi munkaszünet Fehérmegyében. Lévay 
Lajos. 376. 

Válasz a nyilatkozatra és önvédelemre. LCenessey 
Béla. 884. 

Válasz a »Szerény vélemény«-re a »Mik va-
gyunk kérdésről. Dr. Szlávik Mátyás. 403. 

Végszó a chorál-könyvek feletti vitához. Ifjabb 
Szotyori N. Károly, Wolf Cyrill, Bartalus 
István. 1267. 

Végszó a válaszra. Révész Kálmán. 856. 
Weber-jubileum Szepes-Bélán. Szutórisz Frigyes. 

17-

VI. Régiségek. 
Adatok a szepességi egyházak történetéből. 

Nemes Károly. 115. 182. 
Bornemisza Péter élete és munkái. Thury Etele. 

950. 984. IO47. 1082. 1112. 1143. 1206. 
1234. 1270. 

y Bornemisza Péter vallásfelekezeti álláspontja. 
Zoványi Jenő. 13Ó5. X395. 

y Bornemisza Péter vallásfelekezeti álláspontja. 
Thury Etele. 1458. 1495. 

Huszár Gál élete. Thiíry Etele. 19. 83. 
A Tökölyi-család és az ev. ág. hitv. lelkészek. 

Weber Samu. 1337. 
V Válasz Thúry Etelének. Zoványi Jenb. 1582. 

1618. 
^ Végszó Zoványi Jenőhöz. Thúry Etele. 1655. 

VII. Külföld. 
A bulgáriai protestánsok helyzete. Dr. Szlávik 

M. 1587. 
A chinai keresztyénekről. 471. 
A Gusztáv-Adolf-egylet 69-ik számú röpirata. 

Láng A. 1499. 153°-
A jezsuita generális. 343. 
A keresztyén vallás ellen intézett legújabb tá« 

madások. Antal Géza. 1461. 1621. 
A londoni bibliatársaság 1887-ben. Ballagi 

Aladár. 1399. 
A pápai szék és a német birodalom. 280. 
A porosz egyházak. 186. 
A protestánsok Oroszországban. Papp István. 

244. 
A skót szabad egyház egyet, gyűlése. P. I. 

A spanyol misszió köréből. Láng Adolf. 24. 
A spanyolországi misszió köréből. Láng A. 

1274. 1306. 



A vallástalan nevelés következményei Francia-
országban. 344. 

A vasárnapi iskolák Hollandiában. 187. 
A vegyes házasságokból származó gyermekek 

nevelése. K. B. 151. 
Az amsterdami egyházi viszály vége. A. G. 
88. 

Az angol kormány és a vatikán. Pap 1. 824. 
Az angol püspöki egyház köréből. Pap István. 

13Ó9. 
Az európai continens reform, egyházainak hely-

zetéről. 153. 
Az evangeliumi szövetség britt ágának gyűlése. 

154-
Az ev. prot. egyház Szófiában. Dr. Sztávik M. 

1239-
Az olaszországi evangelizácio köréből. Láng A. 

594-
Az orosz államegyház. 343. 
Az osztrák prot. egyház életéből. .Sir. F. 120. 
Az összehasonlító theologia. P. I. 1177. 
Belmissziói tevékenység Schweizban. 341. 
China és a keresztyénség. 342. 
IX. egyetemes ima egyesülés a vasárnap teljes 

megszentelésére. Láng Adolf és Czelder M. 
405. 

»Evangelischer Bund«. 185. 
Hannigton naplója. 89. 
Dr. Hodge A. A. 88. 
Jakobini bibornok. 342. 
Katholikns törekvések Nagy-Brittaniában. Papp 

István. 57. 
Korszerű programm a kath. actio számára. 89. 
Külföldi egyházi szemle. Sz. M. 1238. 1431. 
Dr. Schlottmann Konstantin. Dr. Szlávik M. 

I585-

VIII. Irodalom. 
Állandó rovat, csaknem minden számban. 

Nagyobb közlemények a következők: 

A »Keresztyén népbarát* II. évfolyama. Király 
Gyula. 1627. 

A Luther-társaság évkönyve. K. B. 379. 
A magyarországi ev. ref. egyetemes névtára. 

598. 
Barna J. A földrajzi oktatás anyaga és mód-

szere. 26. 
Bod Péter. Hist. eccl. Szalay K. 666. 
dr. Brassai J . : Vallás és Hit. 697. 
Csecsetka Sámuel. Magyarhoni evang. egyház-

jogtan. p. 1658. 
Csiky L. A keresztyénség védelme. 1589. 
Deutsch H. : Genesis 215. 
Dobos. Halotti beszédek. 25. 
Dömötör B.: Ima és egyházi beszéd 89. 

""'"Ebenspanger J . : Olvasókönyvek a népiskolák 
számára. 729-

Egy vékony lassít szó. Gál Péter. 1624. 
Eötvös K. L. : Az egyházi közigazgatás kézi-

könyve. 1209. 
Észrevételek Kálmán Farkas nyilatkozatára. 

Oláh Károly. 695. 
Farkas J. és Scholtz G. : Prot. népkönyvtár. 

K. B. 154. 407. 471. 538. Ó97. 730. 1016. 
1179. 1242. 1466. 

Farkas J. Prot. árvaházi képes naptár 1888-ra. 
(y) 1242. 

Gyertyánffy J . : Tanító az iskolában. 1467. 
Hetesy Viktor: Ünnepi egyházi beszédek és 

vázlatok. 1403. 
Dr. Horváth Ö.: A párviadal. 890. 
Ipolyi Arnold kisebb munkái. 1340. 
dr, Kapossy Lucián : Költészettan és olvasó-

könyv. 1371. 
Kálniczky E. Nőtan. 11 79. 
Kelemen A. és Ürmösi K. : A vallástanítás 

reformja a nép és vasárnapi iskolákban. 
1589. 

Kenessey B. : Az ó-testamentum paedagógiája. 
858. 

Király P . : Magvar nyelvtan mondattani alapon. ! 
986. 

Ivomáromy L.: Fáy András mint paedagogus. 
90. 

Lukács Ö. Nyíregyháza története. 794-
Magyar ev. ref. Chorál-könyv. Kálmán Farkas. 

631. 
Mayer E. Evangyélmi hit és erkölcstan 826. 
Molnár L . : Magyar olvasókönyv. 1370. 
Id. Sz. Nagy Károly.: 755 dallamos közjáték. 

Oláh Károly. 1434. 
Nóvák S. A magyar nemzeti irodalom ismer-

tetése. Sz. F. 986. 
Nyilt levél nt. Dobos László úrhoz. Kenessey 

Béla. 1557. 
Orbók M. Tréfás számtani feladványok gyűjte-

ménye. 826. 
Orbók M. Tréfás mértani feladványok gyűjte-

ménye. 1658. 
Parádi Kálmán: Physiologiai lélektan. 1015. 
Protestáns Néptanító Sz. F. 313. 
Schneller J. A magyarhoni ág. hitv. ev. egye-

temes theol. akad. évkönyve. 14ÓÓ. 
Sörés J. : Szent-Mihály község története. 922. 
Szász K.: Csak a Krisztust! 188. 
Személyes kérdésben. Kábnán~Farkas. 728, j 
Téli újság. Csécsi Miklós. 1501. 
Thury Etele: Bornemisza Péter élete és mun-

kái. 1590. 
Venetiáner : Zum Zeugniss. 90. 
Weber S.: Kinder Gebete. 26. 
Zakariás pápai iródiák, Révész Mihály. 696. 
Zimmermann Gy.: Németnyelvtan. 247. 

IX. Különfélék. 
Állandó rovat minden számban. Az egyes 
közlemények a következő testületekre és 

egyénekre vonatkoznak: 

Baldácsy-alap igazgatóbizottságának iilése 698. 
Baptisták köréből. 1246. 1333. 1405. Bei-
misszió Beregmegyében. 762. Biblia átdol-
gozása tárgyában tartott értekezlet. 475. Bod 
Péter műve. 283. 731. Borsody József em-
léke. 1593. Budai ev. ref. egyházból: Simon 
Ferenc búcsuvétele 28 ; Hamary D. helyébe 
Szőts Albert pénzltárnok választatik. 447; 
Darányi Ignácnak elnökké választása. 1 5 9 2 , 
Budapesti ref. egyházból: költségvetése. 9 2 . 
Adakozások a főgymnasium új épületére. 442. 
A főgymnasium zárvizsgálatai 827. Az új 
gymnazium építése. 1311. Budapesti theol. 
akadémiáról: első félévi colloquiumok 157; 
előadások jegyzéke 717; iskolai év bezárása 
827; Theol. választmány ülése 1116; tanév 
megnyitása 1180; alap- és képesítő vizsgá-

j latok 1 3 7 3 . 

I Czelder-iigy a ker. törvényszéken. 1374. Csoko-
nai-ünnep Csurgón. 1404. 

| Debreceni főiskoláról: theol. előadások jegy. 
zéke 384; a Nagy J. és Vécsey-ünnepély 349. 
theol. vizsgálati, konvictusi szabályjavaslat 
443. Diakoniszszák beiktatása Budapesten. 
1661. Duna-Marosközi segély-egylet. 1375. 
1471. Dunamelléki tanári gyám-egyesület 
képviseleti gyűlése. 730. 

Egyházmegyék gyűlései: solti 669; gömöri 
evang. 700; nógrádi evang. 988; tátraaljai 
evang. 988; zalai evang. 989; fejérkomáromi 
evang. 1016; hegyaljai ev. 1017; mosonyi 
ev. 1085; orbai ref. 1661. pozsonymegyei ev. 
1085. Eperjesi collegium köréből: előadások 

| jegyzéke 125; tanárválasztások 157; igaz-
gató-választm. ülés 542; alapítványok tétele 
347; a collegium felépítése 1183; ifjúsági 
egyletek megalakulása 1277. Erdélyi egy-
házkerület és a kulturegylet. 92. Erdélyi 
egyházkerület közgyűlése. 1436. Esztergomi 
csodavirágok. Dr. Szlávik M. 1214. 

í Helyettes és segédlelkészek elhelyezése. 761. 

Király ő felsége Déván. 1244. Kolozsvárit 1276. 
Korbai Károly alapítványa 667; tisztelgés 
és köszönet nála 796. Körlelkészségek az 
erdélyi egyházkerületben 283; az igazgató-
tanács kinevezései az állomásokra. 795. Köz-
alap végrehajtó bizottságából: ülés a kezelési 
szabályok módosítása tárgyában 690; szep-
temberi ülés. 1276. 

Latinnyelv a reáliskolákban. 249. Lelkészérte-
kezletek: felső-szabolcsi lelkész-egylet 1278; 
erdélyi egyházkerületben. 1341. 

Magyar prot. írod. társaságról: az előkészítő 
értekezletek 60. és 1310; jelentkezések tag-
ságra 536. 576. 599. 633. 667. 988. 1341. 
1372. 1435' 1467- ISO2- 1533• 1560. 1660; 
tagsági díjak befizetése 1344. 1629. Molnár 
A. síremléké. 1469. 

Népfelkelés é s ' a lelkészek. 349. 
Oláhországi misszió köréből. 121 I. Orgona-

avatás Fótljon. 1181. Országos prot. árva-
házról : karácsonyesti ünnepély 27; közgyű-
lése 731; választmányi ülés 859; Schmidt 
S. gyűjtése 1119 ; választmányi ülés, 1342, 
választmányi ülés. 1628. 

Papok lapja. F. J. 380. Pápai főiskola köréből: 
theol. akadémián az előadások jegyzéke. 1278. 
Parokhialis jog gyakorlata 572; felvilágosítás 
e kérdésben, Vinczy Gy. 701. Pesti evang. 
egyházról: aláírások az ríj templom építésére 
347j gyűlés a templomépítés tárgyában 540; 
évi rendes gyűlése. 699. 

Reformáció emléke. 1435. 
Sárospataki főiskoláról: theol. előadások jegy-

zéke 218; Dókus Gyula algondnokká beikta-
tása 190; Orbán József üdvözölfetése. 401. 
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Várady József. Sütő Kálmán. 1086. 
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S z ő t s F a r k a s , 
főmunkatárs. 

Dr. Ballagi Mór, 
laptulajdonos és felelős szerkesztő. 

Lapunk születésének 30-ik évfordulóján. 
Élete 30-ik évébe lép a mai nappal lapunk. 

Legyen hála és dicsőség Istennek, ki az oly 
nehéz körülmények, aggodalomteljes vajúdások 
között megszületett szerény, de vallás-erkölcsi 
életünk, egyházunk és iskoláink igaz érdekeit 
mindenkor híven szolgált vállalatnak ennyi időt 
engedet t érni. D e legyen köszönet a hazai pro-
testáns olvasó közönségnek is, és első sorban a 
protestáns lelkészkarnak, mely kedvező s kedve-
zőtlen időkben lehetővé tet te lapunknak immár 
közel három évtizedre ter jedő működését. Annak 
a nemzedéknek, mely lapunkat még csecsemő 
korában ezelőtt 29 évvel segítő karjaira vette s 
örömmel üdvözölte, nagy része már a hosszú 
álmot alussza, de a kidőlt nemzedék helyébe új 
nemzedék lépett s ennek támogatása mellett le-
hetővé vált, hogy lapunk 30-ik születése napján 
is üdvözölhessük olvasóinkat. 

De Isten segítsége s a közönség pártfogása 
minél hosszabbra nyújtja lapunk életét, annál ko-
molyabb kötelességünk egy-egy ily forduló pont 
alkalmával egy új év beköszöntével felvetnünk a 

kérdés t : megérdemli-e lapunk az életet s a t. kö-
zönség pártfogását? 

Nem akarjuk három évtized protestáns egy-
házi krónikáját adni. Csak a legközelebbi évek 
eseményei s egyházunk jelene lebegnek szemeink 
előtt. Az oly hosszan tartott , s némi részben 
ugyan amabilisnek nevezett, de másfelől oly sok 
villongást s méltatlanságot szült confusio helyébe 
rend és határozóttan formulázott törvény lépett. 
A lelkészek, tanítók, presbyterek választása, az 
alsóbb s felsőbb egyházi hatóságok megalkotása 
nem egyes hatalmaskodók önkénye s szeszélye; 
de szentesített egységes törvények szerint törté-
nik. A lelkész-képző intézetek újból szervezése, 
az arra fordított áldozatok jelentékeny fokozása 
által a lelkészkar theologiai műveltsége jelenté-
kenyen emelkedett , az egyházias érzület, a papi 
hivatásnak való élés fokozódott. Minden kerület 
a tanító-képzésre több-több súlyt fektet, taní-
tóinknak ha még fájdalom, nem is protestáns-
egyházias, de világi, tanítói szakműveltségük szín-
vonala kétségkívül jóval magasabb az egykori-
nál. S ha már ez előtt félszázaddal is ritka volt 
— a cselédséget s pusztai lakosokat kivéve — 



az írni és olvasni nem tudó protestáns ember, 
jelenleg kétségkívül még kevesebb. 

Ám de a világi műveltséggel — úgy ta-
pasztaljuk — nem jár karöltve mindenkor az 
egyháziasság. Gyermekeink többet tanulnak mai 
napság a népiskolában a világi ismeretekből, 
mint mi és apáink, de igen sokszor a katechis-
musnak, a vallás-erkölcsi érzés fejlődésének hát-
rányára. E tapasztalat felébresztette egyházunk-
ban az ifjú nemzedék vallásos nevelésére irány-
zott munkásságot. Igaz, hogy még csak elszórtan, 
de mégis több helyen találkozunk már vasárnapi 
iskolákkal s pedig fényes eredményt felmutatók-
kal ; találkozunk egyházakkal, melyek a népiskolai 
vallásoktatásra kiváló súlyt fektetnek s jelenté-
keny áldozatokat hoznak. Gyenge csirák ezek, 
igaz, de szép reményekre jogosítok. 

Misszió. Hallottunk róla valamit. Hallottuk, 
hogy más protestáns népek az e névvel nevezett 
mezőn is jelentékeny munkásságot fejtenek ki. 
Ma már mi is ismerjük némileg e mezőt, legalább 
ennek egyik felét. Idegen vallásfelekezetűek, sőt 
néha idegen ajkúak között lakó hitrokonainkat 
felkeressük, a protestáns érzületet bennök feléb-
resztjük, fokozzuk, őket fiók-leányegyházakká 
szervezzük, az egyházunk testétől elvált tagokat 
ismét ahhoz kapcsoljuk, összeszedjük, felelevenít-
jük az elszórtan heverő csontokat. Sőt néha-néha 
olvassuk, hogy protestáns templomok emelked-
nek oly helyeken, hol talán még soha vagy leg-
alább századok óta nem hirdettetett a tiszta evan-
géliom. Sőt egy kissé tovább is megyünk. Nem 
ugyan még más világrészekbe, de legalább a 
szomszéd tartományokba. Egykori honfitársaink-
hoz s hitrokonainkhoz, kiket jó vagy balvégzetük 
elszakított a szorosabb értelemben vett Magyar-
országtól, elküldjük vallásunk hirdetőit s ma már 
mindkét protestáns egyháznak missziói telepei 
vannak a kapcsolt tartományokban. Egyes csilla-
gok az éj sötétében. 

S míg egyrészt élőszóval hirdettetik azevan-
géliom s ápoltatik a protestáns szellem, másfelől 
a sajtó is nagyobb és nagyobb szolgálatot tesz. 
Zsenge korát éli még ugyan folyvást egyházi 
irodalmunk, de ha lassan is, folyvást erősödik. 
Most 30 éve a merész tervezések közé tartozott 
egy protest. egyházi lap megindítása, ma pedig 
már minden kerületnek van egy ilyen, van ezen 
kívül folyóirat, néplap; van az egyik felekezet 
körében külön társaság — a nagy reformátor 
nevét viselő, — mely egyik főfeladataként az 
egyházi irodalom felvirágoztatását tekinti, vannak 
férfiak mindkét egyház kebelében, kik már hozzá 
kezdettek a nagy munkához, bibliánk revisiójához 
s bizton reményijük, hogy néhány év múlva nem 
kell pirulnunk bibliánk nyelvezete miatt. 

De nem csak a szellemiekben, nagy változás 
állott be az anyagiakban is. >yA protestáns egy-
ház ismeretes szegénysége*5 ez volt a századok 
óta megszokott kifejezés. Hiszen szegények va-
gyunk az igaz a hazánkban oly hosszan uralko-
dott egyházzal, ennek száz és száz millió értéket 
képviselő alapítványaival szemben. De mégis nem 
oly ijesztő az a mi szegénységünk, mint vélnők ; 
nekünk is van már alaptőkénk s ennek jövője 
biztosabb, kamata áldásosabb, mint a mondott 
egyházé. Azt az emlegetett nagy egyházi va-
gyont minden órában elveheti az állam, el a 
társadalom: a miénket csak növelheti, mert annak 
alapja híveink szivében rejlik. Ne mosolyogjon a 
t. olvasó ezen kincs felett, szép alapvagyon ez. 
Csak egy-egy kerületben megközelíti, sőt néme-
lyikben födözi a százezer forintot ezen alapvagyon 
évi jövedelme. Kerületeink évi jegyzőkönyvei 
örvendetes, s egyre nagyobb reményekre jogo-
sító tanúságot szolgáltatnak ezen forrás gazdag-
sága felől. 

De van reálisabbnak látszó alapunk is. Van 
közös vagyona a három protestáns felekezetnek, 
van külön mindegyik felekezetnek s ismét külön 
minden kerületnek. Kis vagyon az igaz kü-
lön is, együtt is, mások gazdagságához viszo-
nyítva ; de apáink szemében is nagy kincs lett 
volna az. Alig mertük volna csak ezelőtt néhány 
évvel is reményleni, hogy évenkint 50—60 ezer 
forintot oszthassunk ki szegény egyházaknak, 
szegény lelkészeknek, misszió célokra s e mellett 
a mi kevés vagyonunk van, rendben tartatik, 
biztosíttatik. Apáink sokat emlegették a protes-
táns egyház nagy szegénységét, de nagyon sok 
protestáns egyházi és iskolai vagyont engedtek 
szétmállani, elpárologtatni: ma úgy a kis egy-
házak parányi tőkéje, mint egyházegyetemünk 
százezrei gondos felügyelet szigorú ellenőrzés alatt 
állanak. 

S ha ezen elősorolt és több más jelen-
ségekre, adatokra gondolunk: nyugodt lélekkel 
sőt — mi tagadás benne — nem kis önérzettel 
mutatjuk fel e lapok 29 éves folyamát. Mert ha 
sokat nem tehetett is, de a jóakarat ineg volt, 
s minden áldásosabb újításnál, mozgalomnál ott 
volt lapunk legalább a napszámosai között a szent 
ügynek. Három évtized óta lelkiismeretes hűség-
gel szolgálta lapunk egyházunk igaz érdekeit. 
Ott állott az egyház jogainak hű védelmezői 
között, mikor a harc azon a téren folyt; ott 
állott később a modern theologiai tudomány 
fegyvereit forgatók között, a midőn ez úton 
kellett egyházunkba új életet, elevenséget önteni; 
már ezelőtt több mint két évtizeddel hathatósan 
egyengette az utat az országos közalap előtt; 
egész lelke melegével buzgott úgy a két protes-



táns, mint legalább az öt református egyházke-
rületnek Krisztus egységes testévé való összefor-
rasztásán; az egyházkormányzat fejlesztésén, az 
egyház, az egyháziak anyagi helyzetének javítá-
sán ; az összes tanügynek a mai kor színvona-
lára való emelésén. Lapunk nem támaszkodott 
soha senkire másra, mint egyedül a hazai pro-
testáns közönségre; de nem is szolgálta ezen 
kívül senkinek másnak az érdekeit, mint a hazai 
protestáns egyházét. 

Ennek a szolgálatában áll most is, midőn 
élete 30-ik évébe lép. Teljes tudatával vagyunk 
egyházunk elmaradásának s hiányainak; tudjuk, 
hogy hosszas idők mulasztásait egyszerre helyre-
pótolni, idült sebeket egy pillanat alatt megor-
vosolni nem lehet; de azt is tudjuk, hogy min-
den napnak meg van a maga terhe s feladata, 
tétlenül megállanunk nem szabad, hanem a ro-
hamosan haladó kor szelleméhez s viszonyai-
hoz képest fokozott erővel s buzgósággal mun-
kálódni. 

Hiszen ha egyházunk életéből az árnyolda-
lokat akarnók feltüntetni, nagyon gazdag thémára 
akadnánk. 

Az átmeneti korszakok mindig nagy válto-
zásokat szoktak a népek életében előidézni. A 
régiek leromboltatnak, az újnak pedig, jó szeren-
cse, ha alapjai eléggé korán lerakathatnak. így 
vagyunk vallás-erkölcsi tekintetben is. A hit azon 
temploma s a tiszta erkölcsök azon szentélye, 
melyet az előbbi három század kegyes protes-
tánsai felépítettek, az 1848-iki idők szabad szel-
leme, a később szabaddá, sőt féktelenné lett 
sajtó s némileg a közös iskolák által lerombolta-
tott. A politikai s társadalmi tekintélyek alapján 
nyugodott Sión megingattatott, a szabad meg-
győződésen alapuló s a modern műveltséggel 
párhuzamosan emelkedő szent hajléka pedig a 
valláserkölcsiségnek még alig van épülőfélben. 

Erre kell s erre fogjuk mindenek felett 
figyelmünket fordítni. Lelkészképző intézeteinknek 
tudományos vallás-erkölcsi, anyagi tekintetben való 
fejlesztése, erősbítése, a vasárnapi iskolák terjesz-
tése, a lelkészikar közszellemének egyházias irá-
nyának ápolása, liturgiánk s közelebbről ének-
ügyünk reformálása: szent célok gyanánt fognak 
előttünk lebegni. 

Az iskolák az egyház veteményes kertjei. 
Nem elavult frázis ez, de igen is nagy igazság, 
melyet egyházunknak, ha élni akar, szem elől 
tévesztenie nem szabad. Épen ezért a tanítóké-
pezdékre minél erősebben reá kell az egyház 
bélyegét nyomni, a világias ismeretekkel legalább 
is párhuzamosan fejlesztendő a leendő tanítóknál 
a vallásos, az egyházias érzület, az erkölcsi tö-
kélyesbülés után való törekvés. 

A középiskolák kiváló szolgálatot tettek 
hosszú időn át úgy protestáns egyházunknak, 
mint a hazai értelmiségnek; viszont azok drága 
s féltékenyen őrzött kincsei valának a protestáns 
egyháznak. És mégis az újabb időkben hideg 
közömbösség s talán néhol gyűlölet tapasztal-
ható a gymnásiumok részéről az egyház irányá-
ban ; de viszont az egyház is majdnem mostoha 
gyermekként tekinti a középiskolát. Pedig pro-
testáns gymnásiumaink előtt az újabb időkben 
nehéz feladat áll. A középiskolai képzés elé az 
új idő az eddiginél sokkal magasabb célt tűzött. 
Az állam s egyik vallásfelekezet bőkezűleg osz-
togatja középiskoláinak az ezen cél eléréséhez 
szükséges anyagi eszközöket, a mi egyházunk 
pedig — eltudva a kevés kivételt — még min-
dig csak a régi anyagi támogatásban részesíti 
tanárait s ezzel állítja őket a modern kor ver-
senyterére. Mi erősen fájlaljuk, ha egyházunknak 
egyik legintelligensebb s a jövő nemzedék intel-
ligentiájának szívét és lelkét kezében tartó eleme 
meghidegül az édes anya, az egyház irányában ; 
de másrészt nem szűnünk meg munkálódni azon, 
hogy az egyház ismerje fel középiskoláinak mo-
dern hivatását s hozza meg e célra a kor által 
igényelt áldozatokat. 

De van a hazai protestáns egyházi sajtónak 
különösen egy nagy kötelessége: a protestáns 
tudományos és a vallás-erkölcsi népirodalom érde-
kében való működés. Lapunknak közelebbi szá-
maiban is többször felszólaltunk már ez ügyben; 
szólni, kürtölni fogunk ezentúl is, míg le nem 
omlanak Jerikhó falai. Nagy szégyene s nagy kára 
az egyházunknak, hogy a sajtó, mely pedig a 
reformatió ügyével oly szorosan össze volt forrva 
századokon át, előbb s nagyobb mértékben fel-
használtatik mai napság a katholikus egyház által, 
mint általunk. Pedig a sajtó volt az, mely Róma 
erődjén a legnagyobb s legveszedelmesebb rést 
ütötte, s ím most az a méregből gyógyszert készít 
magának. Nagyon itt az ideje, hogy a protestáns 
egyház kezébe ragadja ismét ezt a hatalmas fegy-
vert, s ezzel behatoljon a protestáns társadalom 
minden rétegébe. Ha ez a fegyver a kezünkben 
leend ismét, fokozott sikerrel működhetünk minden 
nemesebb cél érdekében. Ha p. o. ostorozni, 
irtani kell népünknek valamely divatosabb bűnét, 
ha a szegény- s árva-ügyet, a lelkészi, tanári, 
nyűg- özvegy- s árva-intézeteket felvirágoztatni 
a bel- s külmisszió ügyét tovább fejleszteni akar-
juk : az irodalom segítségével tetemesen meg-
könnyebbül munkánk. 

A mennyire Istennek ereje a mi erőtlensé-
günkben munkás leend, mi ott leszünk a munká-
sok között, szent vallásunk, egyházunk, a társa-
dalom, a tudomány az erkölcsiség ügyét e lapok 



utján is igyekezni fogunk előbbre és előbbre vinni, 
igyekezni fogunk lapunkat a három évtizedes 
életre méltóvá tenni. 

A szerkesztőség. 

I S K O L A Ü G Y . 
A szarvasi főgymnásium és Trefort miniszter. 

A békési ev. esperesség f. évi aug. 25-kén tartott 
közgyűlésének egyik igen heves felszólalásokra alkalmat 
szolgáltatott tárgyát képezé Trefort miniszternek azon 
leirata, melyet f. évi febr. 15-én a bányakerületi püs-
pökhöz a szarvasi főgymnásium tárgyában intézett. 

A miniszteri leirat kifogásolt szavai így hangzanak: 
»A szarvasi gymnásiumnál a magyar nyelvi dolgoza-
tokra nézve értésemre esvén, hogy egy párban a 8-dik 
osztálybeliek közül oly kifejezések fordulnak elő, melyek 
a magyar hazafiság eszméjének az ifjúság lelkében meg-
gyökerezése elleni munkálkodás eredményei gyanánt 
tűnnek fel, felkérem Nagyságodat, szíveskedjék szigorúan 
felügyelni, hogy a jelzettem hazafiatlan törekvések és 
hatások jövőben ne ismétlődjenek.® 

Ezen vádra vonatkozólag az említett közgyűlésen 
elmondott elnöki megnyitó beszédben, a következők fog-
laltatnak: »Ime! a szarvasi főgymnásiumunk ellen emelt 
méltatlan vád mutatja, mily könnyelműséggel lehet oda 
vágni a hazafiatlanság vádját kellő indok és bizonyíték 
nélkül oly intézet ellen, melynek egész múltja és jelene 
az ellenkezőről tesz fényes tanúbizonyságot. Esperessé-
gtink, sőt egész felekezetünk reputatiója követeli, hogy 
ilyen vakmerő kihivó vádnak a szemébe nézzünk és ön-
érzetes férfiakhoz illőleg nyilt homlokkal követeljük a 
vád bizonyítékait a végett, hogy azokat megcáfolhassuk 
és méltatlanul megsértett iskolánknak elégtételt követel-
hessünk. Itt megszűnik a kedélyeskedés. Ideje már egy-
szer, hogy véget vessünk a gálád játéknak, mely a ha-
zafiság szent nevében űzetik e hazában s űzetik a nél-
kül, hogy a becsiiletorzók akár a közvélemény, akár a 
törvény józan ítéletével sújtatnának.® 

Hasonló értelemben szerkesztetett az esperességnek 
e tárgyban hozott határozata, mely szerint: »az espe-
rességi közgyűlés megbotránkozással veszi tudomásul azt 
a minden igaz alapot nélkülöző, honárulással nagyon is 
határosnak bélyegzett vádat, mintha stb. Azért, míg 
egyfelől az így egészen alap nélkül, igazságtalanul súj-
tott tanárkar iránt elismerő bi'/almát nyilvánítja, másfe-
lől a felmerült vád ellen a miniszter úrhoz intézendő 
felterjesztésben tiltakozik, annak tiszteletteljes kijelentése 
mellett, hogy szarvasi főtanodája ellen emelt vád iga-
zolását, vagy pedig visszavonását kéri.« 

Mind ezen dolgok az »Evang. Egyház és Iskola« 
szept. 11-iki számában maga az esperesség jegyzője ál-
tal közöltettek. Ez utóbbi ugyan kiemelte azt, hogy az 
esperességi határozat nem Trefort miniszter, — hanem 
Békéssy tankerületi főigazgató ellen irányul. De elhall-
gatott oly részleteket, melyek Békéssy tankerületi főigaz^ 
gató eljárását kevésbé gyűlöletes színben tüntetik fel. 

Ez utóbbi ugyanis a főgymnásium igazgatósága 
részéről vádjának igazolására szólíttatván fel, készséggel 
közié azon tapasztalati tényét, mely szerint az egyik 
tanulónak Írásbeli dolgozatában a magyarokról, mint 
míveletlen barbár népről tétetett említés; egy másik 
tanuló pedig Magyarország leirásában, az egész Bánátot, 
mint Magyarországhoz nem tartozót, egyszerűen kihagyta. 
Miután azonban ama dolgozatok szélén az illető osztály-

tanár helyreigazító megjegyzését olvasta; de különben 
sem tulajdonítá az illető tanulók ezen lapsusát az intézeti 
oktatás eredményének, nem látta szükségét annak, hogy 
az illető dolgozatokat corpus delicti gyanánt visszatartsa. 
Másfelől a miniszternek ebbeli tapasztalatait tudomására 
hozván, ez utóbbi szükségesnek látta az egyházi főhatóság 
figyelmét ezen az ifjúság szellemét kétes színben feltün-
tető jelenségekre illetőleg az azokat eredményező ártal 
mas hatások megszüntetésére felhívni. Különben pedig, 
nevezett tankerületi főigazgató abbeli kérelmét fejezte 
ki, hogy ezen, a hivatalos diskretio jellegével bíró ügy 
— a protestáns egyház érdekében — ne vitessék a hír-
lapi diskussio terére, hanem a bajok megszüntetése a 
minisztérium jóindulatú intentióinak méltánylása mellett, 
az erők egyesítésével eszközöltessék. 

A tankerületi főigazgatónak ezen felvilágosító 
szavai álláspontja gyengeségének jeléül vétettek, s elle-
nében a protestáns autonomia, az intézet becsülete, 

| Vajcla, Ballagi, Greguss, Tatay, mint a szarvasi főgym-
nasiumban egykor működött jelesek érdemei, nagy hév-
vel védelmeztettek. A mellett a sérelem megtorlása 
érclekében a közvélemény alarmiroztatott. Miután azon-
ban az itt említett részleteknek hirlapi közlése mellőzte-
tetett természetes, hogy a rekriminátiókra különben 
is hajlandó evangelikus közvélemény, a logika és a 

; fentebbi hirlapi kijelentések alapján, a dolog ódiumát 
egyenesen Trefort miniszterre hárítá. 

így az »Evang egyház és iskola« f. évi 39-ik 
számának vezércikke ezen ügyre vonatkozólag kijelenti, 
miszerint »a pártatlan közvélemény előtt az egyház 
vexálásává törpül a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
eljárása.« Továbbá az mondatik benne: »a tettbejelen-

! tés (Békéssy hivatalos jelentése) nem egyéb, mint be-
súgás, mely egyrészt kitüntetést hajhász, másrészt a 
szellem és jellemvilág demoralizálását vonja maga után.« 
És ismét: »persze ha ilyen Esztergomban fordul elő, 
ott azt alig veszi észre valaki stb. mert a primási fényes 
palást minden szemet elkápráztat.* 

Ezen felfogással szemben a »Pesti Napló« szept. 18-ki 
száma egy hosszabb cikkben kimutatni igyekezett a 
miniszteri leiratot, illetőleg, a fenntebbi értelmezéseknek 
helytelen voltát! 

Cikkében ezeket Írja: 
»A miniszteri leirat szövegét tekintve úgy, a mint 

közöltetett, abban egy szóval sem történik említés a 
szarvasi főgymnásium tanári karáról, mint olyanról, 
mely a hazafiság eszméjének az ifjúság lelkében való 
meggyökerezése ellen működnék. A miniszter általában 
?> hazafiatlan törekvések és hatások «-ról beszél, melyek 
esetleg kívülről is befolyásolhatják ez intézet növendé-
keinek szellemét s a tanári kar hazafias irányú műkö-
dését ellensúlyozhatják. 

Hogy ezen feltevés nem épen alap nélküli, azt 
bizonyítja azon körülmény is, mely szerint a pánszláv 
propaganda — a mint a lapok írják — magában a 
szarvasi gymnásiumot fenntartó és kormányzó esperes-
ségben hő pártolásnak örvend, sőt egyes egyházi férfiak 
részéről hathatós szellemi támogatásban részesül. Csak 
nem rég közölték a lapok: mekkora patrónusukat tisz-
telik az esperességnek egy bizonyos »nagy műveltségű 
lelki atyjá«-ban azon elemek, melyek a »meggyalázott, 
kifosztott és keresztre feszített szláv nemzet« feltámadá-
sát tűzték ki céljokul.-) 

*) A pánszlávok főközlönyének í. évi i-ső számában a békési 
evang. esperesség egyik lelkésze a szarvasiakat következőkép animálja: 
>Szarvas;ak! Ti tótok vagytok ! Csak buta fej, a szláv nemzet árulója, 
egy rontó és alávaló ember tagadhatja azt, hogy ti tótok vagytok. A 



Hogy ezen »hazafiatlan törekvések« inficiáló hatása 
ellenében a leghazafiasabb irányú tanári kar működése 
sem tekinthető biztos óvszernek, azt nem szükséges bizo-
nyítani. Csak sajnálni lehet tehát, miszerint az esperesség 
intéző fétfiai, miután a miniszter által az esperességi 
tanintézet környékét veszélyeztető kigőzölgésekre, mint 
a tanuló ifjúság némely Írásbeli dolgozatain már is meg-
látszó ártalmas hatásokat, figyelmesekké tétettek, ahelyett 
hogy a levegő desinfectiójához alaposan hozzálátnának, 
inkább a lárma harang kongatásához folyamodnak.® 

A miniszteri leiratnak ezen magyarázata nagyon 
felindíthatta a békési ev. esperesség valamely lelkészét, 
a ki a »Pesti Napló « szept. 2Ó-iki számában magát meg 
nem nevezve, de lelkészi minőségét hangsúlyozva, egy, 
felette szenvedélyes hangú apologiát irt az esperességi 
határozat alapjául szolgált felfogás mellett. Egyfelől vé-
delmébe veszi a minisztert, mint a ki saját közegei által 
félre volt vezetve, másfelől Békéssy tankerületi főigazga-
tóra nézve kimondja, hogy »a ki ezt teszi, (mit 15. tett) 
nem jó hazafi, annál kevésbé magyar jellem.« E mellett 
egész vehementiával küzd azon felmerült vélemény ellen, 
mely szerint a miniszteri leiratban említett »hazafiatlan 
törekvések és hatások* esetleg kivülről eredőknek is 
tekinthetők s nem foglalnak magukban vádat a tanári 
kar és iskola működése ellen. 

Végre is ezen, egymást kizáró felfogások harcát 
végérvényesen eldöntötte azon miniszteri leirat, melyet 
Trefort miniszter az esperességnek hozzá felterjesztett 
határozatára f. évi dec. 7-ről keltezve 37158. sz. alatt, 
a bányakerületi püspökhöz intézett s mely így hangzik : 

»A békési ág. h. ev. esperességnek f. évi augusz-
tus 25-én kelt abbeli iratára, melyben f. évi febr. 15 én 
37218. sz. a. kelt iratomban foglalt azon kifejezés ellen, 
hogy a szarvasi ág. h. ev. gymnásium VIII. osztályának 
egy két magyar dolgozatában oly kifejezések találtattak, 
melyek a magyar hazafiság eszméjének az ifjúság lelké-
ben meggyökerezése elleni munkálkodás eredménye gya-
nánt tűnnek fel,« mint be nem bizonyított állítás ellen 
felszólal, s az így létrejött sérelemért erkölcsi elégtételt 
kiván, kijelentem, hogy legkevésbé sem kételkedem 
a szarvasi fogymnasium tanártestületének hazafiságában 
s a sérelmesnek talált megjegyzés sincs a tanártestület vagy 
iskola ellen intézve. Csak figyelmeztetés volt az az éber-
ségre oly esetekkel szemben, midőn a hazafiatlan érzület 
kivülről csempésztetik be, miként az más szintén hazafias 
intézeteknél is megtörtént. Az ily bajok ismétlődése a 
legnagyobb óvakodást kivánja meg s e tekintetben nem 
csak a határozottan káros, hanem kétes érzelmű, félre-
értést vagy gyanút keltő jelenségek is, minők a fennforgó 
ügy alapját képezték, s melyekről a bizonyítékok — csak 
figyelmeztetésről lévén szó — nem szereztettek meg, ki-
irtandók vagy meg akadály ozan dók. Felkérem Nagyságo-
dat, szíveskedjék a békési ág. h. ev. esperességet ily 
értelemben értesíteni. Trefort.« 

Ezzel tehát végmegoldást nyert azon ügy, mely 
a szarvasi fogymnasium tanári karának becsületkérdé-
sévé élesíttetett egy, nem egészen helyes magyarázat 
alapján. A »vakmerő kihívó vádé, mely »elégtételadást« 
követelt és minden »kedélyeskedés«-nek véget vetett, 

kellő értékére szállíttatott le. Vége vettetett a vgalád 
játéknak, mely a hazafiság szent nevében űzetik e hazában«, 
s a fbecsületorzók« illetékes helyről sújtva lettek! — J. 

T A R C A. 

A legújabb theologia történetéből.*) 
Jelige: »IIaben die veschiedenen theologischen Schulen niclit 

einen gemeinsamen evangelischen Boden ? Gehen sie nicht 
allé von der Anerkennung Christi als des Trágers der 
höchsten göttlichen Offenbarung aus und von der Voraus-
setzung, dass in Christo alléin das Ziel der Welt begrün-
det liegt? Stelien sie nicht zusammen im Kampfe gegen 
den Materialismus, Katholicismus und das Sectirertum ? 
Ist ihnen nicht gemeinsam die Ehrfurcht von den Grund-
sátzen der Reformation und des Urchristentums, der 
Glaube an das Evangélium Jesu Christi ? Sie mögen sich 
in ungezáhlten Einzelfragen trennA, im religiösen l'rincip 
sind sie einig.« 

T Ve mer, Die theol. Faculiáten und die evang. Kirche, 
»Prot. Kirclienzeitung*, 1886. ^6. 

Hogy vallás és dogma, keresztyénség és theologia, 
kijelentés és irás, evangyéliomi hitbizonyosság és hittani 
rendszer, kegyes vallásos érzület s annak hittani kifeje-
zése nem azonosítható, az a legújabb theol. fejlődésnek 
eredményeként tekintendő, s oiy kincse és jótékony 
hatású eredménye a prot. tanfejlődésnek, melyet ma 
még a legridegebb orthodoxia sem vonhat kétségbe. 
Azon fogalmaknak tisztázására már saját jól felfogó'.t 
érdekénél fogva is szüksége volt a-theologiának, mert a 
theologia mint tudomány méltó helyet csak akkor fog-
lalhatott a többi tudományok mellett, ha tárgyával tu-
datosan foglalkozhatott, ahhoz bírálattal közeledhetett s 
annak tartalmát tudományos elvekre, a személyes meg-
győződés elveire fektethette. 

A mult században a rationalismus volt azon irány, 
mely a merev élettelen ó-protestáns scholasticismussal és 
az egyéni személyiség lényegét félreismerő supranatura-
lismussal szemben ezen fogaltnak tisztázását lényegesen 
elősegítette. A rationalismust, még pedig úgy a ledér ') 
és józan empirikus,") mint a későbbi Kantféle, tisztán 
gyakorlati rationalismust :{) nagativ kritikai törekvés jel-
lemzi, mely a mély spekulatív és vallásos szellemnek 
hiányában csakis az ó-prot. dogmatismus megtörésén fára-
dozott, tehát tisztán negatív irányban működött, s a 
positiv alapgondolatok fölépítésével, a spekulatív és val-
lásos szellemnek mélyebbé és bensőbbé tételével adós 

ki ezt a tételt elismeri, az adhat nektek tanácsot, hogy mely tílon jár-
jatok. De a ki tagadja, hogy tót, a ki nem ismeri el a fentebbi tételt 
és a nép vezéréül tolja fel magát, az árulója a hazának. Az a sdapátos* 
(Ilaviár Dániel) azt akarja, hogy magyar újságot tartsatok és olvassatok, 
melyeket megérteni nem vagytok képesek. Neki tehát nem a ti műve-
lődésiek és a hazának felvirágzása, hanem inkább a nemzettől való 
elszakítás fekszik az ő fekete szivén. Megjegyzendő, hogy ezen lapnak 
magában Szarvason 52, ez egész espex-ességben sok száz rendes elő-
fizetője van s legbuzgóbb terjesztői a nép között papok és tanítók. — J. 

*) Jelen újabb dogmatörténeti tanulmányra nézve v. ö. : Scliwartz 
»Zur Geschichte der neuesten Theologie,« 1856; 4. kiadást (1868) 
magyarította s »Adalékok a legújabb theologia történetéhez« cím alatt 
kiadta Kovács Albert, Pest 1872; Lanclerer: »Neueste Dogmenge-
schichte (von Semler bis auf die Gegenwart), Ilei'.bronn 1881, melynek 
alapgondolatait leginkább követtem ; Dorner: »Geschichte der prot. 
Theologie«, Berlin 1867 s »Glaubenslehre« 1S79 —1882; Hase: »Ivir-
chengeschichte« 11. Aufl. Leipzig 1886. »Die prot. ev. Kirche seit 1814« 
című fejezete az 550—608. lap; Henke: »Neuere Kirchengeschichte* 
Hal le 1874—1S80, III. k. 14—16. § ; Nippold : »Handb. der neusten 
Kirchengeschichte* 3. Aufl. Elberfeld 1880—83, mely műnek 3-ik befe-
jező kötete épen a XlX-ik század prot. tudományosságának történetét 
fogja adni; Pfleiderer: >Religionsphilos. auf geschichtl. Grundlage,* 
2. Aufl. Berlin 1883—&4I Herzog-Plitt: »Rea!enciplopadie fiir prot. 
Kirche und Theol.« Leipzig 1877—1886 eddig megjelent 17 kötete 
legtöbb anyagot nyújt az ujabb theologiához s végül Szlávik: »A modern 
theol. irányok s azok befolyása az újabb theol. tudomány fejlődésére* 
című tanulmánya a »Sárospataki Lapok« 1885. folyamának 32—34, 
számában. 

A ledér rationalismus vagy naturalismns képviselői : Edelmann, 
Reinmarus, Bahrdt stb. 

2) Az empirikus kritikai rationalismus megalapítója Semler, hívei: 
Teller, Gabler, Henke stb. 

3) Követői: Wegscheider, Paulus, Röhr stb. 



maradt. A rationalismus korszakával kezdődik a szaba-
dabb vizsgálódásnak, de a mellett egyszersmind az egyéni 
önkénynek kora is. A vallásos tekintély s általában a 
keresztyén igazságnak természetfeletti tekintélye helyet 
engedett az egyéni emberi ész tekintélyének, mely az 
elvont szabad egyéniségnek egyeduralmát jelentette a 
vallás dolgában. Ezen rationalismus megtörését e század 
elején megkezdette a német klasszikai irodalom s annak 
érzéke minden életeleven iránt a természet és történet 
világában általában; főleg pedig megingatta annak alapjait 
a Schellingféle, istent és világot azonosító bölcsészet mellett 
azon vallásos ujjáébredés, mely e század elején pietistikus 
színezetét hova tovább letéve a népélet minden rétegeire 
kiterjedett s hangsúlyozta az egyetemes keresztyénit a 
szűkkeblű felekezetivel szemben. Tétettek ugyan kísér-
letek már a múlt században is a rationalismus megtöré-
sére : nevezetesen a würtenbergi theologusok bibliai-
mystikai iránya továbbbá az orthodox bibliai irány 5) 
s végül a kantoskodó rationalisfi) és bibliailag észszerű 
supranaturalismus 7) részéről; azonban ezekben nem volt 
meg a kellő alap a rationalismus hideg és rideg észsze-
rűségének legyőzésére s az igazi vallásos bensőség, a 
vallásos-erkölcsi érzület fölébresztésére. Ezen mély benső 
vallásos szellem egyesülve az új tudományos szellemmel 
Schleiermacherrel tűnik fel a theologiában, kinek »beszé-
dei« 1799-ből új felfogást, új szellemi életet jelentenek 
annak mezején, úgy hogy a legújabb theologia kezdete 
teljes joggal Schleier macher beszédeinek megjelenésére s 
nem, mint Schwarz akarja, »Strauss, Jézus életének meg-
jelenési évére« 1835-re tehető. 

A legújabb theologiában hét irányt lehet megkülön-
böztetni, melyeknek mindegyike egy-egy igazságot kép-
visel az egyházi tan vagy a keresztyénség helyes fel-
fogására nézve, s lépésről-lépésre ki lehet mutatni, mily 
termékenyítőleg hatottak, egymást kiegészítve és javítva, 
az egyházi élet fejlesztésére, főleg pedig a vallástudo-
mányok átalakítására. Ennyiben a létjogosultságot tolok 
megtagadni nem lehet, s különben is a valódi protes-
tántismus a theol. tudomány körén belül minden exclu-
siv magatartásnak vagy pláne csalhatatlan álláspontnak, 
melynek a fanatikus türelmetlenség az ikertestvére, esküdt 
ellensége ; ép azért a ki az egyházi közösséget bármely 
párttal vagy theol. iskolával azonosítja, az ugyanazon 
hibába esik, melylyel a jezsuitismust és ultramontanismust 
vádolja a történelem. Hiszen a szellem szabadságában, 
a különböző felfogások változatosságban fekszik a prot. 
theologiai tudomány legnagyobb erkölcsi ereje s bár-
mely nyomás vagy tekintély ennek halálát s a római 
csalhatatlanság tanának cultur- és egyházellemes elfa-
julását jelenti ! Az egyes irányok jogosultsága mellett 
azoknak jótékony befolyásáról az újabb theologia mint 
tudomány fejlődésére külön fogunk megemlékezni. A 
hét irány következő: a) schleiermacheri iskola, b) a hégeli 
iskola spekulatív theologiája, c) a közvetítő theologia, d) a 
modern rationalismus, e) Ritschl A. moráltheologiája, f) a 
modern confessionalismus, g) a bibliai realismus, mely 
irányoknak egymást kiegészítő áldásos működésében áll 
a XIX-Ík század virágzó theologiája. 

Landerer8) a XlX-ik század theológiájában meg-
különbözteti a keresztyén dogma a) restaurátiójának, 
b) tagadásának s c) reformjának korszakát s Pfleiderer 

4) Bengel, Crusius s a Rothe által magasztalt Ottinger. 
5) Gőze, Haman, Lavater stb. 
6) Flatt, Stáudlin, Nitzsch, Tzschirner, Brettschneider, Ammon. 
7) Storr, Flatt, Steudel, Reinhard. Schott, Hahn, Augusti, Knapp. 
s) »Neuste Dogmengeschichte* 191—375. 1. 
9) Zur religiösen Verstándigung 1879, 22. 1. 

a jelenkor hittani fejlődésében szintén 3 irányt külön-
böztet meg, u. m. az orthodox, a közvetítő és a kritikai 
speculativ irányt. A hármas felosztást követi Schwarz 
Károly l0) is, az egykori hegeliánus, ki »az itészeti fejlő-
dés előzményei, a történetitészeti fejlődés s a bölcseimi 
hittani fejlődés« könyveibe foglalja a XlX-ik század 
theologiáját. Ezen felosztások kimerítőknek már azért 
sem tarthatók, mivel Ritschl theologiáját érintetlenül 
hagyják s az egyes irányoknak körét s egymáshoz való 
viszonyát, (főleg Pfleiderer) hiányosan fogják fel. 

I . 

Schleiermaclier tlieol. á l láspont ja , je lentősége és 
i skolá ja . *) 

Schleirmacher a keresztyén tannak fejlesztését 
saját elve, nevezetesen bibliai, kiválóan pedig protes-
táns alapélévé alapján kisértette meg, hogy ezen fejlesz-
tés által úgy a haladó tudomány, mint a vallásos szük-
ség követelményeinek elég tétessék. »Benne a mély 
vallásosság . . . és végtelen mozgékony értelmi specula-
tió ritka módon voltak egyesülve és ezen két elem egye-
sítése által volt képes korában oly mélyre hatni, ebben 
állott tisztító és elevenítő, felbontó és felépítő ereje.« l) 
S tényleg azon hatás, melyet Schleirmacher a hittani 
fogalmak alakulására gyakorolt, páratlan a XlX-ik szá-
zad theologiájában, úgy hogy méltán az új theologia 
reformátorának mondható. Benne a legkülönbözőbb ele-
mek : herrnhuti kegyesség, leibnizi felvilágosultság, kanti 
kriticismus, Eichte-féle idealismus, schellingi azonossági 
bölcsészet, Spinoza pantheismusa és Plató dialektikája 
fogékony és termékeny szellemében sajátszerű eredeti 
egészszé olvadtak össze. Helyesen mondja Landerer "), 
hogy Schleiermachert a ker. tan spekulatív restaurátió-
jához számítani azért lehetne, mivel hittételeit. úgy 
formulázza, hogy azok a bölcsészettel már t. í. saját philo-
sophiájával soha sem jöhetnek ellentétbe. Más részről 
azonban álláspontjának egyik főkánona abban áll, hogy 
dogmatika és spekuldtió lényegileg különböznek egymástól, 
mivel teljesen eltérő kiindulási ponttal birnak, t. i. a 
hittan egy egyénivel, a vallásos tapasztalatból, a speku-
látió pedig egy tárgyilagossal, a tudás elvéből folyólag, 
a miért is a 2 tudomány csak akkor fejlődik s a theo-

io) »Zur Gesichte der neuesten Theologie«, 1864. Az első 
könyvbe foglalja »a modern theologiáU s »az líj ortodoxiáU a máso-
dikba »Strausst és a tiibingai iskolát* s a 3-ikba >FeuerbachoU, >a 
radikalisvnusU, »az új lutherizmust«, a »közvetítő theologiáU stb. 

* Schleiermacherre nézve v. ö. Gass tanár kittinő cikkét 
»Herzog: Realencyclopadiec XIII. 525—570. 1. Bender: »Schleierma-
chers Theologie* 1876—78, hol az irodalom részletesen van adva; 
Pfleiderer: »Religionsphilosopliie« 1. 290—328. 1., Schwarz-Kovács: 
»Adalékok a legújabb theol. történetéhez* 28—43. k, s a mesteri 
jellemzést llasenál, Kirchengesichte, 552. 1.: »Vor allém hat Schl. 
den Umschwung der Zeiten verkiindet, indem er der selbstzufriedenen 
Aufklarung . . . das Nicbtige eines Lebens ohne Gott und christl. Ge-
meinschaft darthat. Ausgegangen von Iíerrnhut war die Frömmigkeit 
auch in ihren besonderen Zugé zum Erlöser ein Grundton seines Lebens, 
aber an Kant geschult, mit Plató, Spinoza und Fichte vertraut.. . galt seine 
Frömmigkeit dem Universum, das erst in der Entwickelung seines 
kirchl. Lebens christl. Attribute annahm, so dass er die Grundgedanken 
der ref. Kirche aus dem frischen Born der christl. Gemeingefühls 
schöpfte als Erfahrungen auf einem der Hiilosophie unzugángl. Gebiel, 
ohne die zersetzende Kritik über verfehlte Satzungen der Kirche und 
fehlbare Bestandtheile der hl. Schrift aufzugeben, den gefühlsmassigen 
Inhalt mit dem scharfsten Verstande beherrschend, in einem docli 
nie völlig ausgeglichenen Fluctuiren zwischen kühner Freiheit und 
schlechthinniger Abhángigkeit, zwischen der panth. und der persönl. 
Gottheit, zwischen einem herrnhut,, einem idealen und dem geschichtl. 
Christus.* 

*) Schwarz—Kovács i. m. 34. 1. 
2) I. m. 327. 1. 



logia alapja csak akkor szilárd, ha speJculátió és hittan 
elkülönítve maradnak. Egyik iratában p. o. óva int a 
spekulátió hierarchiájától vagy egy spekulatív hittantól, 
mely sokkal rosszabbá fajulhat, mint a római. 

Schl. úgy » beszédeiben*. (1799, 6. kiadása Pünjértől 
1879), mint »keresztyén hittanában« (1821 s 1830 sköv.), 
és még korábban az ő Dmonclog*-jaiban (1800) a keresz-
tyén vallásos érze1emből fejti ki ismereteit és feladatát 
Spinoza—Fichte-féle állásponton igyekezett megoldani. Fel-
adata — főleg második örökbecsű beszédében —• abban 
állott, hogy »a megmerevült orthodoxiának hamis intellec-
tualismusával s a moralizáló rationalismusnak hitetlenségé-
vel, vagyis közelebbről egy száraz elvont theol. iskola-
szerű bölcseséggel s egy lapos fennhéjázó felvilágosult-
sággal szemben mintegy újból fölfedezze s elfoglalja a 
műveltek számára a vallásnak önálló terét, hogy a val-
lást, mint minden szellemi életnek élő forrását és leg-
mélyebb gyökerét, a maga igazi eredeti otthonjában s 
hatalmának, nagyszerűségének, sajátszerű és pótolhatat-
lan becsének teljes fényében tüntesse föl s a netáni fo-
gékonyakat iránta új szeretetre ébressze«.3) A második-
legkitűnőbb beszéd legközelebb kimutatja, hogy a vallás 
sem metaphysika, sem erkölcstan? sem pedig a kettőnek 
vegyidéke, mert a tudás mértéke nem mértéke a vallásos-
ságnak is egyszersmind, s e végett visszatér a vallásnak 
azon gyökereire, melyekkel az az ember szellemi lénye-
gében bír az universumhoz való egész viszonyának alap-
ján. S a midőn Schl. in concreto a vallást alaki lénye-
gére nézve érzelemnek, a természeti és emberi életben 
szemlélhető universum közvetlen érzetének s az azzal 
való kedélyi egyesülésnek mondja, még pedig szemben 
azokkal, a kik a vallást a tudással, a vallástannal, a dog-
matikával s az erkölcsi cselekvéssel azonosítják s a mi-
dőn a vallásnak tartalmát annak külső fogalomszerű ki-
fejezésétől élesen megkülönböztette, ezáltal korának tu-
datában újra felébreszté a vallás kérdésének jogosult-
sága iránti meggyőződést s megszüntette azon alárendelt 
függő szerepet, melyre a vallást kárhoztatták azok, kik 
valamely meghatározott hittannal azonosíták, vagy az 
erkölcsiségbe olvasztották fel, habár másrészt elismerjük, 
hogy »beszédei« sem Spinoza pantheismusától, sem a 
romantika határozatlanságától menteknek nem mondha-
tók.4) Hogy Schl. a vallás lélektani székhelyének kere-
sésénél a vallásról szóló egész elméletét pantheist. bási-
son építette föl, azt világosan bizonyítják a vallás tárgyi 
lényegéről adott nyilatkozatai, melyek szerint a vallás a 
végetlen létnek közvetlen tudata s ezen lét közvetlen 
érzetében való élet. Schleiermacher vizsgálja végül a 
»beszédek®-ben a vallásnak, a vallásos közösségnek s a 
positiv vallásalakoknak eredeti szükségességét, szemben 
az egyházat gyűlölő, történelmet bontó s mindent az 
elvont és határozatlan térre terelő természetes vallásnak 
rationalismusával. 

A »beszédek«-nek alapján fölépítette később Schleier-
macher snagy architektonikus virtuozitással« a maga 
theol. rendszerét. Theologiájának organismusát »Kurze 
Darstellung des theol. Studiums« 1810 című művében 
konstruálta, melynek második kiadása még teljesebb és 
gazdagabb kifejtése az előbbi alapgondolatnak. Legfon-
tosabb ránk nézve az ő »hittana,« mely a legjelentéke-
nyebb mű összes theol. művei közül s a legbefolyáso-
sabb a dogmatikai tudomány fejlődési történetében, úgy 

3) Lilcke, »Krinnerungen an Schleiermachei'* : Theol. Stuclien 
und Kritiken, 1834. S. 761. Lipsius, »Schleiermachers Reden iiber 
die Religion* : Jahrb. fiir prot. Theologie. 1S75. 1—2. füzet. 

4) Dr. Kovács Ö, »A vallásbölcsészet kézikönyvet Budapest 
1877. 2I§. 1-

hogy »azzal az utolsó 3 századból semmit, a reformátió 
korából is csak Kálvin »Institutióit« lehet egy sorba he-
lyezni.5) 

Ebben a keresztyénségről szóló egész nézete hatá-
rozott ellentétet képez az előtte uralkodó rationalismus 
és supranaturalismus theol. rendszereivel szemben. Schl. 
mindkettőtől először is alakilag, tudományos felfogásá-
nak módjára nézve különbözik. A supranaturalismustól 
lényegesen abban tér el, hogy nem indul ki a bibliai 
igének tekintélyéből, hanem a keresztyén vallás tartalmát 
a szellem legbensőbb lényegébe viszi át, mint olyat, 
melynek élő szabad tulajdonává kell lennie s így az ér-
zelembe fölvett s abban élő keresztyénségnek a reflexió 
által kell ismeretté válnia. Ebben a rationalismus némi 
elismerése rejlik, hogy t. i. az egyházi igazságnak s ál-
talában mindennek, a mi a tapasztalat tárgya, a tudás 
alapján kell ismeretté fejlődnie. 

(Folyt, köv.) d)r. Szlávik Mátyás. 

B E L F Ö L D . 
Felelet három nt. esperes úrnak. 

11. 

III. Et nunc venio ad fortissimum viruml Felszó-
lalt Kelecsényi Mihály alesperes úr is, tagadva, ferdítve 
és másról beszélve, mint a mi a fennforgó tárgy, erősen 
igyekezvén a maga által ejtett hibát a más nyakába 
keríteni. 

Midőn az alatt a goromba cikk alatt nevét meg-
láttam, igen megörültem, nem a gorombaságon, hanem 
azon, hogy a mi régi, udvarias finom diplomata és intri-
cus alesperesiinkre ismét elkövetkezett az az örvendetes 
idő, melyben elmondhatja mint az ezelőtti években, hogy 
»hála Isten, sem testemnek, sem lelkemnek semmi ré-
szében hiányosságot nem érzek.« Mert mikor utoljára 
találkoztunk a tavaszon,, egy öreg roskatag ember volt, 
szemvilágát veszítve, siralom és szánalom volt ránézni 
is. Én szívemből sajnáltam s ha az orvosi tudomány 
olyan csodát mívelt, hogy azt az ó embert megöldökölte 
és új ifjú embert alkotott belőle, a ki kiáll a nyilvános-
ság elé és furkósbottal fenyegeti azt a Nagy Ignácot, 
a ki bele mert a kigyó fészekbe is gázolni, tudva hogy 
azoknak marása mérges: akkor fogadja gratulációmat, 
szívemből örvendek, örömömben képes vagyok megbo-
csátani még a bántalmat is! 

Azonban lassan örüljünk! Mert ha Kelecsényi Mi-
hály úr egészségét s szemevilágát tökéletesen vissza-
nyerte volna is : ilyen cikk megírására »sem testének, 
sem lelkének semmi részében képesség és készség* nem 
volt, de nem is lesz soha. Sokkal finomabb embernek 
ismerjük, minthogy az ő lelkéből ilyesmi származhatnék, 
hisz ebben a cikkben a pánhorvátismus szelleme kiállt: 
»IIallgass, mert gonoszul jársz U (II. Krónika 25: 16.). 
Ezt a cikket más írta, Kelecsényi úr csak a nevét adta 
hozzá. Jól sejtem, ki e cikk szellemi apja, van is egy kis 
oka rám neheztelni: »kigyó nem feledi farkának met-
szését ;« de hisz azért nem szükség a horvát-ügy apos-
tolává szegődnie és nem szükség »azon türelmességén 
csudálkoznia a horvát tanfelügyelőségnek, hogy idáig el 
nem mozdította a ref. tanítókat;« mert ha még a pa-
pok közül is pártjukra szegődnek, bizony meg teszik 
azok azt is, . . . nagyra menendő tót-pap atyánkfia.« 

Minthogy e szerint én a »provokált válasz«-t más 

5) Schicarz—Kovács i. tn. 37, 1. 



tollából származottnak tartom, teljes meggyőződéssel 
nt. Kelecsényi úr személyével nem is foglalkozom töb-
bet , azon kívül hogy most utoljára figyelmeztetem, 
hogy a nevét ne igen adogassa oda a más hírlapi cikke 
alá, mert úgy járhat, hogy más eszi meg az egrest és 
az ő fogát vásolja el. Foglalkozom csak a cikk tartal-
mával menjünk rajta sorba! 

Az első mondatban már egy valótlanság van. Én 
b. e. főesperes úr által nem hallgattattam agyon, cik-
kemre felelt szabatosan és elismerem, hogy ott »né-
mely® igaz dolgokat irtam; ha pedig azt érti cikkíró, 
hogy hivatalos jelentésemet hallgassa agyon hivatalosan, 
akkor nekem kötelességem volt hirlapilag is felszólalni. 
A második ldkezdésben megint valótlanság van, mert 
én »az egyházmegye, sőt az egyházkerület tisztviselőit 
is élesen® nem támadtam meg, hanem igenis idéztem az 
alsó-baranyai tanítói értekezlet jegyzőkönyvét szó szerint, 
s rámutattam a hibára, melyet az alesperes úr eltakar-
gatni igyekezett. Az egyházmegyei hatóság sincs ott 
megtámadva, hanem igenis figyelmeztetve, hogy baj 
van. — A harmadik kikezdésben megint másról beszél 
Bodóné. Egy családtag gyengesége elpalástolásának szük-
sége épen nem forog fenn ; hogy pedig saját hitem s 
meggyőződésem ellen irni képes volnék, az nem igaz. A 
kórógyi pap sógorom, néhány év óta nagy beteg volt 
erős májbajban, majd egy évig a koporsó szélén; az 
alatt a tanító fenyegette, bántalmazta, káromolta s rá-
ment a beteg emberre egy csomó horvát nyelvű nyom-
tatványnyal, hogy azok iskolai statisztikai adatok, apad-
nak alá kell írnia. A pap félig meddig magánkívüli ál-
lapotban talán alá is irta, pedig azok nem csupán sta-
tisztikai adatokat tartalmaztak, hanem azt is, hogy az 
iskola községi. Ha jól tudom, Kulifay Elek tordincei lel-
kész is ott volt, mint horvát nyelvet értő s ő is taná-
csolta, hogy csak irjon alá s évekig nem tudta sem a 
pap, sem a gyülekezet, hogy az ő iskolájuk már közsé-
givé van téve. S midőn 1885. ápril havában a pap és 
és presbyterium ezt megtudva, feljajdult együtt a tanító 
ellen; rögtön kérvényt küldött a már lábadozó pap a 
gyűlésre s én lettem elnökileg kiküldve, s a jelentést 
rögtön küldtem a főesperes úrhoz s egy év múlva azt 
mondták jegyzőkönyvileg, hogy ez a kiküldetés és a zs. 
törv. 268. § nem felel meg, tehát egy másik bizottságot 
küldöttek ki, (a mely még nem ment ki) s most szeret-
nénk a tulságig protegált tanítónak bűnét a papra kenni, 
kí tudja minő haszon hárulhatnék még belőle ? Káplán 
fiúnk is van, még pedig feleséges; ha azt a beteges em 
bert ott Kórógyon halálos aggodalomba ejthetnénk : nyí-
lást lehetne csinálni, jutna a feleséges káplánnak is, meg 
az álarc alatt lappangó cikk Írójának is, a tanító jó kor-
tes lehetne 1 Tehát ezen kikezdésben annyi igaz van, 
hogy az álcázott cikkíró »képes ott, hol családi érdekről 
van szó, másokat bűnbakul feltolni « Azt aláirom én 
is, hogy »az igazság tagadója, ferdítője, még ha palást 
takarja is, rosz vezetője az emberiségnek « s még én 
azt is hozzá teszem, hogy »két vége van a botnak !« 

Hogy Horvátországban erősen horvatizálnak, s a 
magyar fiúk magyar neveit is elszedik s csinálnak belő-
lok Skendert, Stipát, Ivánt, Pérot stb. ezt cikkíró sem 
tagadhatván, menteni akarja és »dicséretére« mondja a 
horvát kormánynak, hogy megengedi még most hogy 
a horvát nyelv mellett valamit magyarul is tanítsanak. 
De azt feledi hozzá tenni, hogy az a horvát tanfelügyelő 
magyarul egy szót sem tudván, biz azt tudomásul se 
veszi. Sokat nagyon sokat lehetne ily módon a horvát 
népnek és kormánynak dicséretére mondani; a magyar 
címerek osszetördelését, a magyaroknak folytonos zsívá-

nyozását, a magyarul beszélő nőknek bántalmazását, és 
a vezetők azon igyekezetét, hogy a nagy Croatiához 
még Baranyamegyét is oda foglalják. Bizony ha az 
orosz háború, melyre a gyúanyag folyvást tornyosodik, 
ki tör, lesz itt vérontás a horvát testvérek kezétől! s 
talán cikkíró előre fordítja köpönyegét a szélnek azzal 
a horvát kormány d'csérgetésével ? A horvát kabátos 
osztályban van a legborzasztóbb fajgyűlölet, az anya-
országot anyának elismerni nem akarja, a magyar fajt 
és annak nyelvét gyűlöli, míg németül mind megtanul: 
mind ezekért a horvát nemzeti szellem igen dicsérendő 
magyar részről; hát ha még azokat a regnicolaris tár-
gyalásokat is olvassuk, s a horvát nép követeléseit, 
ámulva látjuk, bizony kénytelenek vagyunk dicsérni az 
egész pereputytyot! A közel mult és a jelen között az a 
kis különbség van, hogy eddig senki sem tukmálta a 
e sziavon egyházakra a horvát nyelvet, hanem respec-
tusban tartották a reform, egyház autonómiáját; ma 
pedig olyan az állapot, hogy elfeledték az 1791-iki 
26. törvénycikket, semmit sem tudnak magyar ref. egy-
házi autonómiáról, a horvát nyelv tanítását erőszakolják, 
leveszik az ifjú nemzedékről még a keresztnevet is és 
szájába adják a horvát imádságot, és ha mind ezért 
cikkíró dicséretet zengedez .* hát én nem irigylem tőle a 
dicsőséget. 

Meghiszem én azt, hogy a szlavóniai magyar taní-
tók »a horvát népiskolai tövények igényeinek voltakép-
pen nem is képesek megfelelni; de azt is tudom, hogy 
az egyházkerületi tanügyi követelményeknek és igények-
nek még azok egy némelyike épen nem is akar megfe-
lelni ; s ha a horvát hatóságok szorongatják őket, 
akkor ránk hivatkoznak, s ha mi szorítjuk őket, a hor-
vátok szűrével takaróznak, s a két hatóság között olyan 
szépen ellavírozgatnak, hogy majd semmit se tanítanak; 
ha mi vetjük szemükre a csekély sikert kész a mentség, 
hogy a horvát nyelv tanítása veszi igénybe minden ide-
jüket, s a horvátokkal szemben meg bizonyosan azzal 
mentekeznek, hogy sok a magyar tananyag. S velünk 
szemben van olyan is a ki nemcsak azt kiabálja, hogy 
»ez Horvátország« mert hisz abban lehetne igaza is; 
de azt is kiabálja még hogy »Itt csakis a horvát nyelv 
jogos, s bennem a szellem is horvát, itt a magyar 
papok nem parancsolnak.« Mindezekért nem én jajdul-
tam fel először, hanem az alsó-baranyai tanítói testület 
egyhangú határozata, nem én neveztem őket először 
árulóknak, hanem saját tiszttársaik. Csakhogy én még 
zárjel között azt is irtam, hogy j egyik (t. í. tanító) 
bigámiában él törvényes és törvénytelen nőt tart® : hát 
ezt miért nem cáfolja cikkíró ? Vagy egy akár községi 
akár felekezeti tanítóban a közerkölcsiség ily arculve-
rését megengedhetőnek véli ? Vagy az ilyesmi szót se 
érdemel ? Avagy eltakarni-valónak tartja ? s a ki az 
ilyent felfedi, azt tűzzel-vassal kell megtámadni ? Bizony 
ismétlem, hogy a szlavóniai egyházak némelyikében éve-
ken át hizlalva volt a bűn a közerkölcsiség rovására, 
még pedig az alesperes úr szeme előtt! S midőn 1885. 
áprilban én kiküldettem s az illető presbyterium ezért 
előttem panaszt emelt: erélyesen utasítottam az illetőt, 
hogy vagy tisztességesen nősüljön meg, vagy hagyja ott 
állomását, ő meg is nősült, de megtartotta előbbi bűn-
részesét is s most bigámiában él, s a törvényes tisztes 
feleséggel barommódra bánik. S midőn a presbyte-
riumot figyelmeztettem, hogy miért nem tettek panaszt 
az alesperes úrnál, azt mondták: »panaszkodtunk már ele-
get, de az is pártolja.« így aztán természetesen semmire 
se mehettek causa non bona, patrocinio peior erit. Ha 
cikkíró azt állítja, hogy azok a tanítók a horvátországi 



népiskolai igényeknek nem képesek megfelelni, én bátran j 
hozzá teszem, hogy az egyházkerületi tanügyi igények-
nek se egy némelyik, de van a ki az egyszerű közer-
kölcs, illem és tisztesség igényeinek se képes megfelelni, 
tehát csak »söprüt a szemétnek !« 

(Folyt, köv.) Nagy Ignác, 
kölkedi ref. lelkész. 

Wéber-jubileum Szepes-Bélán. 
A »Suum cuiqueU jelszó lebeghetett a szepes-bélai 

ág. hitv. ev. egyházközség szeme előtt, midőn nagy lel-
kesedéssel elhatározta, hogy szeretve tisztelt, iigybuzgó 
és fáradhatatlan lelkésze, Wéber Samu úr, bélai papsá-
gának huszonöt éves jubileumát folyó hó tizenkilence-
dikén tőle telhetőleg ünnepélyesen megülni fogja. Az 
előkészületek oly titokban folytak, hogy sem a jubiláns 
lelkész úrnak, sem azoknak nem jutottak tudomására, 
kik távol e lelkes egyházközségtől és érdemdús papjá-
tól, örömest vettek volna résd: a lélekemelő ünnepélyes-
ségekben. Magam is egészen véletlenül tudtam meg a 
jubileum hirét, rögtön intézkedtem az iránt, hogy abban 
részt vehessek s boldognak érzem magam, hogy a le-
írandó ünnepélyeknek szemtanuja voltam ; csak azt saj-
nálom, hogy az előkészületek nem történtek nyilvánosan 
s nem oly nagy mértékben, mint a mily nagy névre és 
jó hírre tett szert a jubiláns. 

Wéber 18Ó1. évi decemb. havában hivatott Szepes-
Bélára, hol a nagynevű Mádaynak, a későbbi evang. 
püspöknek, méltó utódja l e t t ; működése mindjárt kez-
dettől fogva áldásdús volt és nem szorítkozott csupán 
az ev. egyházra, hanem lassan-lassan ter jedt s tért hó-
dított, úgy hogy mai nap már minden helyi-, megyei- i 
és sok országos egyesületnek hol elnöke, hol alelnöke, 
de mindenkor serény munkása. Mind a mellett első sor- • 
ban pap s ez a legfontosabb ; sok oldalú tevékenységé-
gének az az egyedüli rugója, hogy egyházának, városá-
nak, megyéjének s a hazának szolgálhasson; az eszkö-
zök, melyekkel küzd, jellemes, munkás emberhez méltók, i 
Mind ezt tudja, mind erről meg van győződve egyház- ' 
községe is, mely — valahányszor Wéber t a sors maga- j 
sabb állásba szólította — szeretetének, ragaszkodásának 
oly meghatóan adott kifejezést, hogy Wéber tovább is 
maradt és már huszonöt éven keresztül szolgálja a szepes-
bélai ev. egyházat. 

Egyházközsége büszke papjára, Wéber pedíg Ör-
vendhet azon őszinte szeretetnek és ragaszkodásnak, 
melylyel egyháza raj ta csüng ; e páratlan ragaszkodásá-
nak és végtelen tiszteletének most adá kifejezését a 
szepes-bélai egyház és Wéber egyik köszönő válaszában 
elérzékenyülve méltán hivatkozhatott nagynevű elődjének 
következő esetére. Midőn ugyanis Máday 1859-ben a 
Késmárkon tar tot t egyházkerületi gyűlésen az akkoriban 
kibocsátott » Pátens « ellen ünnepélyesen tiltakozott s 
ezért a nagyhírű Zsedényi Edével fogságba került, a 
szepes-bélai egyházközség kijelentette, hogy a felsőbb 
hatalommal még nem küzdhet ugyan, de ha Máday 
vétett, az Ő nevében és ő érte tette azt s így a község 
is vétkezet t ; legyen elzárva bármeddig mégis papjának 
tekinti s a legutolsó leheletéig bíztosítja neki a papi 
fizetést. Wéber méltán hivatkozhatott e pár já t ritkító 
odaadásra, érezte, tapasztalta, hogy bármit is hozna 
reája a jövő : egyházközsége lelkes pajzsa leend. 

Az ünnepély egyszerű, de magasztos volt. Isteni-
tísztelet előtt megjelent a pap lakásán a teljes presby-
terium Weisz János felügyelő és Szutórisz Frigyes he-
yet tes felügyelő vezetése a l a t t ; Weisz J. az egyház 

nevében méltatta a lelkész érdemeit s emlékül egy ezüst 
szelencét és serleget nyújtot t át e felirattal: »Érdemdús 
lelkipásztorának huszonötéves bélai papságának emlé-
keül adja a szepes-bélai ev. egyházkozség.« A városi 
tanács élén megjelent polgármester a lelkészben a buzgó 
képviselőt üdvözölte; a városi nők küldöttségileg kíván-
tak szerencsét az ünnepeltnek és értékes ajándékot 
adtak át. Továbbá tisztelgett a gazdasági Cassino, mely-
nek Wéber alapítója volt és jelenleg elnöke; megjelen-
tek a városi műkedvelők, kik lelkes vezetőjöknek, a 
jubiláns papnak, a jándékkal is kedveskedtek; a lövész-
egyesiilet, mely tanácsosát; a tanítói kar, a lelkészt 
mint vallás-tanítót és iskola-látogatót; az egyesült timár-
és cipészek ipartársulata, mely tiszteletbeli tagjának, a 
tűzoltó-testület, mely derék elnökét ünnepelte a jubi-
lánsban, végül még az iskolás gyermekek is megjelentek, 
hogy kedves vallástanítójuknak sok szerencsét kívánjanak 
és egy szerény emléket átnyújtsanak. 

Kilenc órakor volt az ünnepélyes istenitisztelet. Az 
óriási templom megtelt áhítatos közönséggel; az egyházi 
beszédet maga a jubiláns t a r to t ta ; a 106. Zsoltár 1 — 5. 
verse alapján visszatekint működésére, hálát mond a 
községnek és fohászkodik az ő jóléteért. A z istenitiszte-
leten közreműködtek a férfikar négyhangú és az iskolás 
gyermekek kéthangú énekekkel. Délután két órakor köz-
ebéd volt a kávéház nagytermében, melyen az ünnepély-
hez méltó fönnkelt hangulat uralkodott. A polgármester, 
Ludwigh Ágos t mondá az első felköszöntőt dicsőségesen 
uralkodó királyunkra és legmagasabb családjára; a má-
sodik hivatalos felköszöntőt Weisz János egyh. felügyelő 
mondta a jubilánsra. 

A közebédben részt vet t a helybeli róm. kathol. 
egyház népszerű, ősz lelkésze is, ki a legnagyobb lelke-
sedéssel fogadott többszörös felköszöntőiben felvilágoso-
dott és humánus álláspontját az ev. egyházzal és annak 
lelkészével szemben ékes szavakkal fejtegette. 

Lehetetlen megemlékeznem a felköszöntők egész 
özönéről; csak azt említem itt meg, melyet Stefány J. 
helybeli gyógyszerész és presbyter a jubilánsra, azonkí-
vül a szepes-bélai egyházközség fáradhatatlan felügyelő-
jére Weisz János orvosra és Szutórisz Frigyes helyettes 
felügyelőre és gondnokra mondo t t ; előbbi már 30 évig 
viseli tapintatosan felügyelői tisztét, utóbbi pedig 27 év 
óta szolgálja az ev. egyházat, pár já t ritkító buzgalommal 
és szakértelemmel. E három férfiúnak köszönhető, hogy 
az egyház ügyei a legrendezettebbek, iskolái virágzók 
és mindezek alapján az egyház tekintélye gyarapodot t . 

Igen jellemző dolog az, ámbár a jubileumra való 
előkészületek egészen titokban történtek, mégis érkezett 
hol az egyházközséghez, hol magához az ünnepelthez 
körülbelül 30 távirat és levél; megemlékeztek többek 
közt : Fábry esperes az esperesség nevében (Igló), a kés-
márki lyceum tanári kara, a szepesmegyei tanító-testület 
elnöke, Podolin város, a tótfalvi ev. egyház lelkészi hi-
vatala, Juszth Gusztáv ménhardi ev. lelkész, Kübecher A . 
durándi ág. hit. ev. lelkész, Hradszky József szepes-
váraljai róm. kath. lelkész stb. 

» Wéber a világosság és felvilágosultság buzgó har-
cosa és a valódi humanismus papja« ez olvasható egyik 
üdvözlő táviratban (Lövy Iglóról); adja Isten hogy még 
soká —• soká működjék az egyház és haza javára ; adjon 
az Isten a protestantismusnak sok olyan munkás és sok-
oldalú papot, mint a milyen Wéber 1! 

Szutórisz Frigyes, 
collegiumi r. tanár Eperjesen, 



R É G I S É G E K . 
Huszár Gál élete. 

Mottó: » Mindenható egyesség Istene ! 
Ki összetartod a világokat, 

Engedd, hogy bármi sorsnak ellene 
Vezessen egy nemes nagy gondolat! 

Hogy nemzetünknek mindenik nyomára 
Ragyogjon emberméltóság sugára !« . , . 

Vörösmarty. 
Magyar protestáns egyháztörténetünk irodalma igen 

egyoldalú és ennek gyér mezején is számtalan a hiba, 
a tévedés, elkezdve akár Skaricától a legújabb időkig. 
A régiek egy-egy állítása pedig annyira gyökeret vert 
a maradék hitében és szívében, hogy még a hiteles 
adatok bizonyításával, idézésével sem akar megelégedni, j 
hanem menni akar tovább a régi ösvényen. 

így vagyunk mi itt Dunántúl Huszár Gállal. Azok 
a jó pápaiak sehogy sem akarjak elhinni, hogy Huszár 
soha sem volt náluk, mert nagytudományú Tóth Ferenc 
uram, kedves tanáruk, papjuk írásaiból mintegy vérükké 
vált azon hiedelem, hogy: »Dévai Bíró Mátyás után 
Huszár Gál volt a pápai reformáta szent ekklézsia pré-
dikátora. « 

Jól ismerem Révész I. eme szavait: »az egyháztör-
ténet nem abból áll, hogy kik voltak az esperesek, püs-
pökök, hol tartattak a zsinatuk, mikor stb., hanem a lel-
kek csöndes és küzdelmes működésének rajzából,« de azért 
mégis el kell a következőket mondanom, az igazság és 
történeti hűség érdekében, mert úgy gondolom, hogy az 
ilyen adalék kiegészítő részét képezi egyetemes egyház-
történetünknek. 

Huszár Gál születését, épen úgy mint halálát sűrű 
homály födi, semmi nyom, adat még erre nem vezet. 
Mosonyvármegyében Magyar-Óváron találjuk 1554-ben, 
egy hat évvel később kelt levele szerint — mint magyar 
lelkipásztort. Óvár földesura a fölvilágosult Miksa trón-
örökös volt, a hol a helyőrség parancsnoka szívesen 
fogadta és az őt üldöző katholikusok ellen melegen ol-
talmazta. 

Magyar-óvári lelkészkedése azért nevezetes reánk, 
mert itteni működéséből tudjuk meg, hogy ö határo-
zottan a kálvini irány híve volt. Mint magyar-
óvári prédikátor 1557. október 26-kán Bécsben léte al-
kalmával — írja Rácz Károly ') — (hol hihetően 
nyomdavásárlás ügyében járt) levelet írt Bnllinger zü-
richi lelkészhez, Zwingli utódához, melyben fájdalmas 
érzéssel rajzolja azon nyomort, melyet a magyar nép a 
törököktől szenvedett; panaszolja, hogy a nem török 
uralom alatt levő protestánsok dühösen üldöztetnek a 
római katholikusok, különösen Oláh Miklós esztergomi 
érsek által; de maguk a törökök, a vallás miatt nem 
bántanak senkit, sőt sokszor csendesen végig hallgatják 
a templomi tanítást, s midőn az Úrvacsora kezdődik, bé-
kével kimennek. Miután ezeket terjedelmesen előadta, 
tanácsot kér tőle bizonyos házassági ügyben, hogy t. i. 
mitévők legyenek a magyarok azon gyakori esetben, 
midőn a feleség a törökök által fogságra hurcoltatván, 
évekig oda van, mi alatt a férj újra megnősül ; azonban 
ha az elrablott nő visszatér, ilyenkor némely férj haj-
landóbb ezt fogadni vissza, míg vannak olyanok, kik el-
utasítják. Végre előadja, hogy noha a hitvallás és tu-
domány dolgában csaknem minden reformált egy-
ház egyetért Magyarországon, mert legtöbbnyire a 

4) Rácz Károly : »A magyarhoni reformáció bölcseimi története.« 
Arad, 1882. 141. lap. 

Bullinger és Kálvin iratait követik a magyarok: mind-
azáltal a sákramentomok kiszolgáltatásában és egyébb 
szertartásokban nincsen egyöntetűség. Aminek oka tudva-
levőleg nem más volt, mint a korlátozatlan és tökéletes 
egyéni szabadság létezése. Ennélfogva felette igen kéri 
Bullingert, hogy a zürichi egyház rendtartásait valamely 
arra alkalmas egyénnel Írassa meg és kinyomatva küldje 
el, mi által azt reményli elérhetni, hogy miután egyedül 
Bullinger iratai azok, melyeket mindenki örömmel fogad, 
senki sem fogja többé tudatlanul saját találmányait kö-
vetni s az egymástól eltérő szertartással az egyházak 
egységét zavarni. Óhajtását fejezi ki a felett: vajha Me-
lanchton nyilván kijelentené s közzé tenné már az Úrva-
csoráját illető nézetét, mert az ő színlelése nem kevés 
bajt szült eddigelé az egyházban. 

Ezen levelén kívül Huszár Gál határozott kálvini 
irányát bizonyítja az 1636. évi pápai zsinat azon intéz-
kedése, mely az ő kiskátéját, a kisebb iskolás gyerme-
kekkel taníttatni rendeli.2) 

Ugyancsak Magyar-Óváron adta ki 1558-ban kö-
vetkező című munkáját : sAz Ur Jesus Christusnac szent 
vachorajaról, kin szenvedéséről és dichöséges feltámadásá-
ról való Predicacioc.« I. Tim. 3 : 1 6 . Ovárba nyomtatot. 
MDLVIII. Kis negyedrét alakú, melynek ez idő szerint 
egyetlen egy eredeti ép példánya van a bécsi cs. kir. 
könyvtárban, a melyről Rácz Károly két tökéletes lap-
és betűhű másolatot készített 1867-ben és az egyik pél-
dányt a debreceni főiskola könyvtárának ajándékozta. 
Összesen van benne három egyházi beszéd, de vezér, 
vagy alapigéje egyiknek sincs. A munka Óvár földes-
urának, Miksa főhercegnek van ajánlva, melyben szintén 
panaszkodik a róm. kath. püspökök üldözése miatt, az 
ajánló levél végső sorai így vannak : »Az örök Isten, a 
mi urunk Jézus Krisztusnak atyja, tartsa meg királyi 
Fenségedet, az ő szentegyházának helyreállítására, kinek 
oltalmaban helyeztetem magamat; hitünk jó tudomá-
nyában szorgalmatoskodókkal együtt reá bízván ma-
gunkat.3) 

Mint majd az alább hivatkozott leveleiből kitűnik 
m ég 15 59-ben Magyar-Ováron volt, valamint 1560 ele-
jén is, készítgetvén énekes-könyvét sajtó alá. 

A Kassa városi magyar hitszónoki állás ezen idő-
ben épen üresedésben volt. A városi tanács több ízben 
tett kísérletet annak betöltésére. Meghívta Dávid Ferenc 
kolozsvári — ekkor még ág. hitv. ev. — lelkészt, a ki 
azonban a meghívást nem fogadta el, mivel — mint 
levelében írja — Kolozsvárt nagy szükség van reá és 
hasznos szolgálatot kell tenni vallásának. 4) 

Más után néztek tehát. 
Literátus Zsigmond városi tanácsos Huszár Gált 

ajánlotta, a kitől, úgy látszik, nem is idegenkedtek. 
Mikor Huszár Gál maga is értesült a kassaiak szándéká-
ról, azonnal levelet intézett Literátus Zsigmond és 
Tomkaházi Balázs kassai polgárokhoz Magyar-0várról, 
hogy »mihelyt ő felségéhez Bécsbe felküldött embere 
hozzá visszaérkezik, kit piinköst tájára vár haza, azon-
nal fölmegy hozzájok.« 5) Azonban igéretét nem tudni 
mi okból nem teljesíté, mert az egész év folyamán nem 
ment el Kassára, hanem maradt Magyar-Óváron s maga 
helyett 1560. január 10-én ugyancsak Óvárról kelt leve-

2) Tóth Ferenc >Túl a dunai püspökök élete.« Győr, 1808. 
22. lap. 

3) Lásd : Rácz Károly idézett művének 142. lapját. 
4) Dávid Ferenc levele a kassai tanácshoz. Kassa városi levéltár 

rendezetlen rész. 
5) Huszár Gál levele: Literátus Zs. és Tomkaházi 13.-hoz. Óvár, 

1559. máj. 11, Kassa városi levéltár rendezetlen rész. 



lében ajánlja magát a kassai magyar hitszónoki állomásra, 
mely 'minőségben már hat esztendő óta forgo-
lódik, így írván többek közt a városi tanácshoz : »ha 
kegyelmeteknek nincs helyek, mentől hamarább lehet 
kegyelmetek tegyenek bizonyossá« s ugyanekkor Bull n-
ger Iíenrik zürichi lelkésznek »A keresztyén hitnek in-
stitutiója* című művét négy példányban megküldi a 
városnak. 

Mindennek dacára a városi tanács határozatával 
soká késett: »tudós szolgát szándékozott szerezni.* 
Huszár Gal pedig türelmetlenül vár! a a választ, mivel 
Magyar-Ováron a győri és pozsonyi káptalan ármány-
kodásai s a szomszédbeli katholikusok folytonos üldö-
zései miatt, helyzete már-már tarthatatlanná valt. Ezért 
1560. február 26-án megsürgette a kassaiakat »Már 
néhány levelet küldtem ti hozzátok, a melyekben lelkem 
akaratát teljesen kiöntöttem; de megérkeztek-e? nem 
tudom, mivel feleletet nem kaptam. A miért ha szol-
gálatomra szükség lesz tinálatok, azt ti már szabad lé-
lekkel nyilváníthattátok volna.*7) Ezen levélre a meg-
hívó valasz csakugyan elküldetett Huszár Gálhoz Magyar-
óvárra, a ki még azon év — 1560. — nyarán áttette 
lakását Kassára, s) a hol alig hogy megkezdte hivatalos 
működését és elfoglalta a magyar hitszónoki állomást 
azonnal szemet szúrt föllépése a kathol. főpapságnak, 
akik azután azon ürügy alatt, hogy az evangyeliommal 
ellenkező, tehát eretnek tanokat hirdet, ellene a terv-
szerű üldözést azonnal megkezdték. 

A mozgalom élére Verancsics (általános írásmód 
szerint Veranc) Antal 1557-től egri püspök, a protes-
tánsoknak egyik legkegyetlenebb üldözője állott. A ki-
rályhoz egyik panasz levele után a másikat küldte fel, 
nem akarván mást, mint a protestantismus végképeni 
megsemmisítésével a katholicismus szilárd alapjait meg-
vetni. Már 1560. év elején : »az eretnek papok iránti 
gyűlölettől eltelve«, szomorúan panaszolja, hogy püspök-
ségében mindenfelé elvannak terjedve a veszedelmes 
tanok ; királyi leiratért esedezik, hogy felhatalmaztatva 
a tévelygéseknek erőhatalommal is útját állhassa, és 
mint ilyen az ellenszegülőket, makacsokat engedetlensé-
gíik miatt szigoiúan megfenyíthesse. Március 13-án mái-
királyi felhatalmazással °) ellátott küldöttség jelenik meg 
a felvidéken szigorú vizsgálat tartás végett Lippai János 
és Draskovics György személyében, akik mindenütt és 
mindenben támogattattak a túlbuzgó »erélyes*, egri 
püspök által. 

Ezen küldöttség munkálatának eredménye két 
királyi rendelet lett, a melyekben a lutheránusok (álta-
lános kifejezés mód ezen időben protestánsok helyett) 
megfenyítése Veranc Antal egri püspök hivatalos tisz-
tévé tétetett. Az egyik királyi rendelet határozottan a 
felvidéki városokhoz van intézve, mivel épen ezen váro-
sok valának fészkei és menhelyei minden eretnekségnek. 
Hiszen tudjuk, hogy Kassa a reformáció után csak-
hamar egészen protestáns volt, és római katholikus 
embernek meg sem engedtetett, hogy ott házat vehessen 
és lakhassák. 10) A túlbuzgó püspök ki is fejezte 1560. 
október 8-án hódolatát a királynak a megnyert kegyért. 

Céljának kivitelére azonnal igénybe is vette s a katho- : 

6) Huszár Gál levele ugyanott. 
7) Huszár Gál levele, ugyanott. 
s) Saját leveleibői látható, hogy meg 1560. év elején Óváron 

volt; és így téves az a vélemény, hogy: »1558. január havában el 
kellett hagynia Ovárt.* T. E. 

9) Királyi leirat. Kassa város levéltára. Nr. 2204. 
10) Tóth Ferenc: »Magyar és Erdélyországi prot. ekklézsiák his-

tóriája.* 193. 1. 

likusok javára fel is használta Veránc mind a két királyi 
leiratot; az üldözést a hol csak lehetett megkezdé és 
tervszerűen végre is hajtatá. így kezdé meg többek 
közül Huszár Gál kassai ref. lelkész méltatlan vádolását s 
üldözését is. 1560. okt. 14-kén kelt levelében azt írja a ki-
rályhoz többek között:11) »már Kassán is az eretnek Huszár 
paposkodik* egyszersmind királyi rendeletet kér, hogy 
Huszárt eretneksége miatt bebörtönözhesse. O már nem 
elégszik meg az olyan üldözéssel, a mely miatt Magyar-
óvárról távoznia kellett, hanem el akarja zárni, hogy 
többé soha nyilvánosan fel ne léphessen és a megtisztí-
tott tudományt sehol se hirdethesse s terjeszthesse. A 
kért királyi rendelet csakugyan meg is érkezett és Hu-
szár Gál ennek alapján kiszakíttatva híveinek köréből, 
Kassán börtönbe került. — 

Azonban »az érte élni, halni kész nép,*, a város 
őrsége és az egész lakosság zöme, ki kedvelt papja mel-
lett lelkesülni és tüntetni is tudott: a püspöki önkény-
kedéssel szemben nem viselte magát egész hallgatagon. 
Meg volt ugyan mindenki győződve arról, hogy Veránc 
jobban gyűlöli őket — »kik nem átallották az új hitnek 
tévelygésre vezető tanait befogadni« — mintsem csak 
legkisebb könyörületre is számíthatnának nála ; de azért 
mégis megkeresték küldöttségileg, kérvén Huszárnak ke-
zesség mellett leendő szabad lábra helyezését, És hogy 
a kérelemnek biztos sikere lehessen : Kassa város tanácsa 
1560. november 13-án feliratot intéz a királyhoz, mely-
ben Huszár Gál szabadon bocsátásért esedezik. 12) 

Kérelmüknek mégis lett némi eredménye, ha vára-
kozásukat teljes siker nem koronázhatta is. A püspök 
ugyanis november 21-én fogadta a kassai küldöttséget 
s megállapodás szerint kérelmöknek legalább látszólag 
helyet adott: oly utasítást küldvén 1560. nov. 25-dikén 
Zay Ferenc felvidéki kapitányhoz, hogy kezesség mel-
lett Huszár kibocsátható, de az egyház és a katholikus 
vallás ily háborgatója kánonszerű vizsgálat nélkül szó-
noki és papi hivatalt nem viselhet; nincs is Huszár or-
thodox főpap által fölszentelve, ily álpaptól hát szent-
ség el sem fogadható : szállítsa azért vizsgálatra Egerbe.13) 

Ezen utasítás és válasz a követeket teljességgel ki 
nem elégíté és különösen annak utolsó része ellen, mely 
határozott követelés és kérelmüknek világos kijátszása 
akart lenni, együttesen tiltakoztak és óvást emeltek: 
»mert ők — úgy mondának — semmiféle hóhéroskodás-
nak, ha maga az uralkodó parancsolná is, végrehajtói 
nem lesznek készebbek inkább meghalni, mint sem az 
veretnek« elszállítását megengednék.« (A városoknak meg 
volt az a joguk, hogy lelkészeiket szabadon választhat-
ták). A túlbuzgó püspököt, ki ily bátor föllépésre, hatá-
rozott ellenállásra és egyenes tiltakozásra épen nem szá-
mított, ez az őszinte, bátor nyilatkozat annyira meglepte 
és váratlanul találta, hogy követeléséből már engedni is 
hajlandónak mutatkozék és egyelőre Huszár Gál Egerbe 
szállításának tervével fölhagyni látszott: »de kezesség 
melletti szabadon bocsátását most már azon feltétellel en-
gedte meg, hogy Kassán többé ne prédikáljon, se szent-
ségeket ne szolgáltasson, hanem onnan azonnal távozzék«.14) 
Amiből az következik, hogy leginkább az nem tetszett 
Veráncnak, miszerint egy ily tudós, felkent szolgája ze 
Úrnak, mint Huszár Gál, aki hallgatóit teljesen meghó-
dította, Kassán -»a protestánsok fészkében« működik,[a hol 
ha elébe akadályokat nem gördít, bizonyosan nagyobb 

" ) Verancsics : Összes munkái VII. kötet. 186. 1. 
12) Kassa város felirata a királyhoz. Városi levéltár rendezet-

len rész. 
1S) Veranc levele Zay Ferenchez. Kassa városi levéltár. Nr. 2223. 
U) Ugyanaz, ugyanott. 



sikert mutat fel, mint Óváron, a honnét szintén menekülnie 
kellett, a katholikusok ármánykodásai és üldözései miatt. 
O úgy látszik még nagyobb erélylyel és buzgalommal 
akarja üldözni a veszedelmes tudomány hirdetőjét, mint 
dunántúli társai. 

Azonban a kassaiak erősen ragaszkodnak hozzá. 
Ily nagy áron vonakodnak kezeseket adni, mivel ők 
semmi módon nem akarják Huszár Gált körükből elbo-
csátani, ugyanazért ujabban is kérik szabad lábra helye-
zését, még pedig oly formán, hogy továbbra is hitszó-
nokuk lehessen. De Veránc nem engedett ; sőt mivel a 
városi tanács küldöttsége által adatni kötelezett kezes 
nem érkezett meg: visszatért előbbi tervéhez és Huszár 
Egerbe szállítását ujabban követelte. 

1560. november 30-án kelt levelében, egész szen-
vedélylyel eltelve panaszolja a királynak, hogy a nép 
pártfogása miatt a fogoly leszállítása végett kiadott pa-
rancsának semmi sikere nem lett s kéri őt, hogy pa-
rancsolná meg Huszár Gál Egerbe szállítását.15) De ezt 
még nem tartá elegendőnek. December i-sőjén még püs-
pöki tekintélyét is megkísérlé latba vetni, midőn pásztori 
levelében a kassai közönséghez fordul és megtiltja nekik 
az eretnek pap tartását, tanításai hallgatását »mivel ő 
katholikus püspök létére nem engedheti meg sem azt, 
hogy eretnek tanítsa őket, sem azt, hogy számukra eret-
nek szolgáltassa ki a szentségeket; hanem hogy az 
igazság szava és a buzgó kegyességnek útja ő náluk 
tiszta legyen : annak okáért kéri őket a Jézus Krisztus-
nak ereje által és azon ekklézsia által, mely a Krisztus-
ban van, hogy továbbra is ő hozzá ragaszkodjanak, ki 
mindig a Jézus Krisztus tudományának és a szent lé-
leknek tanítója, védnöke és őrzője vala s mint ilyen 
nem engedheti, hogy egy világitól, még hozzá eretnektől 
hallgassák az Istennek beszédét.«16) Ezen kíviil decem-
ber 8-án magához Huszárhoz is írt, kérvén őt, hogy en-
gedje magát Egerbe szállíttatni, hol majdan atyai bánás-
módban részesülend; kérelmének teljesítésére még a ka-
tonákat és polgárokat is igyekezett megnyerni. 

Mindezekből világos, hogy Veránc egyedüli célja 
volt Huszár Gált mielőbb Egerbe vinni, hogy Kassán 
ne hirdethesse »az evangyéliommal ellenkező és így eret-
nek tudományt,« a hol ő majd örökre elhallgattatta 
volna. Úgy tetszik, mintha az egész róm. kath. klérus 
mozgósította volna magát arra, hogy Huszár Gál örökre 
elnémuljon és megsemmisüljön. Az a folytonos, mintegy 
tervszerű üldözés, melyet szigorú következetességgel, 
egymásután éreztettek vele, mindenesetre azt engedi 
következtetni. Mert hogy Kassán még jobban üldözik, 
mint Magyar-Óváron, az tény, melyből az előadott kö-
vetkeztetés magától foly. 

Azonban dacára Veránc atyai hangon írt levelének, 
még ezen kísérletének sem lett meg a kivánt eredménye, 
mert a kassai nép ekkor már nem ismerte őt atyáskodó 
püspökének : ekkor már nem volt alázatos, engedelmes 
gyermeke, ép azért semmi hatással sem volt reá a * fő-
pásztori levél.* 

(Folyt, köv.) Thúri Etele, 
fegyházi ref. lelkész. 

l s) Verancsics : Összes munkái. V1IÍ. kötet, 137. 1, 
lfl) Veranc levele a kassaiakhoz. Városi levéltár, Nr. 2224. 

K Ü L F Ö L D . 
A spanyol misszió köréből. 

A »Blálter aus Spanien« című tudósítások legújabb-
jából közöljük a következőket. 

Megjelent egy csinos könyvecske, melynek elősza-
vában e jelentős szavak olvashatók: »Ne feledjük, van-
nak oly csatavesztések, melyekkel — dicsőségre nézve 
— alig ér fel egy győzelem. Kinek szíve ne dobogna 
fennen már csak puszta nevezésére a Thermopylák, St. 
Jacob, St. Quentin neveinek ?« A második név megérteti 
velünk, hogy a szerző svájci ember, a harmadik név pedig, 
hogy történelmet ismerő protestáns, ki jól ismeri e francia 
erősség hősi, habár eredménytelen védelmét huszannyi 
ellenség ellen, mi 1557. évben Coligny Gáspár, a hugenot-
ták hadvezére alatt történt. A könyv címe ez : »Spanische 
Glaubenshelden. (Reformationsbilder von E, Christ, Ba?el. 
C. I. Spittler, i886.« Ára 2 márka). E vértanuk törté-
netében csodálni fogja az olvasó egy Don CarloS de 
Seso hősi bátorságát és halálra készségét, melyektől ez 
indíttatva, mondá : »Hamar gyújtsátok meg a fát, mely 
engem meg fog emészteniI« és egy Jüan Sanchez bátor-
ságát, ki e szavakkal rohant a lobogó lángok közé : 
»Rakjatok ide több fát, mert úgy akarok meghalni, mint 
Seso;« vagy csodálandja egy Leonor de Cisneros diadal-
mosolyát, mikor a máglyán vette el az életnek ko-
ronáját. 

Madridban nem régen utat építettek a régi Oue-
maderon vagy égető helyen át, hol az inquisitió égette 
meg áldozatait; ott, a 20 lábnyi bevágás oldalán ; a fe-
kete, zsiros föld- és hamu-rétegen világosan felismerhe-
tők voltak a sok Autó de fe'k maradványai, mint Róma 
üldözési dühének tanúbizonyságai. A közelében fekvő 
iskola pedig, melyben most ismét a gyermekek százai 
hallgatják az Isten igéjét, tanulják azt szeretni és Jézus 
dicsőítésére éneklik szép énekeiket, mintegy helyben 
hagyja az üldözött protestáns gyülekezetek pecsétjét, 
melyen az égő csipkebokort körülveszi e körirat: »Nec 
tamen consumebatur.« Az Isten igéje és a Jézus tanú-
bizonysága meg nem semmisíthető és hamvaiból újra 
kikelt. Avagy nem a mi lelki királyunk áldása-e az, 
hogy a spanyol evangelizatiói munka folytán e legyőzött, 
de mégis győztes hősi nép dicső múltja ismét napvilágra 
kerül ? 

A spanyol reformáció történetének forrásaihoz 
most már könnyebb szerrel lehet jutni. Maga Fliedner 
Frigyes, a madridi kir. könyvtárban az inquisitió ira-
tainak egy csomagjára talált, de nem volt érkezése 
azoknak áttanulmányozására. De ő és társai a gymna-
siumi tanulókat megtanítják az ily okmányok átkutatá-
sára és leírására, remélve, hogy ilyen módon lassanként 
összegyűjthető és kiegészíthatő a spanyol vértanuk 
története. 

Az evangelizatiónak ily ellenvetésekkel is kell ta-
lálkoznia: » Avagy azt várod-e, hogy a ti munkátok át 
fogja alakítani a spanyol népet, vagy csak egyes lelkek 
megnyerésével is megelégszel és századok múlva sem 
mutathattok fel számbavehető eredményt ?« Ilyenekre 
megfelel a jelenkori tényállás : Rómában, a vatikán mel-
lett prédikálják az evangyeliomot, az ev. vasárnapi iskolák 
bosszúságára vannak a pápának; a waldiak terjesztik az 
igét az egész Olaszországban. Flórenzben és Rómában szél-
tében működnek az ev. egyház diakonisszái. Hasonlóképen 
megy ez a többi román népeknél. Déli Franciaország-
ban, a spanyol határ közelében, Aignes-Mortesban áll 



»az állhatatosság tornya«, melybe XIV. Lajos idejében 
mindazon nőket zárták, kik a protestáns vándor-prediká-
ciók hallgatásánál rajtakapattak és hitüket meg nem 
tagadták. A földalatti börtönök bejárasát elzáró kövön 
felfedezték e szót: »álljatok ellen!« Ezt egyik női vér-
tanú vájta be halála előtt a kőbe, biztatásul társnői 
számára, kiket a tömlöctartók kínoztak és a szerzetesek 
térítgetni kívántak. Ezt a bevésett szót mult évben, 
mikor a francia protestáns egyház a nantesi edictum el-
törlésének jubileumát ülte, egy francia költő gyönyölű 
költemény tárgyává tette. Ekként mutatkozik a* evange-
lizátió csekélynek látszó munkájának a román népeknél. 

E tudósi'ások irója, Fliedner Frigyes, ajánlja e^y-
í-zersmind a maga művét is , »Blátter und Blüten«, 
Heidelberg, Winter cím alatt, miután annak jövedelme 
a spanyol evangelizátió javára fordíttatik. Ajánlja ezt 
ünnepi ajándékul. Van e könyvecskében egynehány 
gyönyörű spanyol egyházi ének is Az egyik éneket 
elénekelték az első, spanyolok által épített protestáns 
templom felszentelése alkalmával, ez évi aug. 28 án. 
Északon, Galícia partvidékén, San Tomé helységben, 
háttal erdős hegyeknek, arccal a kék atlanti tengernek 
fordulva áll e templom. Egy nő ajándékozta a telket s 
a halászok napi halászatuk bevégzése után, délután, sőt 
éjjeleken építették e szentegyházat, vetekedve minél 
több munka elvégzésében. Itt hangzott el a protestáns 
ének, spanyol szöveggel. Szándékuk ezen énekeket az 
első lyriai költő Nunez de Arce Gáspár által kiigazítani, 
hogy valódi spanyol költészetté váljanak. 

Az evangelizátió évenként 100,000 márkát szüksé-
gei s ehhez egy nyolcadrészszel járulnak maguk a 
spanyolok. 

Besullo egyházának egyik tagja a misszió céljaira 
egy kecskét adott s ezt nevezi Fliedner tréfában misszió 
kecskének, oly állatfajnak, milyen egy természetrajzban 
sem fordul elő Ebből lett azóta négy kecske s ezeknek 
jövedelméből taníttatnak egy fiút a gymnasiumban. 

Most menjünk délnek a Guadarrama hegylánc 
alján fekvő Páz helységbe, hol az evangelizátió árvaháza 
áll. Ez is tanuja a változott időnek, mert azon helyen 
a protestántizmus legbőszebb üldözője, II. Fülöp volt a 
birtokos. 

Maguk a spanyolok is elcsudálkoznak e nagy vál-
tozáson. 

Közli azután Fliedner a számadást, kimutatva min-
den legkisebb adományt. 

Szolgáljon a spanyol evangelizátió például nekünk, 
hogy gondoljunk idejekorán azzal, a mi különben elve-
szendő volna. 

Láng Adolf. 

I R O D A L O M . 
Halotti beszédek címmel jelent meg Dobos László 

kiadásában Dobos János egyházi beszédeinek IV. kötete 
kedves karácsonyi ajándékul egyházi irodalmunk részére. 
E kötetben van 23 halotti predikátió, 3 oratio, 7 rövi-
debb ima előtt mondandó beszéd, 4 sírbeszéd s függe-
lékképen közöltetik a Nyári Pál felett tartott beszéd, az 
Arany János emlékére irt elmélkedés, majd egy kripta-
szentelési beszéd s két tanítás előtti ima. E kötetet is a 
többieknél már megszokott díszes kiállításban vettük. A 
kiadó ezzel — mint ő maga kifejezi: »bizonyos okoknál 
fogva« — noha még több, mint 8 kötetre való prédi-
káció felett rendelkezik, befejezi vállalatát s újabb cyk-
lust csak az esetben nyitna, ha kellő pártolásban része-

sülne s ekkor még két kötetet bocsátana világ elé és 
pedig egy V-dik kötetben »Időszaki tanításokat® s egy 
Vl-dikban azt a 14 vagy 15 egyházi tanítást, melyeket 
Dobos János, mint országgyű'ési pap mondott Pozsony-
ban az 1847/48-dik évi országgyűlés alkalmával. Felkéri 
azért kiadó mindazokat, kik a tervbe vett kiadandó két 
kötetet bírni óhajtják, hogy rendeljék azokat meg egy 
levelező lapon, mert előfizetési pénzt addig senkitől sem 
fogad el, míg a megrendelések által a nyomdai költsé-
geket fedezve nem látja, majd akkor a lapokban bőveb-
ben fog nyilatkozni. Aruk azoknak is kötetenként 1 frt 
50 kr. leend a megrendelők számára, bolti ár pedig 1 frt 
80 kr. — Nagyon sajnálnók, ha a tervezett két kötet 
pártolás hiányában, — a mit különben nem igen hi-
szünk — meg nem jelenhetnék. Addig is, míg ezek 
sorsa felett majd prot. egyházi közönségünk határozand, 
örömmel veendünk alkalmat a most megjelent IV. kötet 
részletesebb ismertetésére. 

Kinder-Gebete zu gebrauchen in der Schule und 
im Ilause címmel adott ki Wéber Sámuel ev. lelkész, 
lapunk ismert munkatársa, Késmárkon egy kis imaköny-
vet gyermekek számára. A könyvecske egy 16-od rét 
íven tartalmaz négy reggeli, 4 étel előtti s 4 étel utáni 
fohászt, 3 tanulás előtii s 3 tanulás utáni imát, majd 
4 esti s 6 különböző alkalmakkor mondandó kis könyör-
gést. A legtöbb imácskában egészen eltalálta szerző a 
gyermeki szív naiv, kedves, egyszerű hangját, annak az 
odaadó, tiszta érzésnek beszédét, mely oly mégha'óan 
felemelő. Kiválóan szépek a reggeli imák közül a 2-ik, 
a tanulás előttiek közül szintén a 2-ik, a tanulás utáni-
akból a 2. és 3. Nagyon kedves az esti fohászok közül: 
»Gott, der du heute mich bewacht« kezdetű. Kissé ne-
hézkes menetűek — alig egy-két kivétellel — a prózá-
ban irt imádságok. Nem a gyermek kedélyvilágából me-
rítettek s így nem is ahhoz szólók a következők : »Im 
Glück,« »Im Unglück« és egyáltalában nem is imák a 
»Fiir die Lehrer« és a »Fürs Vaterland* címűek. Az 
előbbi egy szerencsétlen rímpengetés, a második tisztán 
fogadástétel, pedig az ima fogalma a kérést természet-
szerűleg involválja. Az említettem imák kivételével a 
könyvecske nagyon jól használható s melegen ajánlhat-
juk is az érdeklődők figyelmébe. Ara 10 kr. 

Az unitárius kis könyvtár kiadásában a XXI— 
XXV-dik füzeteket vettük. A nagy gonddal s ügyesen 
szerkesztett vállalat e most megjelent ötös füzetének tar-
ta lma: »Az ember ismerete Istenről.« A terjedelmes ér-
tekezés Armstrong A. R. után van dolgozva. A füzet 
kapható a szerkesztőnél Derzsi Károly unit., lelkésznél 
(II. ker. fő-utca 8. szám) s Kókai Lajosnál. Ara 25 kr. 
Visszatérünk rá. K. B. 

A földrajzi oktatás tanyaga és módszere a nép-
iskolában. Irta Barna Jónás főv. tanító, a Békey-ala-
pítvány kamataiból a budapesti tanító-testület által i o d r b 
aranynyal jutalmazott pályamű, ára 25 kr. Budapest, 
Dobrovszky és Franké kiadása, 1886. A munka előtt a 
pályabírói jelentés van közölve, mely szerint »az érte-
kezés a kérdést mindenoldalúlag teljesen megoldja s ha-
tározott irodalmi nyereség« ; »szerzője nemcsak a paeda-
gogiai irodalomban uralkodó küfönféle rendszereket ala-
posan ismeri, de azokat teljesen feldolgozta« , ^határo-
zottan előbbre viszi a földrajzi methodikát« ; »a munka 
belső értéke tiszteletre hí ki« ; »tanügyi Íróval kell szem-
ben állatiunk, kitől, hogy minél több ilyen szakavatott 
munkát lássunk, kívánatos« stb. Ily hangzatos ajánlat 
után felcsigázódott várakozásunk, de ki nem elégíttetett. 
Csudálkozva látjuk, hogy szerző, kitől az olvasottság el-
vitázhatatlan, mennyire nem forrasztotta egységes tudássá 



ismereteit. Föl nem do'gozott, meg nem emésztett gon-
golat-zagyvalélc az egész mű. Mindegyre ellentmond ön-
magának, egyik tételével agyonüti a másikat. Bizonyíté-
kul csak pár mondat. A Bevezetésben (9. 1.) azt állítja, 
hogy »távolról sem vagyunk tisztában még csak azon 
elemi kérdéseken sem, hogy mi legyen a földrajzi taní-
tás anyaga és minő eg\ másutánban nyújtassék a taní-
tandó anyag, hogy nincsenek általánosan elfogadott 
tételeink a földrajz-tanítás módjára nézve.« És a 12. és 
13-ik lapon a tananyag beosztásában még;s a minisz-
teri tanterv ismert és tudományosan indokolt álláspont-
jára, a methodikai elvben pedig »apperceptiv fontos 
törvényére® helyezkedik, melyet jeles paedagogusaink 
úgy fejeznek ki : »haladj az ismertről az ismeretlenre, a 
közelebbiről a távolabbira.« Tehát anyagbeosztásban is 
methodikai elvben is csak vissza tér később arra, a mit 
előbb elitéi. Az ily ellenmondások nagyon szemet szúrnak, 
s a mellett a nagyképűsködés benyomását teszik az érte1-
mes olvasóra. Nem az a baja a földrajz és más tárgyak 
népiskolai tárgyalásának, mintha a methodika nem volna 
tisztában a tanítás elveivel s a »tanterv« nem tűzné ki a 
tananyagot és az anyag egymásutánját; hanem az, hogy 
a legtisztdzottabb methodikdt és a legvilágosabb tantervet 
is félreérti és hibásan alkalmazza az avatatlan tanítók 
tankönyvirási viszketege s a legrosszabb tankönyvet is 
elfogadtatja a döntő' közegekkel a pajtáskodó ajánlat és 
részrehajló bírálat. Szerző könyve is aligha nem ily bá-
báskodással látott napvilágot, mert saját emberségéből 
nehezen került volna nyilvánosságra. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Özv. Bulyovszky Gyuláné a rákos-

keresztúri ág. evang. iskola szegény tanulóinak 30 frtot 
küldött kiosztás végett. — Bornemissza Addm csángó-
kormánybiztos a hertelendyfalvi ev. reform, egyháznak 
94 frt 61 kr értékű templomi, valláserkölcsi és iskolai 
könyveket; továbbá egy szép keresztelő edényt s végre 
egy ritka szépségű pecsétnyomót ajándékozott, mely 
Thaly Kálmán terve szerint készült. 

* Karácsonyest az orsz. protest. árvaházban. 
Az isteni szeretet testté válásának nagy ünnepén a jó-
tékonyság ismét megemlékezett az Úr kicsinyeiről — az 
árvákról s bőség szarujából gazdagon ajándékozta meg 
őket. A szeretet Istenének lelke megtermékenyítette újra 
a nemes emberbarátok szívét s azok, kik gyermekeikké 
fogadták az atyátlan s anyátlan kicsinyeket, ismét meg-
emlékeztek róluk, hogy fenntarthatásukat biztosítsák s 
hogy nekik örömöt szerezhessenek. Nagy lelki örömmel 
szemléltük a hasznos és kedves ajándékok nagy halma-
zát, melyet összehordott a szeretetben munkás hit. Két 
nagy teremben voltak ezek összerakva a játékoktól el a 
nélktilözhetlen háztartási cikkekig, ruhaszövetekig és kész 
ruhákig. Három nagy fenyő úszott a fényárban, besugá-
rozva az árvák örömteli arcát s megaranyozva az öröm-
könnyeket, melyek a jóltevők szemeiben ragyogtak. A 
magyar beszédet ez alkalommal Petri Elek theol. tanár 
tartotta, beszélve Istennek mindenekre egyaránt kiterjedő 
végetlen szeretetéről s gondviselő kegyelméről s intve a 
gyermekeket, hogy hálásak legyenek mind mennyei 
atyjuk, mind pedig jóltevőik iránt. Míg a német szónok-
latot ismét Doleschall Sándor ev. lelkész (tartotta a tőle 
megszokott melegséggel üdvözölve a karácsonyfát, mely 
benne annyi kedves, de fájó emléket is idéz fel, a jói-
tevőket, a gyermekeket s végű! azt, kinek lelke ihleté-

séből s pé'dájából lett a jótékony szeretet emez ünne-
pélye: a született Megváltót. A gyermekek kedves kar-
éneke zendült meg az egyes beszédek előtt. A termeket 
nagyszá j ú közönség töltötte meg osztozva az árvák örö-
mében. A férfi- és női-választmánynak is a legtöbb tagja 
jelen volt. Ott láttuk a hölgyek közül br. Kochmeister 
Frgyesnét, özv. Székács Józsefnét, özv. Török Páln-ét, 
Haberernnét, Liedemann Károlynét, Papp Károlynét; a 
férfiak közül br. Kochmeister Frigyest, dr. Baüagi Mórt, 
Vámossy Mihályt, Kovácsy Sándort, Takács Lajost, 
Kéler Napoleont, Horváth Sándor ev. lelkészt s többe-
ket, kiket az árvaház iránti érdeklődés örömmel hozott 
annak falai közé. A szeretet Istenének lelke áldja meg 
ez intézetünket, annak jóltevőit s tegye továbbra is kö-
nyörületessé a szíveket, hogy élhessen s a virágozhassék 
ezután is a jótékonyság eme hajléka ! 

* A budai alakulóban lévő ev. reform, egyház 
körében karácsony másod napján a reggeli istenitisztelet 
után egy igazán megható, szép jelenet folyt le, mely 
egyaránt tanúskodott a híveknek s közelebbről az egyház 
ügyeit vezető helyi bizottságnak az ott működő lelkésze 
iránt való ragaszkodásáról, mint a lelkésznek közmegelé-
gedésre végzett munkálkodásáról. A budai helyi bizott-
ság ugyanis azon alkalomból, hogy eddigi lelkésze, Si-
mon Ferenc, ki Jászberénybe választatott meg rendes 
lelkésznek, most szolgáltatta ki u'oljára az úrvacsoráját, 
őt egy értékes arany órával s arany lánccal ajándékozta 
meg. — A beszédet hozzá a helyi bizottság nevében 
dr. Kiss Aron tanító-képezdei tanár intézte, melyben ki-
emelte, hogy az ajándékozott lánccal symbolizálni kíván-
ják a hozzá való ragaszkodást s azt, hogy nem minden-
korra akarnak kedves lelkészüktől elszakadni, az órának 
pedig minden perce arra a szeretetre emlékeztesse a 
körükből távozni készülőt, a melylyel őt kisérik a távolba 
is Simon Ferenc a meghatottság hangján mondott hálás 
köszönetet a kitüntető megemlékezésért. 

* A tiszakerületi ev. árvaházban a »karácsonyfa-
iinnep« f. hó 23-án délelőtt 11 órakor lett megtartva. 
A díszes fa, az árvaház helyiségének szűk volta miatt, 
a kerületi felsőbb leányiskola egyik tantermében lett fel 
állítva s az ünnepre ott láttuk a rozsnyói ev. nőegylet 
tagjait összegyűlve. Ott áliott a 15 árva, új karácsonyi 
ajándékul kapott csinos ruhácskákba felöltözve s énekelte 
buzgón az örvendező éneket: »Boldog örömnap derült 
ránk« (Ugyan hány prot. árva van még mindenfelé, a 
kik még ez éneket nem ismerik, nem értik?) Ez ének 
után főtiszt. Czékus István úr rövid hatásos beszédben 
fejtegette a ker. vallásnak mindent megújító, megáldó, 
melegítő hatását, melyet a karácsonkor született Krisztus 
által tanított és megvalósított szeretet eszméje és gyakor-
lása által végez, s melynek gyümölcse az árvaintézet is. 
A szép beszéd élénk hatást tett a jelenvoltakra s a 
kicsiny árvákra. Ezután felolvasta az árvák szorgalma, 
magaviselete és előmenetéről szólt kimutatást, a mely 
az intézet gondos vezetéséről tett tanúságot. Majd az 
árva gyermekek egymásután elmondták karácsoni ver-
seiket (köztük egy német és egy tót születé-ű leányka 
1 év alatt megtanult szabatos magyar kiejtéssel, hogy 
született magyarnak vélnők) sa 'után kikapták a szeretet 
gyűjtőt'e ajandékokat: a lánykák bábukat, meleg ruhát, 
kendőt, könyveket, játékszert és mindegyik egy-egy 
tányér aranyos diót, kalácsot stb. Szegénykék mind 
örültek. Mikor, mikor fog karácsonykor minden árva 
így örülni?! Ugyanekkor jelentette püspök úr, hogy a 
stettini Gusztáv-Adolf-egylet az árva-inézetnek IOO márka 
összeget küldött. Az itteni vidék lakossága pedig egyre 
hordja nyers terményekben az ajándékait, jól teszik, jót 



tévén a kicsinyekkel, az Úrral tesznek jót. Adakozzunk 
a szegény árváknak! — S. L. 

* Theologiai csudabogár. A munkába vett biblia-
revisio kérdéséhez >A dunántúli ref. egyházkerület hi-
vatalos közlönye« is hozzászólt 49-ik számában, előkelő 
helyen, »Észrevétel a biblia új fordítására« című vezér-
cikkben. A vezércikk lényegét a következő mondatok 
fejezik ki: ^Nézetem szerint az ó-szövetségi részben 
Ezekiel és az Énekek éneke vagy teljesen kihagyandó az 
újonnan fordítandó bibliából, vagy ha ez nem tehető, a 
kifogásolt kitéielek mint a ker. erkölcsi fogalmakkal és 
érzelmekkel ellentétesek, minden kár és veszteség nélkül 
kihagyhatok. Maradjanak azok az eredeti nyelven irt 
szövegben, de az újonnan átfordítandó biblia ne legyen 
a kifogásolható versszakok átültetése állal a kor huma-
nismusával ellentétbe helyezett, hanem legyen az a ker. 
vallásos élet erkölcsi fogyatkozásoktól megtisztított kút-
feje, melyből ne meríthesse többé a köznép ker. tuda-
tának botrányköveit.* Ez indítványt cikkíró aztán ajánlja 
a bibliát fordító bizottság magas figyelmébe. — Ily dőre 
ötletnek, melyhez hasonlót a 18-ik század túlzó encyclo-
paedismusa sem sokat termelt, komoly cáfolatába nem 
bocsátkozhatunk tárgyismerő olvasóink megsértése nél-
kül ; az utolsó gimnazista gyerek által is jól ismert elemi 
dolgokat kellene elmondanunk a bibliáról, ó-szövetségről, 
canonról stb. De ahhoz már komoly szavunk, a sajnálat 
és bámulat szava van, hogy theologus és pap által szer-
kesztett s magát egy egyházkerület hivatalos közlönye-
ként portáló egyházi lap ily »csudabogarat« kinyomat. 
Egyszersmind jóakaratulag figyelmeztetjük a »Vunántuli 
P, ~ot. Közlöny« szerkesztőjét, hogy ez egyszer térjen el 
azon eddigi szokásától, hogy Lapunk »Különfélék* ro-
vatát hónapok óta minden megnevezés nélkül hasáb-
számra lenyomatja, mert az ily közlemény már nem való 
a — Közlönybe. 

* A beregmegyei közművelődés i egylet közgyű-
lése élénk részvét mellett folyt le Beregszászban. Meg-
elégedéssel fogadták Halász Ferenc tanfelügyelő s egyleti 
igazgató jelentését a lefolyt harmadik évről. Az egylet 
kértére a megye elhatározta az i°/o_°s közművelődési 
pótadó kivetését. Ennek fele öt éven át mint közművelő-
dési alap tőkésíttelik; fele pedig kisdedóvók és gyermek-
menhelyek felállítására, néptanítók jutalmazására, tan-
könyvek, és tanszerek beszerzésére stb. fordíttatik. A 
jövő évben a közművelődési pótadó 3790 frt lesz s így 
az egylet feladatait sikeresebben végezheti. A lefolyt 
évben oroszvégi kisdedóvóját 68 gyermek, köztük 51 
ruthén látogatta s az abból kikerült növendékek a ma-
gyar nyelvet elsajátítva, az új tanévben átléptek az ál-
lami iskolába. A megyében létező 13 kisdedóvóba Ösz-
szesen 950, köztük 5 15 nem-magyar ajkú kisded járt. Az 
egylet hét kisdedóvoban karácsonyi ünnepélyt rendezett. 
Kajdanó vegyes ajkú községben kisdedóvót nyitott, mig 
Hársfa'ván még nem tudott alkalmas helyet talalni. A 
magyar nyelv tanításában kitűnt 14 felekezeti tanító köti 
160 frt jutalmat osztott ki. Az állami népiskolák oly 
nem magyar anyanyelvű növendékeit pedig, a kik a 
magyar nyelvben jó előmenetelt tanúsítottak, 535 jutalom-
könyvvel ajándékozta meg. Az egylet továbbá nyilván-
tartja azok névsorát, kik az iskolákat elvégezve a magyar 
nyelvet s/óban és Írásban elsajátították. Eddig 1723 ily 
növendék nevét jegyzék fel. Az egylet alapító tagjaitól 
3083 frt folyt be, rendes tagjainak száma 243. A jövő 
évi költségvetés 1108 fit 15 kr. rendes bevételt és ; 
1563 frt 50 kr kiadást tüntet fel. 

* A nagyszebeni ev. ref. egyházközség 1886. 
dec. 19-én tartott közgyűlésében a legforróbb köszöne-

tet mond a t. közönségnek azon meleg érdeklődésért, 
melylyel az egyházközség templomának százéves fennál-
lására rendezett örömünnepét erkölcsileg és anyagilag 
támogatá]; különös háláját nyilvánítja azon lelkes úrnők-
nek és uraknak, kik a templomi és társadalmi ünnepé-
lyek rendezésében s az egyházi jótékony cél előmozdí-
tásában anyagi és erkölcsi támogatásukkal résztvettek. 
Az egyház javára rendezett hangverseny és virágbazár 
459 frt 70 kr. tiszta jövedelmet hozott. 

* Nyilatkozat. Nagy Ignác kölkedi reform, lelkész 
úr a »Prot. egyh. és iskolai lapok« 1886-ik évi 52-dik 
számában »Felelet három nt. esperes úrnak« cimű cikké-
ben, támadást intéz a nagy-kőrösi ev. ref. tanítóképezde 
vagyis helyesebben a dunamelleki ev. ref. egyházker. 11-
nítóképesítő bizottság ellen ; nevezetesen pedig azt mondja : 
hogy i t t— Nagy-Kőrösön — képesítettek »egy már nem 
épen fiatal iparost s nem is a legjobb hirben álló egyént« 
az ő vidékükről »a ki egyszer csak eltűnt s néhány hét 
múlva mint okieves tanító tért vissza stb. Nevét meg-
kíméli. — Egy másik fiatal óriás ki Kölkeden, az ő in-
tései dacára magát nagyon rosszul viselte, bizonyítvány 
nélkül távozott s Kőrösön bevették nem tudja kinek a 
bizonyítványára stb « E támadásra kijelentem: hogy a 
nagy-kőrösi tanító-képezdénél működő egyházkerületi 
tan-képesítő bizottság a képesítéseknél mindenekben és 
mindenkor, a fennálló szabályok értelmében járt és jár 
el s minden egyes esetben, ha az egyenesen névszerint fölém-
Üttetik, bármily támadás ellenében kész a felelettel. Föl-
kérjük ennélfogva a tisztelt cikkíró urat, legyen szíves az 
általa fölemlített mindkét esetnél az egyéneket megnevezni, 
hogy így a kívánt fölvilágosítást azokra nézve megad-
hassuk. — Nagy-Kőrösön, 1886. dec. 30. — H. Kiss 
Kálmán, ev. ref. tan.-képezdei igazgató. 

* Gyászhír. Bodor Domokos sepsi-szent-györgyi ref. 
gymnásiumi igazgató tanárt súlyos csapás érte : neje 
szül. Müller Emília asszony dec. 23-án elhunyt. 

* Szerkesztői mondanivalók. Cs. Zs. úrnak. T. 
Sz. Alkalom szerint felhasználjuk, a tárgy úgy sem sürgős. 
— 1. H. úrnak M. B. Nagyon köszönjük. — T. 1\. 
úrnak Ii. Bővebben nem terjeszkedhettünk ki. — N. I. 
úrnak N. Sz. Ily hosszú kimutatást nem közölhetünk, az 
e féléknek a helyi lapokban van érdeke és helye, a tá-
volabbi közönségnek elég annyi, a mennyit felvettünk. 

A D A K O Z Á S O K . 

Számadás az 1886. évben szerkesztőségünknél begyült 
kegyes adományokról. 

A budapesti orsz. prot. árvaházra: Morvái Ferenc 
12 frt 94 kr. Pongor Gyula 84 kr. Szabó Gyula Szalóc-
ról 1 frt 50 kr. Berg Lajos 1 frt 18 kr. Kulcsár Sándor 
2 frt 40 kr. Csepregi György 1 fit 75 kr. Pap Imre 
Hód-Mező-Vásárhelyről 13 forint 73 kr. Kármán József 
6 frt. Nagy Sándor Ágyáról 4 frt. Szabó Gyula Szalóc-
ról 1 forint 30 kr. Pap Gusztáv Fülöpszállásról 2 forint. 
Feischnerné asszony 2 frt 80 kr. Kardos J. 1 forint 1 kr. 
Szalay Ferenc N.-Szokolyból 2 frt. Vaday Ferenc 2 frt. 
Gönczi Benő 3 frt 78 kr. Vass Kálmán 5 frt. Vargha 
Gyula Vönöckéről 1 forint 30 kr. Hatvani Pál 40 kr. 
Csikay Imre 130 forint. Kiss Benő Ordasról 7 frt 50 kr. 
Tóth Gábor Szabadszállásról 10 forint. Szűts Endre 
Csepelről 1 frt. Klimó Pál IO frt. Szeremlei gyermekei 
Hód-Mező-Vásárhelyről 1 frt. Nagy Sándor Dömölkről 
1 frt. Halom Ádám 1 frt 50 kr. Omoravicai ref. egy-



ház 3 írt. Tolnai ref. egyházmegye 6 frt. Balogh György 
1 frt 20 kr. Kovács Antal esperes 104 frt 31 kr. Szűcs 
Mihály Somogy-Viszlóról 6 frt. Alföldi Sándor 6 forint. 
Szokolay József 2 frt. Czipott Rezső 5 frt. Pap Lajos 
K.-Sz.-Péterről 2 frt. Dömötör Lajos 2 frt 10 kr. Balog 
Ambrus 1 frt 33 kr. Rásó Mihály 3 frt 14 kr. Holbok 
János 3 frt 35 kr. Kálmán Dezső 1 frt 10 kr. Vértes-
aljai ref. egyházmegye 32 frt 62 kr. Kiss Imre Urai-
Újfaluról 3 frt 80 kr. Kovács Antal esperes 5 frt 10 kr. 
Somogyi Pál Viszlóról 5 frt. Makai István I frt. Bokor 
Benő 1 frt. Bognár Endre 2 frt. Poor József 6 frt 13 kr. 
Sáfrány Zsigmond 1 frt 10 kr. Veres Benő 1 frt. Mészöly 
Győző 1 frt 16 kr. Varga Sándor Szánkról 1 frt. Szabó 
Zsigmond Deákiról 1 frt 50 kr. Kiss József Kákicsról 
90 kr. Juhász Pál 3 forint. Gózon Gyula 2 frt. Muki 
Dániel 30 kr. Turcsányi Gyula 13 frt 70 kr. Bergmann 
Lajos 4 frt 75 kr. Máthé József 3 frt. Kulcsár Sándor 
8 frt 2 kr. Barthalos Ödön r frt. Nagy Sándor Nagy-
szalontáról 9 frt 3 kr. Bátory István 1 frt. Nagy István 
Birséről 1 frt 70 kr. Zachar Gusztáv 2 frt. Décsi Bálint 
2 frt. Asztalos 2 frt 10 kr. Dézsi Mihály 13 frt 40 kr. 
Bárczay Gyula 6 frt. Lévay Lajos I frt 60 kr. Bajcsi 
Lajos 4 frt 57 kr. Megyaszay Pál I frt 90 kr. Bereg-
szászy Gusztáv 1 frt 10 kr. Kimiti László 1 frt. Szerem-
lei József 8 frt 51 kr. Kovács Antal esperes 4 forint. 
Posch Frigyes 7 frt. Molnár István Rima-Sz.-Királyról 
1 frt 79 kr. Turgonyi Lajos 8 frt 75 kr. Rökk Szilárd 
5 frt. Székely József Csákvárról 4 frt. Morvái Ferenc 
8 frt 27 kr. Hajdúszoboszlói ref. egyház 6 forint. Zeke 
Lajos ír frt. Csikay Imre 141 frt. Szilágyi Gábor Ötvös -
Kónyiból 1 frt. Ká'mán Farkas 84 kr. Vadai Ferenc 
3 frt . Összesen 732 frt 26 Jer. 

A besz terce i ref. egyház r é s z é r e : A szerkesz-
tőség 10 frt. 

A budai ref. t emplom r é s z é r e : T ó t h Sámuel 
Geléjről 5 frt 50 kr. 

A budapest i ref. theol. c o n v i c t u s részére : Ká lmán 
Farkas 2 frt. Nagy Zsigmond Kunszent-Miklósról 4 frt. 
Összesen 6 frt. 

Az erdélyrész i közműve lődés i egy le t r é s z é r e : 
Décsi Bálint 100 frt.-

Begyült tehát az 1886 ik év folyamán szerkesztő-
ségünknél összesen 853 frt 76 Icr., tehát 30 frttal keve-
sebb, mint az 1885-dik évben. 

Ha számadásunkból valakinek az adománya téve-
désből kimaradt volna, szíveskedjék bennünket haladék-
talanul figyelmeztetni, hogy a tévedést helyreigazíthassuk. 
Együttal kérjük azokat, akiknek netalán követelésük volra 
rajtunk, szíveskedjenek nyugtájukat hozzánk beküldeni 
és mi követelésüket azonnal kiegyenlítjük. 

Szerkesztő. 

iiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiimm 

PÁLYÁZAT. 
Az eperjesi ág. h. ev. collegium főgymnásiumánál 

megüresede t t egy magyar-nyelv és irodalmi s plrilosophiai, 
esetleg egy classica philologiai (latin-görög) tanszékre 
ezennel pályázat hirdettetik. 

Felhivatnak ennélfogva az ezen két szak valame-
lyikére képesítettek, miszerint szabályszerűleg (képesítő 

okmány, szolgálati bizonyítvány stb.) fölszerelt kérvé-
nyeiket a coll. igazgatóságra címezve január 20-dikáig 
küldjék be. 

Az állomás 1887. évi febr. első hetében okvetlenül 
elfoglalandó. 

A megválasztandó tanár fizetése az első évre, 
mint próba évre 800 frt, de ha az államsegély folyóvá 
tetetik, két éven át 800 frt és 100 frt lakópénz, azután 
a rendes tanári fizetés : 1000 frt, 200 frt lakópénz és 
50 frt 10 évi pótlék, ha pedig már alkalmazásban lévő 
rendes tanár választatnék meg, fizetése 800 forint és az 
államsegély folyóvá tétele után azonnal a rendes tanári 
fizetés. 

Csak protestáns vallásúak pályázhatnak. 
Kelt Eperjesen, 1886. dec 28-án. 

A collegium elöljárósága, 

A tiszáninneni egyházkerületben a gömöri egyház-
megyéhez tartozó zádorfalvi megürült lelkészi állomásra 
pályázat hirdettetik. 

Ezen állomás jövedelme 892 frt 48 krra van hiva-
talosan felvéve s így a III. osztályba tartozik. Pályázók 
felszerelt kérvényeiket 1887. január 3 t-ik napjáig nt. Nagy 
Pál esperes úrhoz adják be Tornallyán. 

Miskolc, 1886. december 29-én. 
ZKI rm. B e r t a l a n . , püspök. 

ZF* j k . T - r z r J i - : z ; - A J T . 
A tiszáninneni egyházkerületben a gömöri egyház-

megyéhez tartozó szútori megürült lelkészi állomásra 
pályázat hirdettetik. 

Ezen állomás jövedelme 644 frt 42 krra van fel-
véve s így a IV. osztályba tartozik. Pályázók felszerelt 
kérvényeiket 1887. január 31 -ik: napjáig nt. Nagy Pál 
úrhoz adják be Tornallyán. 

Miskolc, 1886. december 29-én. 
üSZi iz i B e r t a l a n . , püspök. 

filKWSaűliJ*^ 

HIRDETESEK. 

| j Brünni ke lme egy elegáns őszi vagy téli ö l t ö n y r e , 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- £ 

1 mabb frt 10.50 v a l ó d i g y a p j u k e l m e I 
Fa lmers ton és B o y té l i kabátokra méterje frt 2.50, 5 frt. 
L o d e n frt 2 .25 — 3 frtig. No 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 O E L - I M H O F Brünn, 
Ferdinandsgasse Nr. 8 — Nyi la tkozat . A fenti czég kel-
méi tartós és Ízléses készítés által különösen kitűnnek. A czég f£ 

•§] ismert lelkiismeretessége és tekintélyes versenyképessége az iránt j?T 
is kezeskedik, hogy csak a legjobb áru a kiválasztott minta sze-

^ rint szállittatik. — Kívánatra a fenti raktár küld m i n t á k a t íf 
| j i n g y e n és bérmentve . 10 —10 | | 
^.lyoytTothTototo't'T0'^ 

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

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: HDr. B c t l l a g i 2v£ór . DEU1SCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 



Harmincadik évfolyam, 2. sz. Budapest, 1887. január 9 , 

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. 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. 

T e l j e s s z á m ú . p é l d É i r x y o k i k i a i l m i n d i g s z o l g É L H i a / t - C L n - k : . " " ^ S Ü 

ELOFIZETESI FELHÍVÁS 
a 

„PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP" 
18 8 7 . évi harmincadik 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-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. 

A k ö z é p k o r . 
Dicséretes jellemvonása hazai saj tónknak az, 

hogy nemes szabadelvtíségét meg tudja őrizni egyes 
egyházfelekezetekkel szemben is s nem lép azoknak 
egyoldalú szolgálatába. Erről legközelebb is volt 
alkalmunk meggyőződhetni, midőn a ^szellemtelt^ 
Schlauch Lőrinc szatmári püspök által a Szt-László 
társulat jubiláris közgyűlésén ^ Az emberiség cullur-
iörehvései a középkorban* cím alatt ^művészi for-
mában s valódi ékesszólással* tartott beszédével 
birálatilag foglalkozott. A politikai sajtó inkább 
jogi, főleg pedig művelődés-történeti szempont-
ból méltatta a sötét középkort magasztaló ezen 
dicséneket, s csaknem egyértelműséggel azon 
meggyőződésre jutott, hogy a beszéd ^ékes* 
ugyan s >virtuózi ügyességgel* volt elmondva, 
de az igazságot nem meríti ki, sőt azt legfölebb 
csak y amúgy oldalvást* érinti. Bennünket e be-
széd vallási, vagy mond juk : egyházpolitikai része 
érdekel, mert hiszen vallási társulatban monda-
tott el, vallási szempontból kell tehát azt vizs-
gálnunk. 

Mielőtt behatóbb ismertetésére térnék át, 

legyen szabad általánosságban egyet-mást jelez-
nem, a mi a >ragyogó alakú* beszéd tartalmá-
nak megértését lehetővé teszi s annak irányel-
vét megismerteti. Megvallom, hogy a beszéd ol-
vasása közben többször azon kérdés merült fel 
le lkemben: honnét tudja mindezt Schlauch püs-
pök, melyik forrásból merítette adatait ? mígnem 
egy helyütt >>amúgy oldalvást* megjegyzi, hogy 
Janssen, az ismeretes frankfurti > történetcsináló* 
művéből tudja mindezeket! S tényleg Janssen 
műve szolgáltatja a kulcsot Schlauch beszédének 
valódi megértéséhez, megítéléséhez s tartalmának 
megbirálásához! Ez azon forrás, melyről az egy-
háztörténelmi irás mestere Hasé, egyháztörténel-
mének legújabb kiadásában azt m o n d j a : ^Was 
Riffel mit wenig Geschick versucht hatte, hat 
Janssen, quellenkundig durchgeführt , um geschicht-
lich zu erweisen, dass die sogenannte Reforma-
tion, zunáchst die deutsche, wie sie dem folge-
rechten Katholicismus sich darstellt, eine durch 
dámonische Kráf te get ragene Empörung gewe-
sen sei wider göttl. und menschl. Recht, dazu 
eine Verwüstung der dem 15. Jahrhundert ent-
sprossnen Keime einer wirklich kath. Reformatiom* 



Más alkalommal, e becses lapok 1885-dik 
folyamának 16-ik számában > Ultramontán törté-
netírás* című vezércikkemben kimutattam, hogy 
Janssen történetírásának célja a reformatió előtti 
kort Németország vallási, egyházi és nemzeti virág-
zása idejének tüntetni föl, ezen aranykorszaknak 
erőszakos és gonosz felforgatásáért pedig az 
istententelen reformátiót felelőssé tenni. E célból 
a Lutherről szárnyaló híreket általános mondá-
soknak veszi, a régebbi pápista legendákat 
ügyesen a történelmileg beigazolt tények álarca 
alá rejti; időrendileg különválasztott tényeket 
egybekovácsol; idézeteit Luther iratai és levelei-
ből minden összefüggés nélkül használja, sőt 
értelmi összefüggésükből kiszakítja; negatív moz-
zanatokat emel ki, az azok megértésére szükséges 
positiv adatokat pedig elhallgatja. Llivatkozik 
ma már nem létező vagy általában nem létezett 
Luther-levelekre ; az u. n. kényes helyekből meg 
nem engedhető következményeket von, sőt a hol 
szükségesnek látja, erőszakosan meg is hamisítja, 
illusztrálván azon félelmetes kigondolt történet-
kékkel stb. Színleg a források alapján beszéli 
el ezeket, sokat szószerint is idéz belőlük s a 
ki azokat közelebbről nem ismeri, hajlandó, mint 
Schlauch, Janssen állításainak elfogadására. 

íme ezen férfiú s ilyen történetírás Schlauch 
^ragyogó* beszédének főforrása! S erre támasz-
kodva visszautasítja azoknak nézetét, kik az em-
beri közművelődés korszakai közt a középkort 
tartják a legsötétebbnek, mert hát ? m a az orszá-
gok, a városok, a családok könyv- és levéltárai 
megnyíltak s az annyira gyalázott kornak sokáig 
eltemetett és befalazott tanúi megszólalnak, elfe-
ledett események feleleveníttetnek, elferdített té-
nyek helyreigazíttatnak, sok állítás rágalomnak 
tűnik ki, sok részrehajló Ítélet helyesbíttetik, a 
tudomány és művészet kincsei meglepő világítás-
ban állanak elő* stb. Nagyszerű igazság, azon-
ban nem alkalmazható a középkorra, mivel annak 
eseményei koránt sem bizonyítanak amellett, hogy 
e kor-anyagi jóllétben, tudományosság meg nép-
nevelés dolgában, vagy pláne a vallásosság és 
erkölcsiség terén magasabban állott volna a 
XlX-ik század' 2-ik felénei, habár Hagenbach-al 
el is ismerjük, hogy a középkornak határtalan 
vadsága sok tekintetben párosult annak mély 
kegyességével. Azon tételnek, hogy ^a. középkor 
különösen a XlI-ik századtól kezdve az emberi 
sze l lem. . . szívós kitartását és a nyers erő elleni 
küzdelmét és győzelmét a legérdekesebb sőt a 
legfényesebb világításban tünteti e l ő / ellentmond 
magának a katholikus egyháznak s fejének, a 
pápaságnak története s a ki erről meggyőződést 
óhajt szerezni, olvassa figyelemmel Neander, Gie-
seler, Baur, Hasé, Kurtz vagy Ilerzog jeles egy-

háztörténeti munkáinak középkori részét. Hiszen 
a pápaság megőszült a maga bűneiben s a kö-
zépkor végén teljesen kiélt intézménynek bizo-
nyult be. A legnagyobb romlottság gyakran a 
pápai udvarnál volt napirenden s a ysötétséget* 
igen gyakran ^az egyház* idézte föl, , melynek 
pedig, mint szövétneknek központul kellett volna 
szolgálnia minden szépnek és nemesnek.* Ezt bizo-
nyítják a reformátiókorabeli fejedelmek magán- és 
nyilvános panasz-iratai s ezt bizonyítja Sz. Bernát 
is, ki ugyancsak sötét színekkel festi az örök város-
nak középkori lakóit 1 Pedig sok ideje volt a 
pápaságnak nagy hatalmának birtokában a ke-
resztyén népek nevelésére, de hogy mint nevelt: 
nyilvánvalóvá lett akkor, midőn előbbi engedel-
mes tanítványai Önállóságra jutottak. 

A tudós püspök a középkor uralkodó világ-
nézetét abban látja, hogy „egy Isten, egy császár, 
egy hit, egy birodalom volt, mely vallási tekinte-
tetben a pápa, világi ügyekben a császár által 
kormányoztatik.* Ezen sajátságos középkori né-
zet igazságát rég meghazudtolta a történet s 
épen ez „egység" elvén ment tönkre a középkor. 
Hogy >egy hit* tényleg nem létezett az egyház-
ban, rég kimutatta a történet, mint a keresztyén 
tan fejlődésének története; a középkori császári 
eszme számára pedig ma már, a modern eszme-
világban, nincsen hely, mert Isten rendelte azt 
akképen, hogy a felsőség s a nemzetiségek sok-
kal magasabb jelentőségre jutottak, a mint az a 
középkori pápaság alatt lehetséges volt 1 

Janssen alapján megemlíti Schlauch, hogy 
^Rómában 1475-ben 20 nyomda volt s hogy >a 
biblia a 15-ik század végéig majdnem száz ki-
adást ért,* sőt Janssen a XV-ik századból szár-
mazó nyomtatványok számát 30 ezerre teszi, s 
megjegyzi, >hogy az ország előkelői, a köznép, 
férfiak és nők sok könyveket birnak és olvasnak 
belőle és tanulnak.* Ezeket elolvasva, önként 
azon kérdés merül föl: ha a középkor a közmű-
velődést és egyéni szabadságot oly annyira res-
pektálta, miért irtózik hát Róma ma a művelt-
ségtől, miért átkozta el Pius a Syllabusban és 
XlII-ik Leo pápa a maga encyklikáiban a modern 
eszmevilágot s menekül a korlátolt szemináriumi 
műveltség falai közé?! —- S ezen általános fé-
nyes műveltség beigazolására hivatkozik Schlauch 
Janssen alapján a óo egyetem mellett Lutherre 
is, ki 1521. azt ir ja; ^most oly éles eszű és 
értelmes emberek vannak, a kik semmit sem 
hagynak vizsgálatlanul, úgy hogy most egy husz 
éves ifjú többet tud, mint azelőtt husz dactor,* 
mely idézet, a maga természetes összefüggéséből 
kiszakítva ép oly kevéssé bizonyít a középkornak 
állítólagos fénylő műveltsége mellett, mint Lu-
thernek 1524. és 1525-dik évekből származó s 



a dolgot kissé sötét színben látó nyilatkozatai 
Wit tenberg erkölcsi romlottsága ellen. 

Az általános jóllét s szellemi műveltség be-
igazolása végett a kaisersbergi Gailer, a híres 
strassburgi prédikátor sem kerüli ki Schlauch 
figyelmét. Janssen benne ^igazi kathol. reformá-
tort* lát, pedig a történelem bizonysága szerint 
Gailer Luther reformművének ugyancsak egyik 
nagy előreformátora volt! Mint később Luther, 
úgy Gailer is a középkori papság romlottsága és 
lelkiismeretlensége ellen buzgólkodott s kikelt a 
pápa ellen, a kinek ellentmondani kötelességünk, 
ha hitében megfogyatkozott, mivel a pápának 
nincs joga rendeleteket kibocsátani az isteni tör-
vénynyel szemben. A búcsúról tartott beszédei-
ben úgy nyilatkozott, mint akár Luther a tetzeli 
lélekvásárlás alkalmával s úgy írja le a szerze-
tes- és apáca-zárdákat, mint a megtestesült er-
kölcstelenség főfészkeit. Erről azonban bölcsen 
hallgat Janssen és utána Schlauch s arról sem 
szólanak, hogy Gailer folyton hirdette az yegy-
ház reformálását in capite et membris* s mindent 
az Isten igéjének normája alá foglalt a költött 
egyházi hagyományokkal szemben. Ennek meg-
cáfolására feleljenek a szatmári püspök által fel-
hozott , ú j abb kutatások!* 

Schlauch dicséneke a középkor u. n. cultur-
törekvései mellett te tőpontját éri el Aqu'nói 
Tamás, az ^ angyali doktor * magasztalásában. 
,Ez volt azon kornak legfényesebb bölcsészeti 
csillaga, a kinek irataiban államtudományi, jog-
bölcsészeti, kormányzati és emberjogi oly elvek 
foglaltatnak, melyek a gyakorlati életbe átültetve, 
az újabbkori felfogásnak alig fognak valamit 
engedni.€ 

Tudjuk, hogy Aquinói Tamás úgy egyház-
politikai világnézetében, mint egész bölcselettheol. 
és hit-erkölcstani rendszerében egyházának hű 
fia, összes tanainak Iegbuzgóbb előharcosa s az 
absolut papális rendszer legkövetkezetesebb kép-
viselője és védője volt. S ha a későbbi scholas-
tikusoktól a maga vallásos-erkölcsi komolyságá-
nál fogva élesen is különbözik s ha továbbá az-
által, hogy az irás normatív értékét hangsúlyozza, 
az egyházi rendszer uralkodó pelaginismusával 
ellentétben üdvös ellenszerül a szigorúbb augus-
tinismust érvényre is emeli s hogy a kisszerű, 
szőrszálhasogató, sőt sokszor megbotránkoztató 
scholastikus kérdések fejtegetésében mérsékeli ma-
gát s így távol áll a középkori scholastikus ha-
gyományoktól : mindamellett az augustinismusnak 
Tamás általi spekulatív fejlesztése lényegesen kü-
lönbözik annak mélyebb és tisztább felfogásától 
a protes tant ismusban; az aristotelesi metaphysica 
s az areopagita mystica pedig, melylyel az egy-
házi tant megállapítja, távol áll az evang. refor-

mátió irányától, sőt inkább a keresztyénség hie-
rarchiai-szerzetesi-scholastikus deformátió szolgá-
latában állott, mely ellen Luther oly erélyesen 
fellépett. — Tudjuk továbbá, hogy a róm. kath. 
világnézetnek és egyházpolitikának merevebb hang-
súlyozása az utolsó évtizedekben a thomismusnak 
folelevenítésére vezetett, úgy hogy XlII-dik Leo 
pápa 1879. aug. 4-iki Tamás-encylclikájában nem 
csupán Aquinói Tamás theologiáját, hanem böl-
csészetét is az összes szemináriumi és egyetemi 
tanulmányoknak alapjává tette s' műveinek beha-
tóbb tanulmányozását sürgette, hogy ez által egy 
keresztyén szellemű bölcselet eléressék. 

S a temesvári kath. bölcseleti folyóirat már 
is hirdeti nálunk is >a keresztyén bölcselet mű-
velését ő szentsége körlevelének értelmében, c s 
a mindenfelé alakult scholastikus szellemű bölcse-
leti folyóiratok és akadémiák fennhangon kürtö-
lik, , hogy a XIII dik századbeli sz. Tamásból 
XlX-ik századbeli sz. Tamás s a középkori scho-
lastikából újkori scholastika alakít tassák. ' 

Az angyali doktornak Nagy Alberten nyugvó 
tudományossága lett most egyeduralkodóvá a kath. 
világban s Stöckl s más római újscholastikusok 
arra tanítanak bennünke t , hogy >csak azon 
bölcselet jogosult, mely alakját Aristotelestől, 
eszméit Augustinustól, rendszeres kifejezéseit pe-
dig Tamástól n y e r t e / Különös emellett csak az, 
hogy ugyanazon egyház, mely 1209- és 1223-ban 
Aristotelest s műveinek olvasását az eretnekség-
től való félelmében eltiltotta, most már nem fél 
attól, hogy újabb eretnekségek keletkeznek a 
hívőknek Aristotelessel való foglalkozása által. 
Már pedig a thomismus nem egyéb elferdített s 
kivonatos Aristotelesnél, mert hiszen a scholasti-
kusok korlátlan uralmának fénykorában az egy-
háznak angyali és más ragyogó nevű doktorai 
görögül nem értettek, hanem holmi arabból la-
tinra fordított aristotelesi szemelvényeket tartot-
tak az egész középkoron át föl egészen Erasmusig 
s a humanismusig ^ tekinté lyekének. 

Mindaddig, míg a római katkolicismus a 
maya középkori egyház- és pápaság eszményéhez 
mereven ragaszkodik, nem oly könnyen ejtheti el 
a középkori római világnézetnek mély értelmű és 
éleselméjű védőjét, az angyali doktort sem ; azonban 
a thomismus megújításától csakis az várhat ja az 
egyház s a tudomány üdvét, ki a jelen kornak 
művelődési viszonyait ép oly kevéssé ismeri, mint 
sz. Tamás rendszerét. E helyütt igazán érvénye-
sül az, a mit Luther a thonismusról Prierias ellen 
mondot t : Vos Thomistae graviter estis reprehen-
dendi, qui sancti hujus viri opiniones nobis pro 
articulis fidei audetis obtruclere! S miként Luther 
a maga idejében, úgy a protestantismus a mai 
thomisticus mozgalommal szemben az egyház valódi 



kincsét a ^sacrosanctum evangelium gloriae et 
gratiae Dei^-ben lá t ja ! 

Ert jük azon világnézetet , a mely alatt 
Schlauch püspök beszéde is keletkezett s a mely 
nem egyéb, mint az egész középkori pápai min-
denható katholicismusnak halottaiból való feltá-
masztásai Azonban ezen új scholastikus világné-
zet egész törekvése nem veszi észre azon ellent-
mondást , a melybe a középkor dicsőítésénél múl-
hatatlan esik. H a t. i. a középkor kegyes vallá-
sossága, anyagi jóléte és tudományos műveltsége 
oly ragyogó volt, a milyennek Janssen alapján 
azt Schlauch is rajzolja, akkor teljesen érthetet-
len a reformátió, nevezetesen megfoghatat lan an-
nak óriási szellemi mozgalma, melyet minden 
téren előidézett; akkor a reformátió az égből 
potytyant le, mint a villám, a mit azt hiszem 
a katholicismus nem hajlandó állítani. Schlauch 
beszéde is csak azt bizonyítja, hogy a modern 
római scholasticismus, mely már bölcseletet terem-
tett magának, még történetírásra is s z o r u l . . . 
a középkor dicsőitésére, a modern eszmevilág 
elitélésére! 

Dr. Szlávik Mátyás. 

„Ne csinálj magadnak faragott képet." 
— Horváth József » Vallás és tudomány* című cikkére válaszul. — 

»Arra van nekiink szükségünk, hogy 
egyházi és vallási viszonyaink azon 
alapon, melyet a tudomány felfede-
zett, megujíttassanak. < 

Láng Henrik. 

Ha e becses lapok tisztelt olvasó közönsége előtt 
most jelennék meg először igénytelen eszmélődéseimmel, 
talán a legméltóbb joggal megvárnák tőlem, hogy min-
denek előtt mondjam el hitvallásomat, hogy lássák : váj-
jon azon nemzetségből való vagyok-e, mely az egyedül 
üdvözítő hit kizárólagos birtokában egyes-egyediil hiva-
tott hozzászólani azon örök igazságokhoz, melyek józan 
értelem mellett csakis annyiban nevezhetők igazságoknak, 
a mennyiben életök egy az emberiség értelmének örök 
fejlődésben levő életével. E hitvallástétel alól azonban 
— szerénytelenség nélkül szólva — felmentve érzem 
magamat; mert bár a helyesen értelmezett szentírásban 
szent vallásunk egyetlen, nélkülözhetetlen s örökbecsű 
kritériumát látom : sem egyik, sem másik magát csalha-
tatlannak tartó kálvinista pápa szavaira sem esküszöm 
föltétlen hűséget; sőt épen azért, mivel a vallásról azon 
véleményben vagyok, miszerint az — egyrészről mivel 
tisztán psychologiai tünemény, másrészről meg bizonyos 
erkölcsi alapokon nyugvó társadalmi, mondjuk egyházi 
élet kifejezője s hordozója — az emberek értelmi képes-
ségéhez s képzettségéhez mérten egy ugyanazon hitrend-
szer keretén belől is egyes egyéneknél nagyon különféle 
eszmék s érzelmek hordozója s kifejezője lehet: minden-
kor tartom magamat oly vallásos keresztyénnek, mint 
bármelyik a megölő betűhöz ragaszkodó orthodox pro-
testáns, vagy a lágymeleg közvetítésen tengődő theolo-
gus s mert nyugodt és tiszta öntudattal el merem mon-
dani, miszerint éltem minden eddigi törekvése arra 

irányult, hogy a jelen soraim mottojául választott sza-
vaknak megfelelőleg az emberiség legszentebb s legfél-
tettebb kincsét, a vallást, a maga igazi mivoltában igye-
kezzem felfogni s másokkal is megértetni. Szerény tö-
rekvésem talán egymagában is megérdemli, hogy hibáim 
iránt azok, kiknek élesebb szemei vannak némi elnézés-
sel s törekvésem iránt egy kevés méltánylattal legyenek. 

Nyugodt lélekkel el merem mondani én is Lang 
Henrikkel, hogy »hittem és azért szólottam ;« hittem, 
hogy szavaimat a »rabies theologorum* nem fogja vörös 
posztónak nézni, melyért felökleljen; hittem, hogy — 
mert én tudományos emberekhez szólottam — jóakaratú 
figyelmeztetést s helyes útra terelést fogok kapni tévedé-

, seim felderítése mellett s nem fogják eszmélődésimben 
arcul verni azon isteni sugallatot, mely akaratom ellenére 
is talán, szólásra kényszerített. 

E helyett azonban fájdalommal tapasztalom, misze-
rint ledorongolás lett osztályrészem s szerencsém, hogy 
a kíméletlen ütések csak fokozzák munkakedvemet s még 
inkább arra bírnak, hogy kicsinylő fitymálás miatt ne 
szakítsam félbe igazság után sóvárgó lelkem szavait. A 
^Protestáns Közlöny« közelebbi két számában e becses 
lapok olvasói előtt valószínűleg ismeretlen két vezércik-
kem jelent meg, melyek egyikét, mely a másikkal egy 
összefüggő egészet képezett, szükségesnek vélte Horvát 
József úr nagybecsű figyelmére méltatni, hogy azok alap-
ján a logikátlanság, fogalomzavar s tudom is én miféle 
s képtelenségek« vádját reám sütve s vallásgunyolónak s 
ennek egyenes ellenségének tüntetve fel: az enemű 
»kompromittáló cikkek megjelenése-ét egyházi lapjaink-
ban lehetetlenné tegye. Szép cél, de minden értelmi ala-
pot nélkülöz s igazán Don Quixotte szélmalom elleni 
harcára emlékeztet. 

Nem célom nevezett cikkíró izetlensége're hasonló 
garral felelni, e helyett elmondok neki egy velem nem 
rég történt, vallástudományi állapotainkat szomorúan 
jellemző esetet. Egy végzett theologussal, ki történetesen 
Debrecenben végezte tanulmányait, bes/é'gettem egyszer 
egész barátságosan. A vallás tárgyairól beszélgetve, reá 
tértünk a biblia hitelességére, kijelentésszerű authentici-
tására s csodáinak általam kétségbevont szószerinti igaz-
ságaira, mondjuk képtelenségeire. Theologus barátom 
talán keresztet is vetett volna magára, ha hirtelen eszébe 
nem jut, hogy hiszen ő kálvinista, midőn én a vallás 
igazi lényegét a szentírás holt betűitől s a lutheri s 
cálvini dogmáktól és csodáktól elkülönítve, mélyen az 
emberi értelmen alapulónak állítám, mely a helyesen 
értelmezett szentírás egyetlen szavával sem jön ellent-
mondásba s ha módjában állott volna, bizony aligha fel 
nem gyújtatja alattam a Husz máglyáját, mert hát én 
nem voltam hajlandó a vallásos igazságok mérlegelésénél 
feltenni a hivatalos egyháznak még a XVII-ik században 
köszörült szemüvegét. Megvallom, némi reszvéttel hagy-
tam magára szegény apocalypticus barátomat s azt 
mondtam neki az irás szavaival, hogy »Tartson meg téged 
a te hited.* 

Horvát József ezen fenntemlített theologusra emlé-
keztet kíméletlen beszédeivel s ha nem látnám soraiból, 
hogy valamikor hallott valamit a theologiáról is: bizony 
egy szóra sem érdemesíteném. Mert kérdezem : nem ar-
cul verése-e az a protestantismus szellemének, mikor 
valaki a XlX-dik század előrehaladott tudományossága 
mellett a tudományok üdvös befolyását a vallásra még 
kétségbe is meri vonni ? nem az emberi szellem kiskorú-
ságára mutat-e az, mikor valaki oly absolut igazságot 
akar rátukmálni valakire, mely egyszer s mindenkorra 
változhatatlan érvényűnek kell hogy a priori elismertes-



sék ? nem sajnálatraméltó tévedés-e az, mikor egy em-
ber — mert talán valaha úgy tanulta s valahol azt ol-
vasta — vakon esküszik százados kort ért csalódásokra 
a helyett, hogy Isten által adott eszét használva, a lel-
kében élő, még a bibliánál is hatalmasabb igazság után 
való vágyát igyekeznék kielégíteni. Hiszen már Luther 
is azt mondá, hogy »Istenünk nem szokásnak, hanem 
igazságnak neveztetik és a mi hitünk nem hisz semmit 
szokásból, hanem az igazságnak, mely maga az Isten.« 

Ki a vallások fejlődésének történetével ismerős, nem 
tagadhatja, miszerint minden vallás tulajdonképen a kép-
zeleten alapult, mely az emberiség gyermek korszaká-
ban az Isteneket megteremté. Később a vallás őreinek 
vizsgálódásai e monda szerinti hitet egy szövevényes 
rendszerré képezték, mely ellen a mind jobban fejlődő 
emberi ész ős időktől kezdve teljes erejével tiltakozott. 
E szellem űzte el az Olympról a görög s római istene-
ket ; ez dönté le a Baal templomait; ez tisztitá meg a 
héber polytheismust s ez állítá a próféták által a zsidó 
Jehova helyére a keresztyénség Istenét s dönté le Róma 
faragott képeit Luther s társai munkái által. Az előre-
haladó tudomány minden előre tett lépésével, mondhatni 
egy-egy, a vallással jogtalanul azonosított kegyes csaló-
dás fejére hágott s okozá azt, hogy azon fogalom, mely-
lyel mi a 19-ik század gyermekei a világ okról, az Is-
tenről birunk, egészen más, mint az, melylyel az embe-
riség nagyobb része évezredek előtt bírt, s mely még 
máig is alapját képezi az uralkodó vallásoknak. A mi 
személyes tapasztalásaink köre igaz, hogy életünk rövid-
ségénél fogva még legműveltebbjeinknél is csak nagyon 
korlátolt lehet s némileg az első emberek tehetetlen ál-
lapotába kellene magunkat helyeznünk, ha csupán azt 
akarnók valóságnak elfogadni, amit saját meggyőződé-
sünkből s az ebből következtetett lehetőségből vezetnénk 
le az észszerű gondolkozás útján : azonban az előttünk 
élt vizsgálódók valóban megállapított tapasztalásai a leg-
megbecsülhetetlenebb örökségeit képezik az élő nemze-
déknek s ezek csalhatatlanul azt mutatják, hogy az em-
beriség, a többek között épen a vallás nevében űzött 
istentelen hajszák s szellemi rabszolgaság alól azon tu-
domány segélyével szabadult meg, mely — nyiltan ki 
merem mondani — ma ís üressé teszi azon templomo-
kat, melyekben erkölcsi tanítások helyett a bibliai csodák 
jobbra-balra magyarázgatásával, dogmatikus szőrszálhaso-
gatásokkal akarják agyonütni a hallgatók vallásos lelke-
sülését. Pedig hány, de hány templomban megtörtént ez 
csak egyetlen karácsony alatt is ? 1 Már pedig a tapasz-
talás tanítja, miszerint a tudás mindennemű tévhitet szét-
dúl s hogy elterjedését végkép meggátolni teljes lehe-
tetlen, mert mint a levegő és világosság alig észrevehető 
pórusokon átszivárogtatja a tudást a nép szellemi testébe 
s kifejti benne az elrejtett természetes erőket, melyek a 
tévhitet felbontják és lassacskán apostolaikkal együtt ré-
giségtárba helyezik. 

Ám tagadják meg Horvát úr és elvbarátai, hogy 
»immár, ha a vallás és egyház évezredes építményeit 
továbbra is fenntartani akarjuk az csak a tudományok 
segélyével történhetik;« csak rendezgessék gyermek 
istenitiszteleteiket, házi imaóráikat, kegyes vallásos elmél-
kedéseiket, mert hiszen ezek kétségbevonhatlanúl er-
kölcsképző hatással is bírnak egyszersmind; hanem 
aztán ne feledkezzenek meg a szellemileg nagykorúvá 
lett emberek lelki szükségeinek kielégítéséről sem, kik a 
világ s természet életének szemlélete útján egész másról 
győződtek meg, mint a mit önök az emberi értelem 
mindeneket megvizsgáló jogának kétségbevonásával egy-
házi szószékeinkről hirdetgetnek. 

De nem akarok tovább menni enemű kérdések 
tárgyalásába, melyet én e becses lapok hasábjain már 
nem egyszer megtettem. Enemű szavaimat nem egy oldal-
ról üdvözölték szívesen egyháziak s világiak egyaránt s 
bizony mondom, a Horvát úr dörgő szavai legkevésbé 
sem fogják útját vágni ily irányú további munkálkodá-
somnak. Igen, én egyházi életünk kóros állapotának egyik 
legfőbb okát abban látom, a mit Horvát úr által elcsé-
pelt cikkeimben elmondottam, s nem is hiszek ez álla-
potok jobbrafordulásában, míg a vallás védelmére oly 
emberek tátják fel szájukat, kik az emberi értelem jo-
gainak lábbal tapodása árán óhajtják Isten országát 
megalapítani e földön. Ez Isten országa után vágyódó 
ismeret se több szeretettel, se szeretet helyesebb ismeret-
tel nem beszél, mint Horvát úr tevé. Ami pedig anemű 
állításait illeti, hogy én a tudományról s vallásról beszélni 
talán igen, de az általok vitatott igazságokkal komolyan 
foglalkozni nem szeretek, sem nem is vagyok képes; 
hogy cikkemből a legjobb szándék és az igazság buzgó 
kutatásában szerzett szilárd meggyőződés egyáltalában 
sem olvasható ki; hogy méltó volna, hogy enemű 
a vallást és egyházat kompromittáló cikkek megjelenése 
lehetetlenné tétessék stb. : egyszerűen hallgatással fele-
lek, mert hiszen ezek magoktól lepattanak rólam s lel-
kem igazság után sóvárgó vágyai egyszersmind azt is 
sugallják, hogy a jövő a mienk bármily vakmerőséggel 
hirdesse is egy némely tanulni nem szerető és a saját 
lábán járni nem bíró közvetítő theologus, hogy a tübin-
gaí iskola vívmányai már most is minden izökben össze 
vannak törve, s hogy helyökbe ismét a csodás kijelen-
tés jogos uralma lép, mely szegényes vágyainak meg-
felelőleg ismét meg fogja menteni az emberiséget a tudo-
mányok átkos urasága alól. Szegény gazdagok 1 kik azt 
hiszitek, hogy a föld ismét megállt, mint egykor a nap 
Józsué parancsára; bizony nem irigylem gazdagságoto-
kat. Csupán » kompromittáló* kifejezésére legyen szabad 
cikkem záradéka gyanánt e lapok érdemekben meg-
őszült szerkesztőjének, honunkban a modern theologia 
első és legelsőbb rendű harcosának dr. Ballagi Mórnak 
eme szavait idéznem: »Gyakorlatilag is megelégelték az 
emberek a különböző vallások alapján Isten nevében 
annyi századok óta űzött garázdálkodást és hova-tovább 
mind többen foglalják el Schiller álláspontját a val-
lásra nézve: 

Welche Religion ich bekenne? Keine von allén, 
Die du rnir nennst. Und warum keine? Aus Religion. 

Igen is, az emberek nem hajlandók többé üdvöket 
oly vélemények elhivésétől tenni függővé, melyek jövő 
életbeni menyország ígéretével e földi együttélésünket 
pokollá teszik ; a tudomány pedig, az igazi tudomány 
soha sem fog meghajolni akarni oly Isten előtt, a kinek 
parancsára nemzetek egymást marcangolják és kinek ne-
vében teremtményei legnemesebbjeinek tűzhalált kellett 
szenvedni; az olyan Istent a mai tudomány a felvilágo-
sodott elmékből számkiűzte és legyen szabad remélnünk, 
hogy számkiűzve lesz nem sokára a világból is mind-
örökre.*) 

Crudelem medicum intemperans aeger facit 1 
Higyje meg tisztelt Horvát úr, vagyok olyan val-

lásos keresztyén, mint Ön, habár az Ulrici és Herberth 
Spencer vallásos világnézetével nem cserélem is el azon 
vallásos elveimet, melyeket szeretett egykori tanáraim s 
a Lang Henrik nyomdokain haladva éltem végéig tartó 

*) »A tudomány fejlődése hajdan és most.« Irta Ballagi Mór. 
Pest, 1871. 2. 1. 



munkálkodásom árán szereztem és szerezni szándékozom. 
Kíváncsi csupán arra vagyok, hogy ha Ön azt is kifo-
gásolja, hogy »a vallás bizonyos világnézeten alapuló 
boldog érzelemmely önmagának megfelelő tettekben 
nyilvánul« : mi tevő lesz a Schleiermacher óta' élt szá-
mos, nálunknál bizonynyal nagyobb hitelű s nagynevű 
theologusokkal s ezek örökbecsű szellemi hagyatékaival ?! 
A felől pedig legyen meggyőződve, hogy e becses egy-
házi és vallásos folyóirat lapjai ezután is nyitva lesznek 
eddigiekhez hasonló eszmélődéseim számára. 
- : Béke velünk 1 

Szalay Károly. 

I S K O L A Ü G Y . 
Nyári óvodák. 

Talán különösnek fog látszani, hogy tél idején oly 
dolgok megbeszéléséhez fogok, melyeknek csak a nyári 
hónapokban akarok helyt engedni. De midőn óvodákról 
van szó, magától értetik, hogy azok kisdedeink helyes 
nevelése céljából említtetnek fel. Kisdedeink neveléséről 
szólani pedig mikor volna alkalmasabb időpont, mint 
karácsony táján, midőn a szülők kebleit leginkább Jézus-
nak az az intése tölti el: »Engedjétek, hogy jöjjenek én 
hozzám a kis gyermekek és meg ne tiltsátok őket; mert 
ilyeneké az Istennek országa.* Hiszen maga az állam is 
szívére vette az Üdvözítő amaz intését, mióta önállósá-
gát visszanyerte, tudván, hogy a haza boldogulását leg-
inkább mozdítja elő akkkor, ha annak jó és hű honpol-
gárokat nevel. Jó honpolgárokat pedig akkor nevelünk 
legbiztosabban, ha a felserdülő nemzedékkel elsajátíttatjuk 
a haza nyelvét. Ott, hol mindenki a haza nyelvén szó-
lani képes, a hazának, az államnak belellensége nincsen; 
mert a nyelv a polgári életben is a legerősebb és legne-
mesebb összekötő kapocs. Ezt tartja szem előtt mai 
napság egész népnevelésünk, a midőn főtörekvése oda 
irányul, hogy népiskoláinkban a gyermekek az állam 
nyelvét sajátítsák el maguknak. És mivel elvitázhatlan 
tény, hogy kétéves korunktól fogva hatéves korunkig 
valamely nyelvből többet tanulunk meg, mint az egész 
többi életünkben, népnevelésünkkel foglalkozó köreink 
nem elégednek meg azzal, hogy csak a népiskolákban 
taníttassék a magyar nyelv, hanem azon is fáradoznak, 
hogy kisdedeink számára országszerte rendszeresítessék 
az óvodai nevelés. 

Azonban minden nevelés pénzbe kerül : az óvodai 
nevelés is. Államunk pedig, mint minden európai ál-
lam, ezidőszerint annyira önfenntartási gondok nehéz 
súlya alatt áll, hogy az óhajtott mérvben a népnevelésen 
általában és az ovodai nevelésen különösen nem lendíthet, 
miután mindez sok, nagyon sok pénzbe kerül és pénzünk 
tudvalevőleg nincs. 

Nem tagadhatni, hogy az óvodai nevelés úgy a 
mint azt az állam kezdeményezte, nagyon szép és kel-
lemes, de nagyon költséges ; legfeljebb városokban léte-
síthető. Tegyük mindjárt hozzá, hogy tulajdonképen csak 
városi népnek való. 

Vannak, a mint tudni vélem, intézeteink, melyek-
ben óvodásnék neveltetnek, kik képesek legyenek a kis-
dedek helyes, játszi nevelését vezényleni. A tanfelügyelők 
aztán nagy buzgóságot fejtenek ki, hogy legalább a 
a jobbmodú községek a törvényszabta népiskolák mellett 
ovodát is létesítsenek. Igen, de ehhez mindenekelőtt 
helyiség kell, lakással az ovodásné számára és teremmel 
a kisdedek számára, mi körülmények szerint legalább 
600 forintba kerül. Kell továbbá az óvodásnénak leg-

alább évi 300 frt fizetés, mert az levegőből nem élhet. 
Kell végre a tanterem bebútorozására és felszerelésére 
1 50 frt. Teszen pedig az egész költség egyszersminden-
korra 750 frtot és ezen felül évente 300 frtot. 

Említeni se kell, hogy ritka az a község, mely ily 
kiadásokra képes volna, s így itt-ott vannak ugyan egé-
szen csinosan berendezett óvodáink, de egészben még 
távol vagyunk azon állami fejlődésünkre felette fontos 
céltól, hogy kisdedeink országszere jó honpolgárokká 
neveltessenek, azaz a magyar nyelv tanításában része-
süljenek. 

De ezen a paedagogia legfinomabb és legtudomá-
nyosabb s abályai szerint szervezett óvodáknak még 
azon árnyoldaluk is van, hogy nem falusi kisdedek szá-
mára valók. Tessék kérem, figyelemre méltatni azon falu-
helyeken elháríthatlau természeti körülményt, melynél 
fogva téli időben igen gyakran bokáig érő sár terül el 
az utcákon. Világos, hogy ekkor a falusi kisded nem 
juthat az óvodába, hacsak az atyja vagy anyja karjain 
oda nem viszi. De meg a parasztasszony nem is látja 
be annak szükségét, hogy télen át, a midőn odahaza 
van s kisdedét maga gondozhatja, azt más, bár tanult 
nőre bizza. 

Egészen másképen állanak a viszonyok nyári idő-
ben, hol a parasztasszony férjével és felnőttebb gyerme-
keivel mezei munkába megy és egész nap távol van 
a háztól. Ekkor a leggyengébb felfogású anya is öröm-
mel üdvözli azt, kire kiskedét a háztól való távolléte alatt 
reábízhatja. 

Ezen körülmények teremtették meg egyházamban 
Olcéren az általam úgynevezett *Nyári óvodát«. most 
három éve. Létesült pedig ez a nyári óvoda minden na-
gyobb szellemi vagy anyagi aparátus nélkül. Elmondom, 
hogyan és miképen. 

Mikor 1884, évi május második felében a népis-
kolai vizsgák megtartattak volt, a legközelebbi vasár-
napon a szószékről kihirdettem, hogy óvodát óhajtok 
létesíteni s azért azon keresztyén anyákat, kik mezei 
munkában résztvenni kénytelenek s kisdedeiket gondozni 
nem képesek a munkaidőben, délutáni két órára nagy 
iskolatermünkbe tanácskozásra szívesen meghívom. Dél-
után két órakor tanácskozási elnöke voltam körül-
belül harminc anyának. Miután Krumm Károly derék 
tanítómnak három jól nevelt leánya van, abban álla-
podtak meg, hogy a legöregebbik leányát, Paulina 
kisasszonyt, ki tanítónő és nevelőnő is lehetne, óvo-
dásnénak választottuk; hogy minden gyermek után 
egyelőre mindjárt a beiratásnál havonként 50 krajcárt 
kell fizetni; hogy a régi iskolai padokat helyesebben 
lócákat a kisdededek számára asztaloknak declaráltuk 
és hogy végre minden kisded otthonról láttassák el kis 
székkel vagy zsámolylyal, hogy legyen min ülnie. Hoza-
tunk még az iskola-udvarra két kocsival homokot. Ezzel 
létesülve volt a »nyári óvoda« és helyisége iskolánk leg-
nagyobb terme lett, mely nyáron át amúgy is üresen 
állott volna. 

Alig mult el pár nap s az óvodába járó kisdedek 
száma 80-ra szaporodott, melyek jun. jul. augusztus és 
szeptember 20-ig ovodai oktatásban részesültek. Az 
anyák reggel elhozták gyermekeiket az ovodába, elmen-
tek dolguk után s estve hazavitték kisdedeiket örülve, 
hogy aggodalom nélkül távol lehettek egész nap. Az 
50 kr. havi díjat szivesen fizették, mert odahaza napszámba 
került és ezt is megtakarították, mert a gyermek az óvodá-
ban ruháját egy hónapon át nem koptatta oly mértékben, 
mint magára hagyatva akár csak egy héten át. 

Az óvoda mellett kézimunka-iskola is fejlődött ki 



nagyobb leányok számára, szintén 50 krajcár havi fize-
tés mellett. 

Szeptember 20-án vizsgát tartottam az óvodában, 
melyre a szószékről előző vasárnapon meghívtam az 
egyház közönségét általában és azután egyházi szolgám 
által különösen a községi elöljáróság és presbyterium 
tagjait. A vizsga valódi örömiinnepély volt. Nemcsak 
hogy a legcsinosabb kézimunkák egész kirakata gyö-
nyörködtette a néző szemeit, kézimunkák a kisdedek 
kezeiből is, melyek akármely városi óvodának és kézi-
munka-iskolának diszére váltak volna, hanem a midőn 
a kisdedek fel s alá andalogva, koszorúba fűződtek, s 
ismét szét váltak magyar dalok elzengése mellett, ma-
gyarul szavaltak és dadogtak, az anyák szemeiben a lel-
kesedés élvezetének örömkönnyei csillogtak. Pedig egy-
házam népe egészen németajkú, de az utcán a kisdedek 
és az iskolás gyermekek magyarul köszöntenek. 

Tavaly 124, ez idén, t. i. 1886-ban 134 kisded 
vett részt az óvodai nevelésben. Jöttek pedig a más val-
lású honoratiók gyermekei is, kath. és görög keletiek. 
Izraeliták is. Igaz, hogy némely gyermekek egy vagy 
másik hónapban, ha anyjuk otthon van, elmaradnak, de 
aztán megint eljönnek. Es vannak ingyenesek is, és így 
minden külkényszer nélkül a magyar nyelv iránti hajlam 
becsepegtetik a zsenge szivekbe. 

Ezen nyári óvodáknak olcsósága mellett nemcsak 
az az előnye, hogy német híveim gyermekei megszere-
tik a magyar nyelvet és ha mint 6 évesek rendes iskolai 
tanításban részesülnek, már fegyelmezettek és csendesen 
viselik magukat, hanem az is, hogy az öregekkel, a 
szülőkkel is megkedveltetik a magyar nyelvet és azokat 
jó honpolgárokká teszik. Ez pedig népnevelésünk legfőbb 
feladata. 

E mellett meg szegény tanítóm leányainak jól esik 
nyáron át a legnemesebb módon 130—200 frtot keresni. 
Összeköttetik tehát így az üdvös a hasznossal. 

Hol tanító leányok nincsenek, ott maguk a tanítók 
nejei vagy más művelt nő lehet óvodásné, csak akarjon. 

De hát miért írtam én le ezen általam úgynevezett 
»Nyári óvodának« a dolgát. Öndicsekvésül ? Nem, távol 
vagyok tőle. Hiszen nem az én gondolatom, hanem a 
nőm-é. Én csak a létesítési módozatokat gondoltam ki. 
De e miatt sem közöltem volna. Közöltem, mert e be-
cses lapok mélyen tisztelt szerkesztőjének nem régen 
Ígéretet tettem, hogy e dologgal bátor leendek becses 
lapját felkeresni és ő szíves volt engem erre bátorítani. 
S így közöltem azért, hogy a népnevelés avatottjai e 
nyári óvodákat kegyesek legyenek bírálat alá venni, s 
ha azt találják, hogy ezen az uton népünket a legol-
csóbb uton a hazaszeretethez és a magyar nyelv tudá-
sához lehet vezetni, sietni fogok e becses lapok mélyen 
tisztelt szerkesztőjének legmélyebb hálámat nyilvánítani, 
hogy szíves volt becses lapjában ezen igénytelen soraim-
nak helyt adni. Bierbrunner Gusztáv. 

T A R C A. 

A legújabb theologia történetéből. 
(Folytatás.) 

Azonban a supranaturalismussal hangsúlyozza, hogy 
a keresztyénit a maga határozottan kifejezett sajátszerű-
ségében kell felfognunk s valami benső élet-elevennek, 
az emberi lényeg teljességének kell tekintenünk, melynek 
igazságáról a személyi tapasztalat alapján kell meggyő-
ződnünk. 

Schleiermacher azonban tárgyilag véve is különbö-
zik a rationalismustól és supranaturalismustól. A rationa-
lismustól eltér abban, hogy a supranaturalismussal a ke-
resztyénségben valami természetfelettit és eredetit lát, 
mely az empirikus történeti összefüggésből meg nem 
magyarázható; a mi azonban az egyik oldalról az isteni 
szellem kijelentéseként tekinthető, az más részről ismét 
az istenivel azonos emberi értelem legfőbb nyilvánulása, 
teremtői szellemi erejének legfőbb fejlődése, miáltal a 
keresztyénség eredetisége ismét viszonylagossá és em-
berivé tétetik. Felfogásának ezen kettős oldala onnan 
magyarázandó, hogv a hittanban is a pantheismus azon 
alap, melyre a keresztyénség állíttatik, a minek azután 
azon fontos következménye van, hogy Schleiermacher a 
keresztyénséget a maga absolut jellegében és teljességé-
ben felfogni képtelen s a személyiség fogalmát nála hiába 
keressük. Hittani rendszerének pantheistikus alapvonásá-
ból, a melyből a történeti alap hiányzik, következik, 
hogy nála Isten s a világ azonos fogalom, mindkettőnek 
a lét a tartalma, még pedig: »az Isten a lét az ellen-
tétek kizárásával, a világ ellenben ezeknek betudásával.« 
Helyesen jegyzi meg Landerer fi), hogy Schleiermacher 
subjectivismusa, mely az ő pantheismusától elválasz-
hatatlan, azt eredményezi, hogy azon keresztyéni 
elem, mely a vallásos tudatnak sajátja, az emberi 
Énnek valami immanens tulajdonsága, vagyis az abso-
lut Énnek megvalósulása a véges Énben. Rendsze-
rének ezen idealistikus eleméből következik továbbá, 
hogy az egyházi élet és tan fejlődési története s az ószö-
vetség iránt kevésbé volt érzéke, sőt általában a bibliai 
tartalomnnak tisztán objectiv vizsgálatára Schleirmacher 
soha sem jutott el, a miért is hittana teljesen szubjektív 
valami, mert nem is az üdvtörténetet, hanem a »vallásos 
függő érzelmet* irja le. Mivel theologiájából a történeti 
alap hiányzik, azért szerinte a keresztyén hitcikkek, mik-
nek a hittan tudományos rendszere, nem az egyház 
által megállapított tételek, hanem »a keresztyén kegyes 
kedélyállapotok szóban kifejezett nyilatkozatai.« Azért a 
keresztyén hittudatnak és a hittannak, mint a hittu-
dat tartalma tudományos rendszerének, kútfeje nem a 
hitvallások, nemis a biblia, de másfelől ne mis az ész, 
hanem magának a kegyes keresztyénnek közvetlen val-
lásos kedélyhangulata, a hivő lelkében élő, kedélyét 
meghatározó keresztyén vallásos érzelelem.7) Schleierma-
cher hittanában minden gondolat a megváltás eszméjé-
ből, a bűn és kegyelem ellentétének legyőzéséből van 
levezetve. Schleiermacher hittani rendszerének ezen 
idealistikus pantheistikus vonása némileg el van takarva 
azáltal, hogy ő a keresztyén öntudatra, a hívőnek benső 
tapasztalatára utal, miáltal subjectivismusa vallásos fordu-

i latot vesz, és Baurnak igazat kell adnunk abban, hogy 
a schleiermacheri érzelemnek keresztyén vonása és dialek-
tikai értelmének spinozismusa folyton küzdenek egymás 
ellen, azonban a keresztyénség erősebb volt benne, mint a 
philosophia és dialektika. 

Schleiermacher hittanának szubjektív, történetellenes 
vonásából következik, hogy lényegtelennek nyilvánította 
a hagyományos hittan mindazon tételeit, melyek a 
Krisztus s általában a dogmák külső történetére vonat-
koznak. Christologiája a spekulatív és orthodox felfogás-
sal szemben sajátszerűnek tűnik fel abban, hogy Ire-
naus alapján Krisztusban lényegileg a teremtés teljességét 
s ennyiben az ősképinek és történelminek egységét látja. 
Schleiermacher tehát Krisztus személyiségét s annak 

6) I. ín. 336. I 
7) Dr. Kovács 0. i. ra, II. 222. 1. 



lényegét a Krisztussal való hivő közösségben tett tapasz-
talat s annak hatása alapján határozza meg. Az egyes 
azonban a Krisztus képét soha sem valósíthatja meg 
teljesen, hanem a szent lélek által éltetett keresz-
tyén egyháznak feladata a Krisztus képének minél 
te'jesebb és tisztább megvalósítása. Krisztus személyé-
nek egyedüli jelentőségét abban kereste, hogy benne az 
istentudat zavartalanul uralkodott, hogy benne az Isten 
sajátképen lakozott s ebben áll az ő bűntelensége is. 

A Krisztus személyéről szóló felfogásával lényege-
sen össze függ továbbá a Krisztus művéről szóló felfogása, 
mely ugyanoly fontos és korszakalkotó része az ő hit-
tanának, mint a Krisztus személyéről szóló tan. 

A Krisztus művéről szóló orthodox tannak jogi-ma-
gikus jellege el van odázva azáltal, hogy Krisztusnak a 
hivőkkel való életközössége Jogalmát mélyebben, telje-
sebben és inkább ethikai alapon fogta fel. Az, a mit 
Krisztus az emberiség érdekében tett, itt a maga benső 
lélektani- erkölcsi lehetőségében és szükségességében 
van feltüntetve, s folyton hangsúlyozza Krisztusnak az 
emt eriséghez való élő benső viszonyának Irenáusi gon-
dolatár. Ugyancsak lényeges érdeme van Schleierma-
chernek abban, hogy a megváltás fogalmát, mint a bűn 
hatalmának megtörését s az emberi természet erkölcsi 
teljességét a kiengesztelés, mint az emberi tartozás 
megszüntetésének fogalma mellett kiemelte, a mit az 
orthodox tan tenni elmulasztott, mi mellett azonban a 
megváltás fogalma oly annyira túlnyomó, hogy a kien-
gesztelés Jogalma önálló objektív jelentőségét elveszíti s 
tisztán egyénivé válik. Krisztusnak bűntető szenvedéséről 
az Istenhez való viszonyában s annak közvetlen vonat-
kozásáról a tartozás tudatának megszűnésére nézve itt 
szó nem lehet, a mi jellemző kifejezésre talál Krisztus 
feltámadása hittani jelentőségének megtagadásában. 

Az üdv elsajátításáról szóló tan újból egy mesteri 
mű a maga nemében, azonban a spinozismus itt is aka-
dályozta Schleiermachert abban, hogy a sajátlag keresz-
tyéninek eleget tegyen, nevezetesen nem tudjuk azt, 
miként közli Krisztus a vele való életközösségben élő 
hivőkkel az ő istentudatának s a megváltásnak erejét s 
miként lesz az üdv közlése által a hivő új szabad sze-
mélyiséggé. Krisztusnak ezen megváltó ereje a hivők 
közösségében nyilvánul, ugy hogy azon vallásos hatás, 
a melyet az egyes a közösségben tapasztal, Krisztus reá 
tett hatásának tapasztalható, úgy hogy a megváltás 
itt mintegy a Krisztussal való személyes életközösségben 
vesz el, sőt az egyházban, mint a szentlélek orgánumá-
ban vesz el maga Krisztus is, a mi világosan mutatja, 
hogy Schieiermachernél a keresztyén személyiség fogalma 
hiányzik, a mi különben az eschatologiának egészen 
skeptikus tárgyalásából is kitűnik. A vallásos-erkölcsi ér-
dek, a mi a személyes teljességre vezet, nem jut el 
Schl. rendszerében a maga jogához, a mire példa az ő 
egyetlen fiának, Nathanaelnek halála alkalmából tartott 
híres beszéde.8) 

Schleíermacher igazi prot. jellemét mutatja azon 
körülmény is, hogy az Uniónak harcosává lépett föl s 
az evangyéliom alapelvein nyugvó hittanában vegyesen 
idéz mindkét prot. egyház hitvallásos könyveiből. The-
ologiájának hatása — mondja helyesen Dr. Kovács Ö.9) 
— a keresztyén theologia s az egyházi élet terén még 
most sem vált történetivé. A prot. egyháznak legkitű-
nőbb tudósai: Schweizerf Schenkel, Ilundeshagen, Gass, 
Schwarz, Pfleiderer, Kippold stb. ma is mesteröknek 

s) Schleiermachers Werke, Predigten IV. 836. s küv. 1. 
*) I. m. 230. I, 

vallják őt. Az ő műveit még ma sem mellőzhetjük a 
theologia egyik ágában sem. . . Az ő hatása a múltban 
kiterjedt mindenik theol. irányra, minden jelentékeny 
theologusra. Reá hivatkozott a mérsékelt orthodox'a, 
mint Twesten, Nitzsch, Müller, Dorner. . . hozzá csatla-
kozott a közvetítő párt és az u. n. kedélyi theologia, 
mint Neander, Ullmann, Umbreit, Liiclce, Olshausen, Ita-
genbach; az ő egyenes kifolyása a históriai-kritikai iskola 
és a confessióellenes unió-párt De Wette, Hasé, Baum-
garten, Bleck, Credner, Thilo, Schneckenburger. . . . Sőt 
még az ellentétek szélső csúcsai, a túlzó confesszionalis-
ták és a romboló kritikusok (Straussj is hozzá jártak is-
kolába és egyenes megtámadóin is látszik az ő szelle-
mének hatása. Ezen férfiakról, mint távolabbi értelemben 
vett követőiről, mivel más theologiai táborba tartoznak, 
az illető helyen szólunk bővebben. 

Mint látjuk, a legkülönbözőbb hittani felfogással 
bíró theologusok egyenesen Schl hatása alatt állanak s 
az ő eszméi által vannak meghatározva. Mindamellett 
Schl. theol. iskolát alapítani nem akart s a tudományos 
meggyőződés egyéni jellege és önállósága érdekében 
egyenesen protestált az ellen, hogy ilyen iskola fejének 
tartassék. Saját egyénileg teljesen kikerekített hittani ál-
láspontja, melyen csak oly szellemileg mozgékony és 
dialektikailag képzett természet, mint az övé, állhatott, 
követőkre a szó szorosabb értelmében véve alig találha-
tott, bármilyen nagy volt is azon lökés, melyet kora 
theologiai képzettségének adott s bármilyen jelentékeny 
az ő személyes hatása. Ép azért iskolája arra volt utalva, 
hogy a benne oly művészileg harmonizáló különböző 
elemeket vagy jobbra, vagy balra átalakítsa, a miért is 
Schleíermacher hatása még mindig érezhető s azon me-
zőn, melyet a theologia terén Schleíermacher tárt fel, a 
tudásnak még mindig új csirái sarjadznak; és habár ő 
nem alkotott zárt iskolát, de oly nagymérvű mozgalmat 
ébresztett, hogy legnagyobb ellenségei is csak általa let-
tek azzá, a mik.10) 

Viszonylagos értelemben véve leghívebb hittani kö-
vetője s a hű követők között is kétségtelenül a legjelen-
tékenyebb Schweizer Sándor (1808—-1885), a hires zürichi 
tanár, ki a maga Schleiermacherianismusát még köze-
lebbről a régi reform, hittan ép eredményeként tünteti 
föl, a Schl.-féle determinismust abba beékelvén s a régi 
dogmatika merev dualismusát Schl. kategóriáival eny-
hítvén. Mint tudományos mű is s nemcsak mint a reform, 
hittan reproduktiója figyelemreméltó az ő »Glaubens-
lehre der ev. ref. Kirche 1844—47,* bár nem eléggé 
mélyen hatol be annak egészébe. Későbbi hittani műve 
»Chr. Glaubenslehre nach prot. Grundsátzen« 2. kiad. 
1877 több főpontban határozottabban közeledik a ker. 
theismushoz, így az Istenről s a teremtésről szóló tan-
ban, különben pedig Schl. felfogása mellett marad, mint 
p. o. a christologiában. l i) 

Schl. többi tanítványai p. o. a tübingai Baur és 
Lücke, hittanát inkább kritikai-rationalistikus értelemben 
fejtették ki, s a keresztyén tudat subjektiv keresztyénsé-
gének oldala mellé sokkal inkább az irás történeti ob-
jektív keresztyénségét állítják, mint annak mértékét és 
normáját, sőt valamennyien egyeznek abban, hogy a 
Schleiermacheri hittannak spinozismusát elhagyják s a 
hittannak theistíkus alapot adnak, hogy abból, mint a 

10) Schwarz—Kovács i. m. 29. 1. 
" ) V. ö. Dr. Kovács Ö.: »A legújabb hittani rendszerek« 

(Schweizer, Bieclermann, Lipsius és Lang hittanának ismertetése) 
című jeles értekezését a »Tájékozás az ujabb theologia körében, < 
Budapest, 1880 című prot.-egyl, kiadványnak 207—268. 1. s Schwarz 
i. m. 587—593. 1. 



prot. keresztyén hitnek központjából folyőlag a Krisz-
tussal, az istenemberi megváltóval való reális életközös-
séget megállapítsák. Ezen némileg változott alapon két-
ségtelenül legközelebb áll Schleiermacherhez »a finom 
melanchthoni természetű« Liiclce I<2) barátja (1791 —1855) 
Göttingában, kihez hírneves leveleit (»Sendschreiben«) 
intézte a maga hittanáról. Liicke tagadja Schleiermacher-
rel az ontologiai háromságot s a christologiát Schleier-
macherrel egyetemben anthropocentrikus alapon építi fel, 
míg más tanoknál Schl. subjectivismusától menekülni 
nem képes. 

Tanítványai köziil Rothe 13) (»mitseiner tiefsinnigen 
Phantasie, seinem Hinaufgreifen ins Übernatürliche)« l i) 
(1799—1867) theosophiailag alakította át Schl. gondola-
tait és Istennek szellemét nemcsak az Írásban, hanem a 
természetben is szemlélte. Tudományos határozottságra, 
a beható rendszeres ismeret szellemére nézve teljesen egy 
vonalon áll Schleiermacherrel. Rothe rendszere Hegel és 
Schleiermacher kombinátiáján nyugszik, egészben véve pedig 
spekulatív-mystikus realismusnak mondható. Schleiermacheri 
és mystikusRothenak kiindulása a keresztyén vallásos tu-
datból, mint a keresztyén vallásos igazság legközelebbi 
forrásából, különbségben a vallásos anyagnak közvetlen 
levezetésétől az írásból. Hegeli spekulatio benne a vallásos 
igazságnak rendszerré való fejlődése a dialektika módszeré-
nek segítségével. Realistikusnak nevezhető az ő álláspontja 
azért, mivel Schl. és Hegellel szemben az isteninek és te-
remtmény inek, a természetnek és szellemnek objektív reális 
különbségéből indul ki és ki akarja mutatni, miként szel-
lemül át a természeti az erkölcsi-vallásosnak processusa 
által s miként lesz a szellem ismét magában a természet-
ben is szemlélhető. Ezen rendszere különbözik az orthodox 
rendszertől a teremtés tanában, melyet kezdet- és vég-
nélkülinek mond ; a háromságban, melynek háromegysé-
gességét erősen vitatja ; a bűnről szóló tanban, melyet 
szükséges átmeneti pontnak tart, a christologíában, me-
lyet antropocentrikus alapon konstruál, továbbá a Krisz-
tus művéről, a sacramentomokról s az eschatologiáról 
szóló tanban, melyet chiliastikus módon tárgyal. Egészben 
véve azonban Rothe rendszere Schl. és Hegel világnéze-
tének befolyása alatt áll, csakhogy a pantheismussal el-
lentétben a dualismus lép előtérbe. Alakilag véve pedig 
igen homályos a philosophiához való viszonya, a mint 
»Theol. Ethik« című művének — melyben theol. rend-
szere van letéve — előszavában maga is határozottan 
kijelenti, hogy »műve a spekulatio hit- és erkölcstannak 
rendszere, semmi bölcsészetit nem foglal magában, hanem 
kizárólag theologiát és theosophiát.* 

Mind ennek dacára el kell ismernünk, hogy Rothe 
Schleiermacher óta a theologiának legjelentékenyebb rend-
szerezője és Schwarz—Kovács Albertnek l5) igazat kell 
adnunk : »hogy Schleiermacher dogmatikája megjelenése 
óta a rendszeres theologia nem gazdagodott oly művel, 
melyet a gondolkozás mélységére, eredetiségére és ha-
tározottságára nézve Rothe ethikájával össze lehetne ha-
sonlítani. Azonban helyesen jegyzi meg Landerer,16) hogy 
e mű korszakalkotónak még sem nevezhető, mivel még 
nagyon is Schleiermacher és Hegel gondolkodásának ha-
mis előfeltételein nyugszik. 

12) V. ö, Wagenmann »Liicke« címfí cikkét Herzog »Realen-
cyclopadie« VIII. k. 78-8—793. 1. 

lS) Nippold »R. Rothe, ein chvistl. LebensbiltU 1873—74. 
Álláspontjának kimerítő jellemzését 1. Schwarz—Kovács i. m. 480— 
520. lap. 

14) Hase i. m. 607. 1. 
15) I. m. 489. 1. 
16) I, m. 362. 1. 

Befejezésül Schleiermacherre nézve azt kell monda-
nunk, kogy befolyása inkább csak bevezetése a XIX. szá' 
zad theologiájának. 

(Folyt, köv.) Dr. Szlávik Mátyás. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Egyházi politika, különösen Magyarhonban. Irta 
néh. Jakabfalvy András. Kiadta Jakabfalvy Gyula. 

Budapest, 1886. 1—X és 1—148 lap. Ára 1 frt. 

Egy rég elhunyt jelesünknek egy még régebben 
irott, de eddig csak kéziratban volt s igen kevesek 
által ismert műve van előttünk, melyet a rokoni kegyelet 
most bocsátott világ elé : Jakabfalvai Jakabfalvy András-
nak, az abaujmegye volt h. segédgondnokának munkája 
ez. Jakabfalvy András e műve még 1847-ben Íratott. Ö 
maga 1859-ben költözött el a jobb hazába; »oda, hol 

i — mint a kiadó Jakabfalvy Gyula, jelenleg kir. táblai 
bíró a műhöz irt előszóban mondja — nincsenek poli-
tikai pártviszályok, nincs irigykedés, félreismerés, hálát-
lanság, nincsenek »pecsovicsok«, jezsuiták s tán még 
jezsuiták növendéke sincs.« Utolsó szavai ezek voltak 
az egyháza érdekeit teljes életében szivén hordozott 
férfiúnak: »Virágozzék prot. egyházunk az egyetértés, 
lelkiismeret-szabadság s buzgóság hármas paizsa alatt. 
Adjon az ég a magyar protestáns Sionnak s e Sionon 
minden egyes egyházaknak szilárd és tisztalelkű, bölcs 
belátású és hitben erős elöljárókat, lelkipásztorokat, kik-
nek legfőbb örömük legyen Istenországának építése a 
Krisztus evangeliuma szerint.« 

A most megjelent műnek kiadását, úgy látszik, a 
kézirat örököse már régebben s többször megkisérlette, 
a mint az a kiadó előszavában közlött adatokból kitűnik ; 
sőt már a kézirat felett egyes bírálóitól megjegyzések 
is tétettek. így Schwarcz Gyula * Közoktatásügyi reform «-
jában azt mondja, hogy Jakabfalvy > Egyházi politiká«-já-
nak »Szenvedélyes elfogultsága, belbecséből meglehető-

i sen levon.« A nagy Török Pál azonban egy 1874. nov. 
8-áról kelt levelében így szól róla: »A szaktudósok, 
kikkel a kéziratot közöltem s kik azt olvasták, nem 
győzik a munkát dicsérni, mint a mely szakavatottság-
gal és lelkesülten van irva s igen fontos és érdekes 
adatokat tartalmaz ; de kiadó nem vállalkozik kinyoma-
tására. Vajha találkoznék patrónus, a ki e művet kinyo-
massa, mert e mű méltó Jakabfalvyhoz, annak nevét 
örökítené és hazai viszonyaink ismertetéséhez szükséges, 
különösen reánk protestánsokra nézve igen érdekes.* 

Ilyen bírálat után szinte feleslegesnek látszik a 
további kritika. Török mély elméjű szavai után miként 
merészeljek én szólani ? 1 S így inkább csak a mű tar-
talmának megismertetésére fogok szorítkozni. 

A szerző a »Vezérszó «-ban adja azokat a vezér-
elveket, melyek »Egyházi politiká« -jában őt vezették. 
Mindjárt annak kimondásával kezdi művét, hogy »a 
világhistória minden lapja azt bizonyítja, hogy az em-
beri nem szellemi és anyagi kifejlődésének, a társas 
élet tökéletesedésének legnagyobb akadálya volt a római 
hierarchia. Az özönvízhez földrengésekhez, népvándor-
lásokhoz hasonló szerencsétlensége az emberiségnek® s 
azután így folytatja: »E kis történeti munka kiséri e 
veszélyes hierarchia működését az idők fejleményei kö-
zött s kimutatni törekszik, hogy Magyarországot mindég 
a római kath. papság — még pedig rosszul — kormá-
nyozta ; ezért maradt el az európai polgárosodás mezején 
s nem is fog biztosan előhaladhatni, míg a papság egy-



házi körébe vissza — s a staius kormányzatától, — 
melynek minden ágaiba beszőtte magát, elutasíttatni 
nem fbg.« 

»Magyarhonnak még nincs valódi történetirása. 
Katona, Pray, Istvánfi, Bonfin katholikus papok voltak, 
így a jeles Horváth Mihály is, ki — politikai szabad-
elvűsége mellett az aristokratia ellen — szorgalmasan 
kikerült mindent, mi a magyar kath. papságra árnyékot 
vonhatott, holott ily főtényezőt a magyar történetben 
nem volt szabad ignorálni. Engel, bécsi udvari taná-
csosa I. Ferencnek, Fessler mysticus barát volt.* (Szalay 
László műve még ekkor nem jelent volt meg.) 

Végül amaz óhaját fejezi ki szerző: »Vajha hazánk 
sorsát vezérlő ^és vezérlendő status-férfiaink bajaink fő-
forrását felfedezvén, bírjanak bátorsággal — egy követ-
kező crisis idején — megtámadni a csodaszörnyet és 
kivégezni azt; megemlékezvén Mirabeaunak mély bölcses-
ségű szavairól : »il faut la Francé decatoliser*; megem-
lékezvén amaz örök időkre jellemzetes világtörténeti 
eseményről, midőn néhány száműzött puritán megalkotta 
túl a tengeren a valódi szabadság hazáját és higyjék el, 
győződjenek meg az emberi ész annyi próbatételei után 
a felől, hogy a hol a protestantismus meg nem élhet, ott 
a polgári szabadságnak nincs hazája /« 

A műben bevezetésül általános egyháztörténet bo-
csáttatik előre, melyben szerző főleg az eg) háznak az 
államhoz való viszonyát s a kettőnek a főhatóságért egy-
más ellen folytatott küzdelmeit vizsgálja s a történelem 
eseményeivel igyekszik megvilágosítni ama Tacitus által 
kifejezett gondolatot, hogy »Nemo unquam impérium, 
flagitio quaesitum, bonis artibus exercuit,« melyet a mű 
mottójává telt Macaulay ama szavaival együtt, hogy »A 
ki Németországban római kath. fejedelemségből protes-
tánsba, Irlandban róm. katholikusból protest. grófságba 
megy át, azt tapasztalja, hogy a civilisatio alantabb fo-
káról magasabba lépett. Az Atlanti óceán túlsó részén 
ugyané törvény áll fenn. Az Egyesült statusok protes-
tánsai messze hátrahagyták Mexico, Peiu és Brazilia róm. 
kath. lakosait. Alsó-Canada róm. katholikusai tespednek, 
míg körültök az egész continens pezseg a protestánsok te-
vékenységétől és vállalkozásaitól. A franciák kétségkívül 
oly erélyt és éitelmiséget fejtettek ki, mely méltán fel-
jogosítja őket arra, hogy nagy népnek neveztessenek. 
De ha e látszólagos kivételt megvizsgáljuk, azt fogjuk 
találni, hogy csak megerősíti a szabályt; mert egy róm. 
kath. államban sem volt a róm. kath. egyháznak, több 
nemzedéken át oly kevés tekintélye, mint Franciaország-
ban.* A munka nagyobb felét Magyarország papi kor-
mányának jellemrajza képezi; annak fel iintetése, hogy a 
papság az egyes uralkodók alatt miként vezette az or-
szágot. Különös figyelemmel van a reformatió kezdetétől 
I. Ferencig történt eseményekre s azért csak az addi-
giakra, mert mint szerző mondja: »ettől fogva a leg-
szükségesebb adatok hiányzanak.* 

íme az »Egyházi politika« vezérelvei, történetírá-
sának tendentiája s a feldolgozott anyag kerete! 

Az általános egyháztörténeti rész c-ak a legfőbb 
adatok közlésére szorítkozik s ezek közül is a csak tel-
jesen egyház- és államjogi természetű adatok érdeklik. 
E rész végén az egyház és állam közötti viszonyra nézve 
mintegy tanulságul vonja ki a történelem tapasztalataiból 
»a szabad egyház, szabad államban« elvét, hivatkozással 
az észak-amerikai egyesült államokra, hol minden vallás-
felekezet egymással és a status kormányával békében 
él ; mert a status mindenik felett áll s a statusnak nin-
csen vallása, egyiket sem üldözi, sem pártolja ; a vallá-
soknak nincs birtoka, mindenik hívei segede'méből él s 

teljes szabadsággal működik önkörében: és itt a népek 
vallásosabbak és erkölcsiségük szembetűnőbb. {16. lap.) 

Ez általános részre csak ama megjegyzést kívá-
nom tenni, hogy a míg folytonosan beszél az egyház és 
államok között vívott küzdelemről, sehol e küzdelemnek 
alapokára, igazi eredetére nem mutat rá; arra a jelen-
ségre, hogy e küzdelem épen az egyház fejlődésének 
volt természetes következménye. A fejlődés mikéntje 
hozta ezt magával, a mennyiben az egyház az államban 
az ezzel való folytonos küzdelemben fejlett ki s mikor 
aztán megerősödött, akkor meg ő vette fel a harcot az 
előbb elnyomó állam ellen. Ez az ok és okozati össze-
függés, a mely nélkül az egészet nem érthetjük meg. 

Fontosabb, nagyobb terjedelmű is s bennünket is 
közelebbről érdekel az előttünk levő mű második része, 
mely hazai viszonyainkkal foglalkozik. Itt nyilatkozik a 
maga egész teljességében szerző hazafias érzése, nemzete 
iránt való rendíthetlen ragaszkodása, felekezetének rend-
kívüli szeretete, a mely szeretet őt sok dologban elfo-
gulttá, kizárólagossá is teszi; de ép e szeretetből kifo-
lyólag sok megbocsáttathatik neki, ha történetünk egyes 
eseményeit vagy személyeit nem tudja is egészen objec-
tiv álláspontról megítélni s ha nem lát az egész törté-
netben egyébb mozgató okot, mint a hatalmaskodó s 
ármányos kath. hierarchia önérdekeit hajhászó cselszövé-
nyeit, gonosz tanácsait, hazafiatlanságát, izgatásait stb. 
Tisztelettel kell meghajolnunk az itt kifejezést nyert 
hazafias és vallásos érzések, a politikai és történeti is-
meretek nagy bősége előtt — főleg, ha tekintetbe vesz-
szük, hogy a negyvenes években, különösen magyar 
protest. egyházunk története mennyire a kezdetlegesség 
fokán állott, hisz azóta történt, a mi tör téntetéren; — 
de azért hangsúlyoznunk kell, hogy a történetírásnak 
ohjectivnek kell lennie. Bárminő tendentiával is történetet 
irni nem lehet. így untalan ki van téve az Író ama ve-
szélynek, hogy a történelem egy vagy más tényei nem 
illvén be az a prioristikus tendentia keretébe, meg-
hamisíttatnak, vagy sokszor igen nagy horderejű ese-
ményeknek egészen kicsinyes dolgok tüntettetnek fel 
rugóiul, mert esetleg ezek felelnek meg előfeltételünk-
nek. Mert pl. tökéletesen igaz, hogy egy Szelepcsényit, 
egy Bársony Györgyöt stb. aljas hierarchikus intoleran-
tia vezetett működésében; de egy Pázmán Péterről, 
bármennyi kárt tett is ellenreformatiójával a prot. egy-
háznak, minden elfogulatlan történetíró kénytelen elis-
merni, hogy működésében őt egy magasabb eszme ve-
zette : egy egységes Magyarország létesítésének esz-
méje, hogy ezt az amugyis meggyengült országot ne 
szaggassák még jobban szét a felekezeti harcok és nem 
pusztán amaz, az iró által említett rögeszme, hogy a 
monarchiát egyedül a r. kath. hierarchia, ezt pedig csak 
a jezsuitismus képes fenntartani. (98. 1.) Vagy annak, 
hogy a II. József türelmi rendeletével a protestánsok 
nem voltak megelégedve, oka abban rejlett, hogy »ren-
delet* volt s a protestántismus tolerált vallássá tétetett, 
holott már előbb »recepta religio* volt biztosítva orszá-
gos törvények által és nem abban, hogy az izgató 
kath. papság, a megyéket és világi katholikusokat boly-
gatta fel ellene. (142. 1.) Vájjon hát Mátyást nem a ma-
gyar nemzeti párt tette uralkodóvá, hanem, mint szerző 
mondja, III. Calixtus követe Carvajal János által segítte-
tetett a királyi trónra, a titkon ellene ármánykodott s 
az Újlaki—Gara olygarchiai párthoz tartozott magyar 
papság dacára ? Azt csak ex eventu lehet állítni, mit itt 
Jakabfalvy mond: »A róm. katholicismusnak nagy szük-
sége volt ily erős és vitéz fejedelemre a törökök és 
hussiták ellen* stb. (52. I.) Azt, hogy minő fejedelemmé 



lesz Mátyás, nem tudhatták előre a 15 éves ifjúról; sőt 
Garáék és Giskráék csak azért nyugodtak bele a válasz-
tásba, mert azt hitték, hogy a gyermek király alatt 
majd folytathalják garázdálkodásaikat. Tudom nagyon jól, 
hogy I. István királyunkat sokan vádolták már a ke-
resztyénségnek erőszakos eszközökkel való terjesztése s az 
idegeneknek az országba csődítése miatt; de azt általánosan 
elismerik a történetírók, hogy épen nemzeti fennmaradha-
tásunk érdekében nagyon jó politikai sakkhúzás volt tőle 
a nyugoti keresztyénséghez való csatlakozás. Szerző pedig 
ezt határozottan elitéli s nagyon keményen szól Istvánról, 
ezeket mondva róla a többek között: »István, atyja halála 
után külizgatásból királyi címet vett föl; parancsolta, hogy 
minden magyar megkeresztelkedjék, az engedetlent pa-
raszttá tette ; püspökségeket alapított, s a papok segedelmé-
vel rendezte országát a francia capitulárékból, mainzi német 
zsinatok actáiból s az I. Adorján pápa decretaléiből ; az 
ősnemzeti foederalismust absolutismussá változtotta; a 
nemzeti nyelvet a latin római liturgiával kiszorította ; a 
papi tizedet a tulajdonjog megtámadásával behozta s 
végre a pogány ősi valláshoz ragaszkodott családja ki-
rekesztésével királyi trónját az idegen, német Péternek 
ajándékozta s az eredeti trónöröklési szerződést meg-
semmisítette. — — — így veté meg alapját az érzelgő 
Saroltával szövetkezett ravasz papság által val'ásos fa-
natismusban neveltetett István a nemzetiségért és vallás-
szabadságért közdött mindazon forradalmaknak, melyek-
nek az Isten dicsőségére kiszegényített királyság nem-
csak vezére nem lehetett, de egy az emberiségtől magát 
elszigetelt, önérdekeért szüntelen ármánykodott papi 
kasztnak szánandó áldozatja lett. A róm. katholicismus 
nélkül nemzetiségében és ős foederalismusában szabadon 
fejlődő magyar az európai polgárosodás magasabb pont-
jára rég eljutott, királyai gazdagabbak, hatalmasabbak 
és függetlenebbek lehettek volna. És a magyar mégis 
szentnek nevezi ma is azon embert, jobb kezét ábrán-
dos babonasággal tiszteli s őrizteti a 19. század világá-
nál, búcsumenetekben zarándokol ahhoz* — — — stb. 
Azt mondja aztán alább: »És mit ártott volna az a 
nemzet jövendőjének, ha a római helyett a görög vallás 
honosíttatott volna meg, melynek világi uralkodásra nem 
vágyó papsága (? 1) a magyar olygarchiával s monarchiá-
val súrlódásba nem jöhetvén: mindazon számta'an ve-
szélyek, melyek a róm. katholicismus türelmetlenségének 
— az aldunai s keleti tartományok orientalismusa ellen — 
támogatásából eredtek, kikerültettek s Magyarország 
kelettel egyesülve hatalmas monarchiává alakíttatott 
volna ? E tapintat helyett első királyaink csodás theo-
kratiája kezdetben megveté alapját a nemzet és királyai 
közötti bizalmatlanságnak, villongásnak; a bizodalom és 
egyetértés helyett a magyar hazafiság és királyság ellen-
zéke lett* stb. Többször felmerült már a politikusoknál 
ama nézet, hogy egy nagy keleti bit-oda1 mat kellett volna 
őseinknek alapítaniok s felhasználniok azt a kedvező alkal-
mat, midőn Manuel császár önkényt ajánlkozott az egyesü-
lésre. Erre nézve azonban, a nélkül, hogy politizálni 
akarnék, elég a történet tanulságára hivatkozni, a mely 
szerint a kelet visszamaradott, a keleti egyház élőhalottá 
lett; a nyugat pedig műveltté, nagygyá le*t s azé a 
jövő is, nemcsak a mult; bár a róm. kath. egyház is csak 
a múlté. Aztán, ha keresztyénné nem lett volna a ma-
gyar nép — már akár kelethez, akár nyugathoz csaia-
kozott volna, az itt most közönyös — vájjon egyálta-
lában megmaradhatott volna-e e haza földén ? A ke 
resztyén népek tengerében ez a kis pogány sziget ?1 
Szerzőnek is felötlik e kérdés s erre felel a csak imént 
idézett sorokkal. 

A mű minden lapja egy független gondolkozású, 
erős jellemű férfiú önnálló s eredeti eszméit és érzéseit 
tünteti fel. Az egyes eseményeket, jellemeket élesen ki-
domborítja. A történet rég letűnt alakjait valósággal 
megeleveníti. Mily rendkívül érdekes kép pl. az, a mit 
I. Leopold uralkodásáról ad. Mennyi vád a mult ellen : 
>De mit mondjunk az 1687-iki országgyűlés szolgai 
szelleméről, mit azon türelmetlenségről, mely az 1687 : 
23. t. c. által e szavak kíséretében : »tranquillitas regni 
in unitate religionis consístit*, a protestánsokat Horvát-
országból száműzette ?! Mit szóljunk az oly honpolgárok-
ról, kik a Tököli elbukásával fegyvertelen prot. polgár-
társaikat több Ízben ünnepélyesen nyert szabadságaiktól 
megfosztani nem átallották.* stb. Avagy nem egy nem-
zet mély tudatlansagát vagy makacsságát bizonyífja-e 
az, hogy a 30 éves vallásháború iszonyatosságai után 
néhány év múlva az »unitas religionis* ábrándos elvét 
hirdeti törvényében egy nemzet boldogsága főeszköze 
gyanánt ?« Mily helyes tapintat és mennyi eredetiség 
az események felfogásában: »Bethlen vallásos jellemű 
prot. volt, 26-szor olvasta át a bibliát, a róm. kathol, 
hierarchiát támogató jezsuitismusnak nagy ellensége, 
kitűnő katona, nagy diplomata. A külföldi protestánsok 
szerencsétlen hadjáratai és egyenetlenségek miatt, Erdély 
szűk határaira szorulva őszinte szándékkal kivánt Ferdi-
nánddal egyesülni a protestántismus biztosítása föltétele 
alatt; s ha Ferdinánd tőle a két izben ajánlott szövetsé-
get elfogadja : honi történeteink más fordulatot veendenek, 
egy a magyar aristocratia jelleméhez alkalmas angol 
episcopalis egyházhoz hasonló szervezet mellett az alkot-
mányos polgári szabadság virágzott s az európai civili-
sitio honunkban terjedt volna.* (97. 1.) Nagyon érdekes 
és részletes a vallás-ügyet érdeklő törvénycikkek felso-
rolásában ; csak az a kár, hogy forrásait nem nevezi 
meg sehol. Szóval a mű úgy a történésznek, mint a 
politikusnak egyaránt rendkívül tanulságos, még ha 
minden állítását nem fogadja is így el igazaknak és 
ámeneknek. 

Megismertetve így a művet világossá lesz, hogy 
miért nem akadt kiadója, a mint Török említi idézett 
soraiban és viszont érihetővé az is, hogy miért óhajtotta 
ő: »vajha találkoznék patrónus, a ki e művet kinyo-
massa* stb. Most az elhunytnak saját unokaöcscsében 
találkozott patrónus, ki nemcsak a kegyelet adóját 
akarta a kiadással leróni, hanem az elhunyt nemes 
jótékony szellemének megfelelőleg jótékony célra adta 
is ki a munkát, a mely 200 példányban nyomatott 
s ebből 180 példányt a kiadó a magyar irók segély-
egyletének ajándékozott. Tekintettel még a jótékony 
célra is, a legmelegebben ajánlhatjuk a művet t. olva-
sóink becses figyelmébe. Bárcsak az az erős élő prot. 
szellem, mely e művet diktálta, örökébejutna egyházunk 
minél több tagjának 1 

Kenessey Béla. 

B E L F Ö L D . 
Felelet három nt. esperes úrnak. 

(Folytatás és vége). 
Azt á'lítja cikkíró, hogy »kezemet szivemre téve 

nyugodt lélekkel tehetek nyílt vallomást, hogy könnyel-
műen nem hallgattam el semmit a plénum előtt.* Én 
hiszem, hogy nem könnyelműen hallgatta el a kórógyi 
dolgot se, hanem hogy elhallgatta, a^ egyszer bizonyos; 
mert rég ment már olt a dolog úgy, a mint mennie 



szabad nem lett volna. Ha tehát nem hallgatta el köny- I 
nyelműen, elhallgatta készakarva. 

»Más itt a baj« : ezt a kikezdést olvasva, az a 
kérdés merült fel lelkemben, hogy ily vakmerő valót-
lanság leírásakor nem pirult-e el az a papíros, melyre 
rá kenték épen úgy mint a kórógyi papra, hogy »meg-
gondolatlan könnyelműséggel* a felekezeti iskolát köz-
ségivé változtatta, s *ő nélci« ezen tette a népnél éles 
ellenzésre talált. Hiszen ő kérvényezett már rég óta a 
presbyteriummal együtt l Még valótlanabb az a másik 
állítás, hogy »miután a múlt évi visitátoroknak hiába 
tettek e felől jelentést a visitátor N, I. úr által a tárgy 
még sem került a plénum elé,*, mondom miután így célt 
nem értek kénytelenek voltak püspök úrhoz folyamodni, 
az itt a baj, hogy most N. I. úr el akarván magáról 
hárítani a megfoghatatlan könnyelműséggel elkövetett 
hallgatás vádját.* Csakhogy itt bennt tört a cikkíró 
bicskája a valótlanság feszegetésébe; mert én még 
1885-ben tettem jelentést a fő esperes úrnak és egyidejűleg 
a püspök úrnak is, s a kórógyi küldöttség nem azért 
járt püspök úrnál, hogy azt jelentse, a mit én elhallgat-
tam, hanem hogy abban sürgessen intézkedést, a mit 
én följelentettem, s a mely jelentést elütöttek ugyan az 
egyházmegyén, de a visitatió tudtával a kórógyiak nem 
hagyták abba, hanem a jelen évi tavaszi gyűlésen újra 
kérvényeztek, s az egyházmegye bizottságot küldött is 
ki, a mely bizottság azonban még most se ment ki. A 
kórógyiak azt sürgették püspök úr előtt, azért kértek 
intézkedést, melyért én felszólaltam e lapban : »ne húzza 
vonja az egyházmegye éveken át a vizsgálatot, mely 
majd utóbb is kijátszódik.* Most cikkíró nekem, a pa-
naszlónak akarja nyakamba keríteni a vádat, melyet én 
emeltem. Különben ez nem új practica nálunk ; a bélyei 
tanító-ügyben is oly ügyesen tudott csűr-csavarni, sut-
togni épen alesperes úr, hogy utóbb a panaszló papot 
akarták elitélni. Eszembe jut az a magyar példabeszéd-
ben levő leírhatatlan női személy, akinek »hetvenhét 
köntöse van s a legfelsőt mindig a tisztességes személy 
nyakába akasztja.* Furcsa filozófiája van a cikkírónak 
mondhatom. Ugy látszik betölt rajta Esaiás próféta 28 : 
15: »A hazugságot választottuk oltalmúl magunknak 
és a hazugság alatt rejtezünk el.« 

Tovább így folytatja : »Hazafiatlanság 1 N. I. úr, 
volna igen sok mit e szónál elmondhatnék s önnek sze-
mére lobbanthatnék.* No csak ki vele bátran, semmit se 
kell sunynyogni s az olvasó közönséggel Isten tudja 
mit nem sejtetni! »Csak azt kérdem, nem N. I. úr volt 
az, ki midőn az egyházmegyének egyik 1015 lelket 
számláló egyháza s halálos beteg lelkészéről igen szomorú 
képet adtam, s indítványoztam, hogy oda egy adminis-
t rátor rendeltessék, s a következő egyházkerületi gyűlés 
rendelt is oda Vörös Pál úr személyében /« stb. Már itt 
megint kézzel fogható valótlanság állíttatik. Igaz, hogy 
az 1883. évi egyházmegye suttogóján, a kórógyi pap 
liire, tudta és megkérdezése nélkül, elhatározták, hogy 
a superint. gyű'ésen oda rendeltetik Vörös Pál urat ad-
ministrátornak, de én amint ezt megtudtam, mindjárt 
alázattal kértem a nt. esperes urakat, hogy ne rendel-
jenek oda administrátort, vagy ha épen rendelnek, ne 
Vörös Pál urat, mert azzal az a szegény beteg pap és 
gyámoltalan családja tisztára meg lesz lőve-, mind ennek 
dacára alesperes úr az indítványt megtétette, még éljenző 
publikumról is volt gondoskodva Vörös Pál úr szemé-
lyében ; azonban én határozottan ellenzettem, nagy vita 
is keletkezett köztem és ama világi tanácsbíró úr között, 
a ki hivatalát őszinte sajnálatomra ott is hagyta, de 
mondtam némely őszinte szavakat nt. alesperes úrnak 

ís — kár volt hogy cikkében azokat is ki nem irta. — 
Ellenzésem dacára a kórógyi administrátura határozattá 
lett, én pedig megappelláltam a főt. sup. gyűlésre ; ott 
aztán nekem adtak igazat a tractus ellenére, és senkit 
sem rendeltek oda administrátornak. Ezt nekem cikkiró 
mint hazafiatlanságot veti szememre! No ha több haza-
fiatlanságot nem tud rám, hát ezt szívesen magamévá 
is teszem. »Egy anyaszentegyházat 1015 lélekkel veszni 
engedni? én kérdem nem hazaíiatlanság-e?« Dehogy 
nem. Csakhogy az az 1015 lelket számláló anyaszent-
egyház nem veszett ám el még most se, de sőt inkább 
nagyon keresi a tanítója elmozdíttatását; az a beteg pap 
pedig Vörös Pál úr administrátíója nélkül már kezd fel-
épülni, néha fungál is, miután az orvosok békét és nyu-
godalmat ajánlottak neki, a káplán urak pedig békét és 
nyugodalmat engednek neki. Hanem hogy milyen bé-
kéje és nyugodalma lett volna neki alesperes úr terve 
szerint »Vörös Pál úr személyében* : azt csak azok a 
papi családok tudnák megmondani, a kik »félelemmel 
és rettegéssel emlegetik az ő kápláni szolgálatait.* 

Az igaz, hogy mióta alesperes úr fia vizsgázott, 
minden egyházmegyei gyűlésen jelentette alesperes úr, 
hogy a kórógyiak administrátort kérnek, a mult visitatió 
alkalmával ís jelentette egy ember ezen óhajtást, én rög-
tön azt kérdeztem, tudja-e mi az az administrátor, de 
bíz ő azt nem tudta megmondani. Ebből láttam, hogy 
ezek a kérelmek csinált kérelmek, s a kérvényezők úgy 
vannak betanítva; a Vörös Pál úr személyében való ad-
ministrátió csak vakulj magyar akart lenni, (bele láttam 
a kártyába 1); csak az volt a cél, hogy a kórógyi pap 
skártba tétessék; az előre látható volt, hogy pár hónap 
alatt az administrátor elmozdíttatását fogja kérni, s akkor 
nem lesz nehéz a saját fiunkat oda rendeltetni. Hogy 
én ezt minden erőmből igyekeztem megakadályozni, ezért 
a hazafiatlanság vádja ! 

Most nekem is legyen szabad tisztelettel kérdez-
nem : miként van az, hogy a szent-lászlói anyaszentegy-
ház lelkésze már a mult tavaszon sajnálatomra se eget, 
se földet nem látott és még sem kért maga mellé ad-
ministrátort valaki személyében! Egy 773 lelket szám-
láló anyaszentegyházat veszni engedni, nem hazafiat-
lanság-e? Pedig ott nem egy számos neveletlen gyer-
mekből álló papi családról van szó, csak egy özvegy 
ember van egyedül maga! Ugy-e hogy két vége van a 
botnak ? 1 

A kórógyi lelkész 22 éve szolgál már, nyavalyája 
gyökere még honvédségéből származik, de azért szolgá-
latképes pap volt a legutóbbi időkig. Huszonkét évi szol-
gálata alatt új nagy szép templom épült. — A paplak 
rongy rozzant épület, az iskola sokkal jobb volt. Az 
egyházmegye azt mondta a kórógyiaknak, hogy mihelyt 
a templom elkészül, szedjék össze minden erejöket és 
építsenek paplakot, melyre a beltelek az új templom 
mellett rég meg is van véve már. Az alesperes úr tő-
szomszédfaluban alig félórányira lakik, minden ottani moz-
dulatot éber szemmel kisérhet s egyszer csak a kórógyi 
egyház a templom átelleni új telekre el kezd építeni, de 
nem új paplakot, hanem új iskolát, palotát a tanítónak, 
holott az iskolaépület jó. S a papot hagyják a rongy-
viskóban, hol az eső is becsorog. S mindez az alesperes 
úr szemei előtt történik, a kinek legjobban kellett is-
merni az egyházmegye intentióját; még azt is megtet-
ték, hogy a paplak elől az enyhet adó élő fákat kivag-
daltatta a tanító és bíró az új iskolához s a paplak eső-
ben csorog,, melegben pokoli forró, egyáltalán lakha-
tatlan. 

A mikor az új iskola az egyház telkén, az egyház 



pénzén elkészül, községivé teszik. S midőn én felfedez-
tem 1885-ben azt, a miről alesperes úr évekig hallga-
tott ; és felfedeztem azt is, hogy abban az új iskolában 
a fertelem tanyázik, hol söprű kell a szemétnek: nem 
hogy söpörni segítene alesperes úr, hanem megtámad, 
nepotismussal, hazafiatlansággal, igaztalansággal vádol, 
a hibát a kórógyi pap, sőt az én nyakamba is keríteni 
igyekszik. 

A bűnt szembeszökőleg takargatja, a bűnöst pár-
tolja, mí lehet ennek oka? . . . . Az a tanító a papját 
folyvást bántalmazta, veréssel is fenyegette — az ales-
peres úr szomszédságában — honnét volt ez a vakme-
rőség ? Onnét, hogy alesperes úr az akna munkát Kóró-
gyon a tanító kezével végezte, az administrátorért való 
kérvények is a tanító sugalmazására készültek korcsmai 
megbeszélések útján s nem a presbyteriumban ! 

»Elmondhatnék még többet is« stb. de kijelenti, 
hogy »velem ily tárgyban többé szóba nem áll.« Ugy 
tesz, mint a rosz katona, a ki egyet lő a csatában, 
aztán eldobja a puskát és elszalad. Én pedig kijelentem, 
hogy nem hátrálok meg, mert igazam van, s midőn a 
kórógyi egyház és papja ügyét védem, nem az atyafi-
ságot védem, hanem igenis védem az egész tractusbeli 
közpapságot az intrikák ellen, mert hodie mihi cras tibi. 
Nt. alesperes úrtól saját szokott udvarias szavaival ve-
szek bucsut : »kegyeibe ajánlom magamat,* ha tetszik, 
a viszontlátásig ; de az álcázott cikkírónak azt irom : Sí 
tacuisses, philosophus mansisses 1 

Nagy Ignác, 
kölkedi ref. lelkész, 

K Ü L F Ö L D . 

Katholikus törekvések N.-Brittaniában. 
A Franciaországból kiűzött jezsuiták nagy része 

nemes és üdvös (?) működése szinteréül a britt szigete-
ket választá s kétségtelen, hogy mióta a hirhedt pápai 
bulla őket olyan nagy buzgalommal fehérre mosdatni 
igyekezett s az »apostoli« áldás kettős mértékéről is 
biztosítá, nem késtek ők sem hatványozott erővel hozzá-
fogni a dologhoz s működni Róma erdekében a hagyo-
mányos, jól ismert uton és módon. Általában a pápa 
»atyai* szíve meleg érdeklődéssel van a britt szigetek 
iránt s ha úgy néha-néha rosz kedvében Róma elhagyá-
sával fenyegetődzik, az emlegetett többi boldogítandó 
helyek között a kedves és hű Irhon mindig ott van. 

Angliában 1829 illetve 1864 óta a róm. kathol. 
egyház hívei ugyanazon szabadsággal, illetve jogokkal 
bírnak, mint a többi egyházak s híveik, de hogy ezzel 
Róma nem elégszik meg s mint mindenütt, úgy itt is 
uralomra tör, ez az előtt, a ki tudja és látja, hogy a 
pápaság semmit sem feled, világos. Anglia és Skócia, ha 
geographiailag nem is, de szellemileg központja a pro-
testantismusnak. Itt él és virágzik az igazi gyakorlati 
keresztyénség, teremve nemes gyümölcsöket s hozva nagy 
áldozatokat a keresztyénség terjesztése érdekében. A 
meddig a britt óriás karjai elnyúlnak, pedig ez szép kis 
távolság, civilizált és félvad népek között, nagy buzga-
lommal hirdettetik Krisztus evangyelioma Canadától 
Ausztráliáig. Jól tudja ezt s keserűen érzi a róm. katho-
licismus s ezért mondá Manning bibornok papjaínak 
közelebbről: »hogy nagy a feladat, mit betölteniök kell ; 
itt van a protestantismus feje s a jó katona arra a 
helyre tor, a mely ponton legerősebb az ellenség s leg-
hevesb a harc; a protestantismus szálai itt futnak össze 

s meggyengítve, megtörve itt, paralyzálva van minde-
nütt.* S csakugyan e »kényes« ponton hihetetlen szám-
mal és gyorsasággal nőtt meg s növeltetik folyton a 
papi hadsereg. Skóciában, hol a katholikusok száma cse-
kély s jóformán teljesen Írekből áll, ezelőtt 30 évvel 
47 templom és 67 pap volt, ma 260 templom s 280 pap 
van; az ország legtávolabb zugában, minden helyen, 
hol csak 2—3 hivő van, felkerestetnek ezek, a papok 
szorgalmasan látogatják a kórházakat, kaszárnyákat és 
börtönöket. S a fennebbi számadatokból következtetést 
lehet vonni az angliai mozgalmakról. A jezsuiták és az 
apácák egész serege működik ezen felül iskolában és 
társadalomban a hercegi palotától le a kunyhóig. 

Csakhogy Rómának minden törekvései, mint a 
múltban annyiszor, úgy most és a jövőben is bizonyára 
hajótörést fognak szenvedni, az angol és skót protes-
tánsok éberségén s őseik hitéhez való törhetlen ragasz-
kodásán. S bár ezeknél fogva a veszély itt nem nagy 
s mondhatni semmi a continensen levőhöz képest, 
mégis az említett.körülményeknél fogva dee. hó 15. és 
16-ikán a protestánsok Glasgowban hatalmasan demon-
strálták, hogy ébren vannak s készen várják a megin-
dított harcot minden téren. Képviselve voltak itt az 
összes egyházak a püspökitől le az anabaptistákéig 
Anglia-, Skócia- és Irlandból megmutatva, hogy a közös 
ellenség egyesülve találja és láthatja őket. Hogy itt 
nem valami hízelgő hangokkal lőn ostromolva a »modern 
bálványimádás* s a »fekete hadsereg*, az képzelhető. 
Erélyesen tiltakoztak azon intentiók ellen, melyek a 
curiával való diplomatiai összeköttetés felújítását, a mi 
jóideje, VIII. Henrik óta szünetel, célozták. Sőt egy 
szónok panaszkodott még a francia ex-császárnénak a 
királynénál tett gyakori látogatásai felett is, mert az 
szerinte mindig a jezsuiták eszköze volt. 

A protestántismusnak nincs mit félnie a katholi-
cismus hódításaitól ez országban, mert itt mindenütt 
erős és törhetlen bástyákra talál. A nép buzgó, vallásos, 
a papok híven és buzgón teljesítik a reájuk bizott fel-
adatot templomban, családban, társadalomban. Legna-
gyobb erejük a rendkívül gondos cura pastoralisban van, 
mit itt a kath. egyház is gyakorol, s mi nélkül bizo-
nyára nagyon könnyű volna a katholicismusnak tért 
hódítani. 

S hogy mily kevés népszerűségnek Örvend Róma 
itt, azt a következő statisztikai adatok is bizonyítják. 
N.-Brittániában a század elején 16 millió lakos közül 
5 millió róm. kath. volt, mely szám csaknem egészen 
Írországra esik. Most a Britt szigetek lakossága 3 5 millió 

! 246 ezer, ebből kath. 5 millió 150 ezer s ez így oszlik 
meg: 3 millió 950 ezer esik Irhonra, 340 ezer Skó-
ciára, 860 ezer Angliára. Az összes angol nyelvet beszélő 
népek száma 101 millió, ebből 89 millió protestáns. — 
Nagy-Brittaníában a protestánsok száma 80 év alatt 
megkétszereződött, a katholikusoké nem változott. A szá-
mok beszélnek. 

Edinburg. Pap István. 

I R O D A L O M . 
A Franklin-társulat kiadásában megjelenő Olcsó 

könyvtár legújabb 11 füzete a következő : Művészek csar-
noka, irta Planche, ford. Szász K. Ára 30 kr. — Tibullus 
elégiái, ford. Csengeri J. Ára 40 kr. — Petrarca összes 
szerelmi szonettjei, ford. Radó A. Ára 80 kr. —Schil-
ler. Élet és jellemrajz, irta Szász K. Ára 30 kr. — A 
kastélyban. Beszély, irta Storm, fordította Balla M. Ára 



20 kr. — Cinna. Tragédia, irta Corneille. Ára 20 kr. 
— Cucor költeményei. Ara 40 kr. — Athalia. Tra-
gédia, irta Racine, ford, Csiky G. Ára 20 kr. — II. Fü-
löp. Prescott nyomán Szász Kár. Ára 30 kr. — Schil-
ler kisebb prózai irataiból. Aesthetikai értekezések, ford. 
Zollner B. Ára 30 kr. — Flipper és Nobbler. Vígjáték, 
irta Brough V., ford. Csiky G. Ára 20 kr. 

.Magyar philosophiai szemle® 1886. évi utolsó 
füzetének tartalma: Az erkölcsi tudat megjelenési alakjai 
Böhm Károlytól. Az emberi és állati lélek dr. Bihari 
Pétertől. Az Értesítőben könyvismertetések és birá'atok 
vannak Buday Józseftől és másoktól: A psychologia és 
logika vázlata, La philosophie du droit civil A. Frank, 
A jövő vallása Brassai S., A középiskolai kérdésről 
Erődi D. című és szerzőű könyvekről. Végül rövid kivo-
natok a külföldi philosophiai folyóiratokból. A folyóirat 
szerkesztői: Bokor József és dr. Buday József, előfizetési 
ára 5 frt, kiadóhivatala Budapest, VI. k., Nagy-János-utca 
5-ik szám. 

Nemzeti nőnevelés mult évi utolsó füzete változa 
tos tartalommal jelent meg. Cikkei : I. Leányiskolái ne-
velési rendszerünk hibáiról. III. Péterfy Sándor. II. Ipolyi 
Arnold (Arcképpel), Sebestyénné Stetina Ilona. III. Neve-
lői hatás a leányiskola körében. Schreiber Kornélia. 
IV. A hollandiai polg. leányiskolák tananyaga. Kenessey 
Béla. V. A rejtvények módszeres tárgyalása. Léderer 
Ábrahám. VI. Irodalom: Ifjúsági irodalmunk néhány 
újabb terméke. Komáromy Lajos. —- Ujabb könyvek. 
A »Nemzeti Nőnevelés« az 1887-ik évben is (az iskolai 
nagy szünet idejét kivéve) minden hónapban egyszer, 
három nyomott ívnyi terjedelemben fog megjeleni. Elő-
fizetési ára egész évre 2 frt, mit az Andrássy-uti taní-
tónőképző-intézetbe kell beküldeni. 

Dolinay Gyula ismert ifjúsági vállalataira felhív-
juk a tanférfiak figyelmét. Olcsó áron felette hasznos és 
értékes olvasnivalókat nyújtanak e lapok, melyekkel az 
iskolai és népkönyvtárak is nagy mértékben gyarapít-
hatók. A »Hasznos Mulattató« inkább fiúknak való ol-
vasmányokat ad, e vállalat újévkor 15-dik évfolyamába 
lépett, mi tagadhatatlanul figyelemreméltó jelenség. — A 
»Lányok Lapja« serdülő korú leányok számára van szer-
kesztve, jelenleg 12-ik évfolyamát futja, míg a »Törté-
nelmi orsz. képcsarnok* értékes kép- és életrajz-gyüjte-
ménye a magyar históriának. A két ifjúsági lap előfize-
tési ára 4—4 frt, a Tört. képcsarnok ára 3 frt 60 kr., 
melyek Budapestre a kiadóhivatalba (Kecskeméti u. 13.) 
küldendők. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Sántha Károly sár-szentlőrinci 

evang. lelkészt Orosháza az ünnepi fohászért és üdvözlő 
költeményért karácsonykor egy nagybecsű ezüst serleg-
gel lepte meg, melyen e felirat olvasható : »Emlékül 
Sántha Károly lelkész úrnak az orosházi evang. gyüle-
kezet 1886.C — Kodi Márton orosházi evang. lelkészt, 
25 éves hivataloskodása alkalmából egyháza meleg ová-
ciókban részesítette, díszkötésű bibliával és ezüst serleg-
gel ajándékozta meg. — Balthazdr Antal betléri evang. 
lelkész, több évig gömörí alesperes az ó-testamentom 
revideáló bizottságának tagja egyhangúlag a jolsvai egy-
ház lelkészévé választatott. 

* Lelkészjelölés. A felső-baranyai xsehii reform, 
egyház lelkészi hivatalára a Szerdahelyen megejtett can-
didatio alkalmával Vitányi Bertalan kopácsi, Szigethi 
Bálint csehii, Toronyai József nagyvátyi, Szűcs Endre 

szent-erzsébeti és Szekér Sándor pesti segédlelkészek 
jelöltettek ki. 

* Vértesalja és a közalap. A hol a lelkészek 
birnak elég buzgósággal és bátorsággal, ott az egyházi 
országos közalap befizetésénél nagyon kevés legyőzhet-
len akadály merül fel. Ezt igazolja Vértesalja. Ezen 
egyházmegye 36 gyülekezete közül a mult 1886-ik év-
ről csupán egy, az iváncsai egyház maradt hátralékban, 
évi járulékának bizonyos részével, 35 frttal. Az egyház-
megye 1886-ik évi járuléka volt 2565 frt, melyből befi-
zettetett 2530 frt. Hátralékban maradt Iváncsa 35 frttal. 
Évi járulékot a mult évben megváltott két tag 34 frttal. 
Reformácio emlékünnepi persely pénz volt 20 frt 52 kr. 
— Koncz Imre, esperes. 

* A protestáns irodalmi társulat megalakulásának 
ügye egy lépéssel ismét előrehaladt. Karácsony és újév 
között értekezlet tartatott Budapesten a reform, egyház 
tanácstermében, melyen Szász Károly, Ballagi Mór, 
Hunfalvy Pál, Szilágyi Sándor, Szabó Károly, Zsilinszky 
Mihály, Géressy Kálmán, Farkas József, Kovács Albert, 
Doleschall Sándor, Horváth Sándor, Schneller István, 
Masznyik Endre, Szőts Farkas stb. vettek részt. Rész-
letes megvitatás után megállapítottak egy alap-szabály-
szöveget, ama tervezet alapján, melyet Zsilinszky M. 
olvasott fel. A társulat céljául a prot. theologiai s külö-
nösen az egyháztörténelmi irodalom művelése tűzetett 
ki s e végre theologiai és egyháztörténelmi művek (kút-
fők és monográfiák) kiadása mellett egy tudományos 
folyóiratot is indít. A társulat tevékenységét és az iránta 
való érdeklődést a testvér-felekezetek együttes működé-
sén kívül az egyházi tes'üle'ek, intézetek és a hitsorsosok 
minél nagyobb bevonása és részvétele által vélik elér-
hetni. A közgyűléseket az érdeklődés fokozása céljából 
minden évben az ország más-más helyén szándékoznak 
megtartani. Az értekezlet végül elhatározta egy me'eg-
hangú felhívás készítését, melyet az ország nevezetesebb 
prot. egyházi testületeinek (kerületeknek, esperességek-
nek, nagyobb egyházaknak, intézeteknek) és a kiválóbb 
hitsorsosaknak meg fognak küldeni. A felhívás szövege-
zésére egy 3 tagú bizottság kéretett fel Szász Károly, 
Ballagi M., és Zsilinszky M. urak személyében. 

* Köszönő küldöttség járt a napokban Tisza Kál-
mánné szül. gróf Degenfeld Ilona úrnőnél : a budapesti 
ref. egyházközség küldöttsége. Tisza Kálmánné úrnő 
minden irányban á'dozatkész buzgalommal mozdítja elő 
az egyházközség érdekeit, de különösen a budai oldalon 
építendő ref. templom ügyét karolta fel újabban mele-
gen. Nemcsak a saját és családja tagjai adományaival, 
hanem jelentékeny eredményű gyűjtéssel is gyarapította 
az építési alapot. A küldöttség nevében Szász Károly 
püspök úr intézett beszédet a grófnőhöz, melegen üdvö-
zölve őt az újév alkalmából is. 

* Ötvenkétéves tanítói jubi leum, A közelismerés 
melegen nyilvánult a napokban Kiskun-Halason a népne-
velés egy érdemes ősz munkása : Iletessy Dániel községi 
iskola-igazgató iránt. Ötvenkét éves tanítói működése 
alkalmából tiszteletére nagyszabású ünnepélyt rendeztek, 
melyre nyolctagú küldöttség hivta őt meg. A város-
háza tanácstermét megtöltött közönség zajos éljenzéssel 
üdvözölte az ünnepeltet, kihez először a díszmagyarba 
öltözött Vári Szabó István polgármester, aztán dr. Farkas 
Imre alpolgármester intéztek beszédet, elmondva : a város 
törvényhatósága az által is óhajtotta kifejezni elismerését, 
hogy életfogytiglan száz jorint évi tiszteletdíjat szavazott 
meg neki. Majd a küldöttségek egész sora: a ref. egy-
ház nevében Péter Dénes főgondnok, a főgymnázium 
részéről Csontó Lajos igazgató, a községi tanítók nevé-



ben Szalay Zsigmond, az izraelita hitközség a tanítók 
nevében Grosz Mór, a volt tanítványok részérői Korda 
Imre íogymn. tanár üdvözölte az ősz tanférfiút, s ez 
utóbbi a volt tanítványok nevében ezüst tintatartót s 
arany tollat nyújtott át. Délben 120 terítékű bankett, 
estve színházi díszelőadás volt az ünnepelt tiszteletére, 
kinek örömében résztvenni vejei is (Baksay Sándor es-
peres, Mészáros János cecei lelkész) megjelentek. Hetesy 
Dániel most 73-ik évében van, de azért nem pihen 
még most sem, igazgatói állásában lankadatlan buzga-
lommal munkálkodik most is. Negyvenhárom esztendeje, 
hogy meghívták tanítónak s időközben (1849-ben) városi 
aljegyzőnek választották, de ő csakhamar visszatért 
kedvenc tanítói székéhez. Évtizedek óta foglalkozik 
gyümölcsészettel s fanemesítéssel is s a tavalyi országos 
kiállításon érmet és dicsérő oklevelet is kapott nemesfajú 
gyümölcseiért. 

* Lajosfalva ág. ev. egyház és községe (Torontál) 
mult napokban megható és ritka jelenetf színhelye volt. 
Szeretett lelkészük, bánáti alesperes Bvjkovszky Gusztáv j 
úr a tekintélyes besztercebányai egyház egyik papi allo- j 
másával kináltatott meg. A lajosfalviak ezen hírre, lel-
készük tudta és jelenléte nélkül gyűlést tartottak s ha-
tározattá emelték, hogy szeretett lelkészüket bármibe is j 
kerülne, körükből el nem bocsátják; hogy pedig szere-
tetük s ragaszkodásuknak jelét adják, a lelkész fizetését 
440 frttal emelték. Midőn a gyűlésből kiküldött presby-
terium mindezeket a lelkész tudomására adta, ez forró 
köszönetet mondott az iránta tanúsított szeretet és ra-
gaszkodásért s kijelentette, hogy ott marad. Egyszers-
mind annak kifejezésére, hogy szeretetük becsesebb min-
den aranynál és ezüstnél, a fizetés felemelését nem 440, 
honéin csak 200 frtban — és azt is csak tekintettel 
kiskorú fiacskája neveltetésére — fogadta el. Erre a gyü-
lekezet a legforróbb szeretet nyilvánításával a lelkész e 
nyilatkozatát örvendetes tudomásául vette, s háláját 
jegyzőkönyvileg is kinyilvánította. Ritka szeretet ez az 
egyház részéről, de ritka önzetlenség a lelkész részéről is 1 

* Az első református magyar isteni tisztelet a 
mult vasárnap tartatott meg Versecen a községi polgári 
iskola rajztermében. Fa István pancsovai ev. ref. lelkész, 
mint a verseczi leányegyház lelkipásztora emelkedett 
szellemű egyházi beszédet tartott, intvén a hívőket az 
összetartásra, az egymás iránt való szeretetre. A legtöbb 
jelenlévő szemében ott csillogott a meghatottság igaz 
könnye. A szent beszéd után az Úr asztalához járultak 
a hívek és részesíttettek az uri szent vacsorában, a mely 
után lelkük már oly régóta áhítozott. Egy régi óhajuk 
ment a verseci ref. lakosoknak teljesedésbe, bizton hiszik 
és reméllik, hogy az egyházi főhatóság gondoskodni fog 
Versec székhelylyel a környék és Fehértemplom reform, 
magyar lakossága számára egy misszió-lelkészi állomás 
felállításáról, mely nem csak vallási, de nemzeti misszót 
is fogna teljesíteni. 

* Az unitáriások válópöreinek a kir. kúria plénuma 
által hozott döntvénye, melyet nem rég ismertettünk 
következőleg szövegeztetett: » Tekintve, hogy az Erdély-
ben bevett unitárius vallás az 1848: XX. t.-c. által 
Magyarországon is törvényesen bevett vallásnak nyilvá-
níttatott ; tekintve, hogy az 1868: XLIII. t.-c. 14. §-a 
Erdély mindazon törvényeit, melyek az erdélyi területen 
és a korábban úgynevezett magyarországi részekben a 
bevett vallásfelekezetek, egyházak és egyházi hatóságok 
vallásgyakorlatát és önkormányzati szabadságát, jog-
egyenlőségét, egymás közti viszonyát és hatáskörét biz-
tosítják, fenntartja; tekintve hogy a vegyes házassági 
válópörökről intézkedő 1868: XLIII. t.-c. 2. §-a a köte-

lék érvényességének kérdésében az egyházi bíróságok 
hatáskörét általában és névszerint az unitáriusokra nézve 
is fenntartván, kivételt csak a két evangelikus hitfeleke-
zet magyarországi híveire nézve tesz; tekintve, hogy az 
1868. LIV. t.-c. 22. §-a a házassági, illetve a vegyes 
házassági pereket a keresztyén vallásfelekezeteknek és 
ezek közt névszerint az unitáriusoknak is fennálló egy-
házi hatáskörébe utalja; tekintve, hogy az unitárius hit-
felekezetűek, úgy a magyarországiak, kik az 1868. LIII. 
t.-c. 20. § ánál fogva valamely, a magyar állam terü-
leténbeiül létező egyház község tagjává lenni tartoznak, 
valamint az erdélyiek is, a magyar szent korona alá 
tartozó egész államterületre megválasztott és ily minő-
ségben legfelsőbb helyen megerősített püspökkel, mint 
egyházfővel egy egységes egyházi szervezet kötelékében 
állanak; tekintve, hogy az unitárius vallásfelekezetek-
nek az ország erdélyi területén korábban fennálló s most 
az ország egyéb részeiben lakó unitáriusokra nézve is 
szervezett egyházi bíróságaik vannak; tekintve, hogy 
ezekből kifolyólag az 1868. XLIV. t.-c. 36. §-ának ren-
delkezése, hogy a mennyiben a mindkét felekezetű evan-
gélikusok és unitáriusok egyházi bíróságai rendezve nem 
volnának, azok válóperei világi bíróságok hatáskörébe 
tartoztak, az unitáriusokra nézve alkalmazást nem nyer-
het, minthogy az idézett törvényszakasz végbekezdése 
is az ily válópörökben követendő eljárásra nézve csak 
a mindkét felekezetű (magyarországi) evangélikusokat 
illetőleg tartalmaz intézkedést: Mindezek alapján a magy. 
kir. kúria polgári és büntető tanácsának teljes ülése, vo-
natkozólag 3836—1886. esetre és egyezőleg a fennállott 
kir. semmitőszék 25157—1878. és a kir. kúria 6593 — 
1885. sz. és több hasonló határozataira kimondja, hogy 
Magyarország erdélyi területén fennálló unitárius egyházi 
biróságok hatásköre házassági válóperekben kiterjed az 
ország egyéb részeiben lakó unitáriusokra is. 

* Értesítés népiskolai pályaművekről . Van sze-
rencsém közhírré tenni, hogy a tiszántúli evang. reform, 
egyházkerületi népiskolai tanügyi bizottság által az 1886. 
évben kiirt pályázatokra, következő pályaművek küldet-
tek be. I. a) ÁBC és olvasókönyv. I. b) Vezérkönyv az 
írva olvasás tanításához. Jelige: sors hona, nihil aliud. 
II. a) Magyar ABC elemi olvasókönyv. II. b) Vezérkönyv 
a hangoztató írva olvasáshoz. Jelige : kövesd az ész és 
tapasztalás örök törvényeit. III. a) U j magyar A B C és 
olvasókönyv. III. b) Vezérkönyv az uj magyar ABC-hez. 
Jel ige: Legyen oktatásunk természetszerű és a természeti 
erők működésének utánzását veyyük alapúi tanítási eljá-
rásunkban. IV. ABC olvasókönyv kezdő iskolások szá-
mára. Jelige : Nyelvében él a nemzet. V. ABC és elemi 
olvasókönyv. Jelige : Szemléletileg taníts. Más : könnyűről 
nehézre. VI. a) ABC és elemi olvasókönyv. VI. b) Ve-
zérkönyv az írva olvasás tanításához. Jelige: A szép író 
jó olvasó, könnyen boldogul. VII. a) Első olvasókönyv. 
(ABC) VII. b) Vezérkönyv az Első olvasókönyvhez. 
Jelige: A ki minek nem mestere, elrontója annak. 
VIII. a) Olvasókönyv az ev. ref. népiskolák II. osztálya 
számára. VIII. b) Olvasókönyv az ev. ref. népiskolák 
III. osztálya számára. VIII. c) Olvasókönyv az ev. ref. 
népiskolák IV. osztálya számára. VIII. d) Olvasókönyv 
az ev. ref. népiskolák V. és VI. osztálya számára. Jelige: 
A haza minden előtt. IX. Olvasókönyv az elemi iskolák 
II. oszt. növendékei számára. Jelige: A könyvek néma 
mesterek. X. a) Olvasókönyv és nyelvtani anyagtár az 
elemi népiskolák II. oszt. számára. Jelige: Munkálkodjál, 
míg nappal vagyon. X. b) Olvasókönyv és nyelvtani 
anyagtár az elemi népiskolák III. oszt. számára. Jelige: 
Az értelem, lelke az olvasásnak. X. c) Olvasókönyv és 



nyelvtani anyagtár az elemi népiskolák IV. osztálya szá-
mára. Jel ige: Tudományra csah kitartó szorgalom által 
teliétünk szert. XI. A magyar nemzet története összefüggő 
előadásban. 

Jelige : Atok fogta még a magyart, 
Hogy e soha együtt nem tart. 

XIII. Életrajzok a magyar történelemből. 
Jel ige: Minden ember legyen ember és magyar, 

A kit a föld hord s egével betakarj 
Egymást értve, boldogítva egy ily nép 
Bármi vésszel bizton, bátran szembe lép. 

XIII. Magyarország története V. és VI. oszt. 
tanulók számára. 
Jelige : Minden ember legyen ember és magyar, 

A kit e fold hord s egével betakar. 
XIV. Magyar történeti életrajzok az elemi népiskolák 
III. és IV. oszt. számára. Jelige: Szép csillag a honszere-
tet. XV. a) Magyar történelem életrajzi irányban, a nép-
iskola III. és IV-dik osztálya számára. XV. b) Össze-
függő magyar történelem a népiskola V-dik osztálya 
számára. Jel ige: Magyarország nem volt, hanem lesz. 
XVI. A mag)'ar királyság rövid fölrata. Nyilt pályázat. 
XVII. Földrajz az elemi népiskolák IV. oszt. számára. 
Jelige : Inductivitas. XVIII. Földrajzi pályamunka. 
Jelige: Haza és szabadság: e két szó az, melyet 

Először tanuljon a dajkától a gyermek, 
Es ha a csatában a halál eléri 
Utolszor e két szót mondja ki a férji. 

XIX. a) Földrajz a IV. osztály számára. XIX. b) Föld-
rajz az V. VI. oszt. számára. Jelige: Közeliről menj 
távolira. XX.'Magyarhon földrajza, Jelige: A haza min-
den előtt. XXL Természetrajz. Jelige: A szemlélet az 
ismeretek alapja. XXII. Néhai Nyiry Péter népisk. kézi-
és vezérkönyvei megbirálás végett. 7 drb. E pálya-
művek megbirálás végett a kerül, népisk. tanügyi bizott-
ság szakosztályai között szét fognak osztatni. — Kőrös-
Tarcsán, 1887. január 3-án. — Szabó János esp., mint a 
tiszántúli ev. ref. egyházk. népisk. tanügyi bizottság elnöke. 

* Győry Vilmos-kör, Sopronból írják, hogy az 
ottani theologiai intézet hallgatói Győry Vilmos-kört 
alakítottak, mely azt tűzte ki célul, hogy a budapesti 
volt lelkipásztor nyomdokain járjon. A kör a jelen évvel 
szépirodalmi havi folyóiratot indított »Törekvés* cím-
mel. Az első szám csaknem egészen a Győry Vilmos 
emlékének van szentelve. 

* Ref. Choralkönyvemet illetőleg tisztelettel tuda-
tom nagyrabecsült előfizetőimmel s a jelentkezőkkel, 
hogy a hangjegyívek már metszés alatt vannak, azonban 
előre számításba nem vett nyomdai nehézségek és aka-
dályok miatt Choralkönyvem csak május hóra készülhet 
el teljesen. Addig kérem szíves türelmüket. A megjele-
nés napját egyházi lapok útján fogom az érdeklődők 
becses tudomására hozni. Mély tisztelettel vagyok Béké-
sen, 1886. dec. hó. — Szügyi József. 

* A felvidéki magyar közművelődés i egylet 
igazgató-választmánya közelébb látogatott ülést tartott 
Nyitrán. Az elnökség jelenté, hogy az egylet által fel-
állított hat kisdedóvó már megkezdte működését. Még 
három kisdedóvó felállítását és háromnak segélyezését 
határozták el. Tagdíjakból befolyt 1718 frt, hátralékokból 
550 frt, adományokból 1798 frt. A népies irányú képes 
olvasmányokat az egylet megrendeli, a hazafias irányú 
»Vlast a Svet« lapot pedig támogatni fogja. Végül el-
határozták egy szinpártoló egylet alakítását s a módozatok 
kidolgozására dr. Szulyovszky Ignác elnöklete alatt bi-
zottságot küldtek ki. 

* Gyászhírék, Kecskeméten a napokban hunyt el 
Özv. Fehér Péterné szül. Hertzeg Alojzia asszony, az is-
mert tanár özvegye. Béke hamvaira 1 — Horváth Sándor 
győri evang. lelkész, a dunántuli evang. egyházkerület 
gyámoldájának főpénztárnoka és levéltárnoka, életének 
64-ik, lelkészségének 40-ik évében meghalt. Temetése 
január 5-én d, u. 3 órakor ment végbe nagy részvét 
mellett. Béke poraira 1 

* Szerkesztői mondanivalók. H. I. úrnak B. Gy, 
Magánlevelet küldünk. — P. 1 úrnak Edinburg. Kö-
szönettel vettük, máskor is kérjük. — A. G. úrnak 
Utrecht. Alkalom szerint sorba jön. Csak minél több-
ször. Magánlevelet is irtunk. — E. K. L. úrnak Nagy-
Becskerek. Nagyon derék, helyeseljük, adjuk. A kiadó-
hivatal is megtette a magáét. 

A D A K O Z Á S O K . 
Az orsz. prot. árvaházra: Pap Imre, h.-m.-vásár-

helyi ref. leik. a ref. egyház részéről 9 frt 18 kr. — 
Kármán József új-verbászi ref. leik. évi díj 3 forint. — 
Szentpéteri Sámuel pelsőci ref. leik. szokott évi kegy-
adománya 2 frt. — Nagy Sándor ágyai ref. leik. persely-
pénz 3 frt. — Szilágyi Benő gyömrői ref. leik. a mult 
évi 37-ik számban nyugtázott, de az évi kimutatásból 
kimaradt 3 frt. Szerk. 
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PÁLYÁZAT. 
Az eperjesi ág. h. ev. collegium főgymnásiumánál 

megüresedett egy magyar-nyelv és irodalmi s philosophiai, 
esetleg egy classica philologiai (latin-görög) tanszékre 
ezennel pályázat hirdettetik, 

Felhivatnak ennélfogva az ezen két szak valame-
lyikére képesítettek, miszerint szabályszerűleg (képesítő 
okmány, szolgálati bizonyítvány stb.) fölszerelt kérvé-
nyeiket a coll. igazgatóságra címezve január 20-dikáig 
küldjék be. 

Az állomás 1887. évi febr. első hetében okvetlenül 
elfoglalandó. 

A megválasztandó tanár fizetése az első évre, 
mint próba évre 800 frt, de ha az államsegély folyóvá 
tétetik, két éven át 800 frt és 100 frt lakópénz, azután 
a rendes tanári fizetés : . 1000 frt, 200 frt lakópénz és 
50 frt 10 évi pótlék, ha pedig már alkalmazásban lévő 
rendes tanár választatnék meg,, fizetése 800 forint és az 
államsegély folyóvá tétele után azonnal a rendes tanári 
fizetés. 

Csak protestáns vallásúak pályázhatnak. 
Kelt Eperjesen, 1886. dec. 28-án. 

A collegium elöljárósága, 
Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 

Főmunkatárs: Szöts Farkas. 
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : IDr. B a l l a g i 2v£ór. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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A protestáns népirodalom. 
Míg a tudományok és ismeretek népszerűsí-

tése és terjesztése a mai társadalom bámulatos 
leleményességgel megoldott föladatául jelentkezik 
lép ten-nyomon; míg az irodalom a ,ponyván* 
hódít legtöbb erkölcsi és anyagi sikerrel; míg a 
középkor eldorádóját visszavágyó szellemirányzat 
is ellenfeleit a legmodernebb fegyverekkel s a 
népre támaszkodó harcrenddel támadja meg : ma-
gyar protestáns egyházunk passiv mozdulatlan-
sággal látszik csak hatásra törekedni az egyhá-
ziasságot, a vallásosságot, a lelkiismereti szabad-
ság szeretetét és a hitteljes fölvilágosultságot fe-
nyegető ár ellenében. 

Kétségkívül a legimpozánsabb alakja, módja 
volna ez a — halálnak; de ha egyházunk még 
életévél akar hatni, életrevalóbb, activabb mun-
kásságot kell kifejtenie mindazon téreken, melyek 
hitelveinek körébe esnek, vagy ezzel csak érint-
keznek is. A vallásos népirodalomnaJc művelése, 
ponyván, colportage-zsal terjesztése a mai társa-
dalom leghatékonyabb fegyvere, mit kezünkből 
kiejteni, vagy épen az ellenfeleknek kiszolgáltatni, 
hogy y sa já t fegyverünkkel* verjenek meg, egy-
házunk és tanai létérdekét kockáztató török fata-
lismus volna. 

y Sa já t fegyverünk* a népies egyházi iro-
dalom : magyar reformátoraink ezzel vívták ki 
legfényesebb diadalaikat, miknek zavartalan élve-
zetében maradtak mindaddig, míg a hatalmas 
ellenfél Pázmán Péter ugyanezzel övezte körül 
magát . Az volt az utolsó mérkőzés szellemi fegy-
verekkel, az után jöt t a nyers erőszak véres ost-
roma és az üldözöttek életmentő védekezése, 
majd a jogeljátszás kigyóöve, aztán a politika 
porondján mérkőzés, végre a lelkiismereti szabad-
ság jogi megvédése és utána hosszú lethargiába 
merülés. 

Az első, ki a vitézkedő egyházak közül újra 

fölvette a mérkőzés életosztó fegyverét, fájdalom, 
nem a mi egyházunk volt. A nép összességét 
érdeklődésre ösztönözni egyházának tanai s ügyei 
iránt, a tudományt és ismereteket, az erkölcs és 
szépizlés tanait mind-mind a vallásos népirodalom 
szolgálatába fogni, a vallást ez által élő és cse-
lekvő hitté nemesítni a nép összességében: Páz-
mán Péter utódai ismerték föl a szellemi harc e 
fegyverzetének el nem évülő, modern voltát és 
álltak csatarendbe a ,Szent István,* jSzent 
László* társulat s még számos más vállalat val-
lásos népiratainak millió és millió füzetével. 

Tisztelet nekik, mert a meggyőződésük sze-
rint legjobbat adják a népnek már évtizedek óta, 
de legkivált az utolsó pár esztendőben. D e hát 
nézzünk körül a mi táborunkban, mik történtek, 
miket találunk e téren ? 

Terjeszt jük a bibliát. Kétségkívül a y köny-
vek könyve*, e nagy mű, kétségkívül népies is, 
ekként súlyos fegyver védekezésre azok ellen, kik 
a bibliát iszonyodnak a nép kezébe adni. D e 
épen súlyos voltánál fogva nem az egyedüli 
fegyver, mit a népnek nyujtanunk kell. Valamint 
a bibliaterjesztést, úgy a König Rudolf-féle vallá-
sos népiratokat is az ángoloknak köszönjük, mi 
csak hálás (?) elfogadói vagyunk. Ez utóbbi fü-
zetek vállalata az egyedülij mely hosszabb évek 
során tért foglal protest. népünknél és iskoláink-
ban. Ám nem foglalhat elég teret, miután a fü-
zetkék tárgyuknál, nyelvezetüknél, jhőseik* és 
ezek leirt eseményeinél, sőt a ^tárgyalási módnál 
fogva is legnagyobbrészt idegenszerűek s így 
igazán népiesekké nálunk sohasem válhatnak. 
Hasonlókép , n e m leli honját e hazában* a Gusz-
táv-Adolf-egylet számos túlzó pietisticus népirata. 
A békés-bánáti reform, egyházmegye keresztyén 
népirati vállalata már közelebb ér a nép szívé-
hez, de magyaros szerkesztése dacára szintén hi-
degen hagyja népünk vallásos érzetét, gondolko-
dásmódját , jellemét, mert füzetei nagyon tanítói 



modorban irvák és csak a ^mea culpá€-t hangoz-
tat ják szüntelen. — Ez lehet az oka az egyik 
szerkesztő által méltán fölpanaszolt azon körül-
ménynek, hogy >ezek ott nyugosznak szép csen-
desen a makói új templom tornácában,* ez, nem 
pedig a gyanítás, hogy a saját egyházi férfiaik 
által kiadott könyveknek ellenségei egyházaink. 
Mind e vállalatot, úgy a > Vasárnap,* a >Téli 
Ú j s á g / a >Keresztyén Népbarát ,* a Hornyánszky 
Victor kiadásában most meginduló ^Protes táns 
Népkönyvtár* és ha van több, bizonyára azok 
is teljes elismerésünket és támogatásunkat igé-
nyelhetik, mert lelkes önzetlenséggel, példás hit-
buzgalommal, hatást nem kereső áldozatkészség-
gel szerkesztvék. Mégis a legőszintébb méltány-
lás mellett ki kell — természetesen csak egyéni 
meggyőződésként — jelentenem, hogy a magyar 

; protes táns népirodalom kívánatos, a más hitirány-
: zatú népirodalmi működéssel párhuzamba állít-
ható terjesztése még csak a kezdet kezdetén van 

„és többet , igen sokkal többet tennünk e téren 
.p ro tes táns hitéletünk létérdeke, legsürgősebb kö-
v e t e l m é n y e . 

Napi renden van az egyházi saj tóban erre 
vonatkozólag a két fő ké rdés : mit és miként kell . ö • -
népiratokba foglalva terjesztenünk? 

Mit öleljen föl a protestáns népirodalmi 
vállalat? 

Az életre kell hatnia a ponyvairodalomnak, 
tehát tartalmaznia kell mindazt, mi. az életre tar-
tozik. Ez általában állván a népirodalomról, al-
kalmazottan áll a vallásos népirodalomról is. A 
vallás kapocs ég és föld között, Jákób laj torjája 
az embernek Istenhez; ezt a kapcsot meglazítani, 
a föld feletti regiókba szabadítni föl a lelket 
méltó kísérlete lehet a szentelmélkedő theologus-
nak, vagy a meditáló bölcsésznek ; de a népnek 
röghöz kötött gondolkodása, érzése tapasztala-
tokra támaszkodó akarata , természeti jelensége-
ken-épülő hite és az élet tanításán fejlődött 

. vallástétéle :. a keresztyén igazságokat nemcsak 
-r-. sőt nem is főként — a tanításból, de a ter-
mészet és elet mindennaponként ismétlődő isteni 
kijelentéseiből tanulja megismerni, szeretni, kö-
vetni. Ehhez képest az erkölcsiratok, a reálisme-
r e t e k a z általános igaz, jó és szép tanai, sőt a 
képzelem^ és kedv helyes mederben folyó nyilat-
kozásai is beférhetnek a vallásos népirodalom 
-keretébe, ha . a vallás céljaihoz alkalmazvák, 
ha keresztyén és közelebbről protestáns hitelvek 
hat ják át azokat, v , 

- Ez a felfogás éles ellentétben áll a pietisták 
tanításával, mely megengedi ugyan, hogy más 
könyvek^sem okvetlen ellenesei a vallásérdeknek, 
azonban: a vallásos népiratok füzeteteit csupán a 
vallás tanításainak, a keresztyén alapigazságoknak, 

a bűntudat, megváltás és üdvözülés hirdetésének 
tartanák fenn. Á m jó, ha a ^profán* népiratok 
kellőkép alkalmazkodnának a keresztyén tanokhoz 
s mindmegannyi meggyőző szószólói lennének a 
hitéletnek; és ha a pietisták tanítása oly bő he-
lyet foglalna az emberek szivében, értelmében és 
kedélyében, mint a makói és hold-utcai templo-
mok boltozatai alatt. De mert az élet és tapasz-
talás az ellenkezőt bizonyítja és mert minden zárt 
csak a maga kulcsával lehet megnyitni; minden 
érdek, hajlam, izlés, vérmérséklet és műveltségi 
fokhoz simuló, tartalmában ehhez képest lehető 
legváltozatosabb, mégis egytől-egyig keresztyén 
szellemtől és tanoktól át meg áthatott népiratok 
kiadását igenis hivatásaul vallom a protestáns 
népirodalmi vállalatnak, természetesen a szoros 
értelemben vett vallásos iratok mellett s nem ezek 
kizárásával. 

Még csak egy tárgyára óhajtok kiterjedni 
protestáns népiratainknak, a legfontosabbra és leg-
elhanyagoltabbra. Az egyháztörténetet értem. A 
nép s közelebbről a magyar protestáns nép min-
dig a legélénkebb érdeklődést tanúsítja minden 
y tör ténet* iránt. Ezt a hajlandóságot nemcsak a 
nemzeti krónikák iránti előszeretet, de a bibliai 
szent történetek bő ismerete is fejleszti. Annál 
feltűnőbb, hogy amaz újabbkori yszent* történe-
tek, melyek a magyar protestáns martyrologia 
és egyháztörténelem bekapcsolt könyvébe vérrel 
és könynyel irvák be, nem táratnak a nép elé. 
Magyar prot . egyházunknak is vannak vértanúi 
és vannak szent férfiai, kiknek életök és haláluk 
a legendák, epopoeák és regények érdekességével 
versenyeznek és mindmegannyi pecséte az élő 
hitnek és vallástételnek.*) í r játok meg népies 
füzetekben a reformátorok, magyar hitbajnokok 
tanulságos felemelő történetét és maradandó be-
csűvé tet tétek keresztyén népirati vállalataitokat 
és tettétek per eminentiam vallástanítókká is, mert 
azok mind egy-egy alkalmazott, életet, testet 
öltött vallástan. íme tárgyai a vallásos népira-
toknak. . .. 

A keresztyén népiratoknak sokfelé > ágazó, 
de a sugaras napként egy fényes és melegítő 
gócból : a mély vallásosságból kiáradó, világító 
és éltető fényét-hevét attól nyerő irodalmi válla-
lata mit tartalmazzon? e kérdéssel foglalkozott 
fe j tegetésem után a másik nem kevésbé fontos 
probléma vár megoldást célzó tárgyalásra : miként 
szerkesztessék, terjesztessék és tartassék fenn a 

*) A kath. vállalatok újabb időben a gyermekek és a nép kozöts 
szétosztásra, terjesztésre szánt szent képek hátlapjára népies és kenete-
sorokban odanyomatják a képben bemutatott szent vagy mártyr életc 
történetét. így életre keltik a köztudatban a szenteket, kikhez mini 
bizodalmas ismerőseikhez fordul a közbenjárást kérő nép hite. A ia i 
hitbajnokaink élettörténete is közbenjáróvá leszen föld és ég között 
nem kath., de általános emberi értelemben, mely szerint a szent példa 
mindenkor fölemel és követésre buzdít, 



protestáns keresztyén vallás és erkölcs e védő s 
fejlesztő eszköze ? 

Hogy nemcsak népiesnek, de magyar népies-
nek is kell a nyelvezetnek és tárgyalásmódnak 
nem kevésbé, mint az erkölcsirányzatnak és esz-
mekörnek lennie, ez az eddig pro és contra szer-
zett tapasztalatok után nem szorul bizonyításra. 
Amint Jézus példázatai, az evangélisták elbeszé-
lései, Pálnak különféle nemzetbeliekhez különféle-
kép irott levelei, az egyházi tanoknak minden 
nép és kor erkölcseihez és emlékeihez idomulása, 
az intézményeknek a népszellem szerint fejlődése, 
a katekizmusoknak a népek hajlamai és érzelmei 
szerint változó szerkesztése: úgy a mai kor vallá-
sos népiratai is közvetlen nagy hatásuk titkát a 
nem csupán ^ad rem*, de vad personam" alkal-
mazkodásban bírják. 

Ezt nem szabad szem elől téveszteni. Né-
pünk legveszélyesb hibái épen nem népies kelet-
kezésűek; a felvilágosultság áldásosztó esőjének 
a sok jóval együtt életre keltett mérges gombái 
ezek; a vallástalanság, gondviselésben megrendült 
hit, a létharc-szította önösség és anyagiasság, a 
trágár élvezetek s mindezek fattya az öngyilkos-
ságba vagy börtönbe sodró jellemhiány: korunk 
bűnei ugyan, de nem népünk erkölcséből sarjadnak. 
Azért bár mind e nyavalyák kiirtásán kell fára-
doznunk, de értök szakadatlan gyóntatással, taní-
tással, kárhoztatással szólni-szapulni a magyar né-
pet céltévesztő, mert legtöbbször vagy ellenhatást 
vagy fáradt közönyt szülő eljárás. 

Kisérjük nyomon népünket irodalmi vállala-
tunkkal köz- és házi-élete minden mozzanatában, 
ne csak a templomban és a bitó alá. A termé-
szet szépsége és hatalma nagy közvetlenséggel 
uralkodik a nép kedélyén: legyünk mellette min-
den foglalkozásánál. A történet okulásai megra-
gadják az ő okos lelkét: olvassa a minden irányú 
történeteket a mi könyveinkből. Szíve a csapá-
sok közepett és a vigasságokban egyiránt meg-
nyílik : keressük itt és ott föl, miként szent Dá-
vid király nemcsak a babyloni fűzfák sötét árnyé-
kát énekelte meg, de táncolt is a nép vigadozá-
sában — és amint Urunk Jézus nemcsak a ko-
porsónál jelent meg, de részt vett a lakodal-
makban is. 

Épen mert az élet minden körülményei közt 
direct hatást tartok szükségesnek vallásos népira-
tok által a népre, a füzetes vállalatok mellett 
Jiirlap alapítását első rendű érdeknek vallom. 
Hírlapot a népnek, oly hírlapot, mely a napi ér-
dekek képviselésében teljesen versenyképes le-
gyen a más lapokkal, de e mellett a maradandó 
érdekeket: a protestáns keresztyén szellemet is 
ápolja, fejlessze és a gyakorlati életre alkalmazza. 
Ily vállalat fényes sikerrel működhetnék, gondosan 

szerkesztve, lelkes szeretettel írva, egész ügy- és 
hitbuzgósággal terjesztve. 

De ép a terjesztés mikéntje adja az érdeklő-
dőknek a legtöbb gondot. Talán a >ki mit 
óhajt, reméli is* közmondásnál fogva (bár én úgy 
hiszem, a viszonyok jól felismerése alapján) biz-
ton számítok reá, hogy hatalmas püspökeink és 
főgondnokaink támogatásával a most tervezés 
alatt levő ,Protestáns irodalmi társulat€ ezt is 
felvehetné munka-programmjába segy külön szak-
osztálya vagy ága a vallásos népiratok és hír-
lap szerkesztéséről, kiadásáról és népünk minden 
rétegébe elterjesztéséről a leghathatósabban gon-
doskodhatnék. 

Ily óriás érdekszövetkezet megalkotása azon-
ban nem rövid napok műve. Ezért míg egyete-
mes protestáns egyházunk hatalmas szövetkezése 
létrejönne, a vallásos népiratok és néplap jó ügyét 
más, bár nem oly erőteljes, de ép oly megbízható 
kezekbe óhajtanám letétetni. Nem halt meg a 
leányzó: csak aluszik protestáns egyletünk. Ébre-
dése nem kelthetné-e életre eme vallásos népiro-
dalmi vállalatokat is ? Én nem tartom incompe-
tensnek, hogy a tudományos vallásiratok kiadása 
után vagy mellett kiterjesztené ez egylet a nép-
iratokra is áldásos működését. 

Mindez eszközöket jóknak Ítélem s szeretem; 
legjobbnak pedig, azoknál is nélkülözhetetlennek, 
nélkülök is életrevalónak és életrekeltőnek hiszem 
a célért lelkesedő általános érdeklődést. És mert 
ezt most éberebbnek s tartósabbnak látom, mint 
eddig bármikor: a hivatott kezdeményezők,. . e 
szent ügynek bölcsőkorában hív dajkálói szövet-
kezését, ezt a . kisded szellemi tábort a legalkal-
masbnak vélem vállalataik, munkásságuk, össze-
köttetéseik, közönségük egyesítésével egy hatalmas 
népirodalmi vállalat megteremtésére. 

És a terjesztők? A nélkülözhetlen colportage.? 
Uram teremtőm ! hát nem az-e hivatásuk,- élet-
céljuk, szent küldetésük a lelkészeknek és tanítók-
nakhogy a vallásos műveltséget s a. művelt 
vallásosságot terjesszék a" nép között? S m-i volna 
ennek az egyházi szószék és az . iskola mellett 
manapság hathatósabb- eszköze, mint a keresztyén 
népiratok terjesztése ? A lelkészek és tanítók leg-
alkalmasabb ügynökei ily vállalatnak. Nemes mun-
kájukban az értelmiség is bizonyára lelkesen tá-
mogatandja őket. H a maguk és népük megter-
heltetése nélkül eddig a világi yjó könyvek* 
százezreit helyezték a közönségnél : el, miért 
tagadnák ugyané szolgálatot meg az egyházi 
J ó könyvektől.1 Semmi kétség: ha az egyházke-
rületek pártolólag fognák ajánlani egyházainknak 
a megindítandó vallásos népirodalmi vállalatot, 
egyházunk hivatalnokai nemes vetélkedéssel fog-



nak mindent elkövetni a vállalat és magyar népünk 
érdekében. 

Az egyházmegyei gyűléseket megelőző lel-
készi értekezletek terjesszék ki a cura pastoralis 
mezején legeltető gondjukat az egyházi időszaki 
sajtó e napirendre került fontos té te lére : a pro-
testáns keresztyén népirodalmi vállalatra. 

Eötvös Károly Lajos. 

I S K O L A Ü G Y . 
A suplicatió kérdéséhez. 

Ujabb időben gyakran bolygatott kérdés: a sup-
licatió. 

Az ügy természete szerint a rávonatkozó fejtege-
tések különbözők. Némelyek nagyon is forrón éreznek 
mellette, mások azonban fönnmaradása ellen érvelnek. 

E megindult mozgalomnak valószinű, hogy vala-
melyik egyházi egyetemes gyűlés fog véget vetni; ugyan-
azért azt meglőzőleg tapasztalataim köréből legyen 
szabad egyet-mást szintén fölemlíteni 1 

Tapasztalataimat két részre oszthatom. Részint 
olyanokról szólhatok, a melyeket átéltem ; részint olya-
nokról, melyeket másoktól halottam. 

Mint tanítóképző-intézeti növendék majdnem két 
évtizeddel ezelőtt útra keltem a sárospataki főiskola 
egyik igen jeles theologusával, hogy a dunántúli spár-
ták egyikét bejárjuk. 

Célunk nem volt egyéb, minthogy az előirt egy-
házakat meglátogassuk, lehetőleg sokat requiráljunk s 
így, szeretett főiskolánknak, buzgalommal gyűjtsük a 
pénzt 

Én legalább sem akkor, sem azóta nem hallottam, 
hogy a suplicáló iíjak elé más célokat is kimérne a 
főiskola. 

Minden más cél csupán csak a vállalkozó ifjak 
tudatában és érzületében él, ha ugyan él; s azok époly 
különbözők lehetnek, mint magok a szétküldözött ifjak. 

A visszaérkezett ifjú emberektől sem kér számon 
egyebet az iskola, egyedül csak a — pénzt. S ha e 
tekintetben nincs hiba a kréta körül, az esetben a jelen-
tést örvendetes tudomásul veszi a — seniori hivatal. 

Ennek következtében napirenden van az a sajnála-
tos állapot, hogy legelső iskoláink egyikében sincs egy 
sornyi Írásbeli, avagy kinyomatott beszámoló nyilatkozat, 
melyből a kibocsátandó ifjak elé utasító elveket vonhat-
nánk ki. 

Velünk is megtörténhetett minden, mi az esetle-
gességek körébe foglalható; mert éppen nem voltunk 
e nagy és komoly kiküldéshez előkészülve. 

Tapasztalatlanságunk mindenek fölött pénzszerzésre 
fordította a figyelmet, s mivelhogy a szégyenérzet mind-
kettőnkben igen nagy volt, folytonos izgatottságban tar-
totta lelkületünket. Napok, sőt hetek kellettek hozzá, 
mig e láz csillapodott, majd megszűnt, végre pedig egész 
»jux<-szal gyüjtöttük a pénzt iskolánk és magunk ré-
szére. Minden más háttérbe szorult lassacskán lelkünk 
előtt. Jeles emberek, avagy azok szülőhelye, nagybecsű 
intézmények, természeti szépségek, történelmi helyek, 
műemlékek alig léteztek reánk nézve. 

Majd azt is tapasztajók, hogy utazásunk pénzgyűjtő 
célja nem bírta kielégíteni lelkünk vágyát. 

Csakhamar szánni-bánni kezdtük szünetidőnk ily 

feláldozását s mindinkább erősbülő honvágy gyötrődé-
sekkel szaporítá kevésörömű napjainkat. 

Pedig voltak jóakaratteljes, nagytudományú és élet-
bölcs házi gazdáink. 

A tisztelendő és tanító urak közül sokan a legben-
sőbb rokonszenvvel fogadtak, s az a testvéries szellem 
még ma is édes emlék gyanánt él lelkemben. Nem is 
rajtok mult, ha a körükben való időzés nem volt oly 
gyümölcsöző reánk, mint lehetett volna. Bennünk, elő-
készületlenségeinkben volt a hiba, hogy a műveltebb, 
magasabb rangú körökben nem éreztük otthon magunkat 
s elkívánkoztunk belőle. A primitív körülmények inkább 
megnyertek és megnyugtattak, mint a tökéletesebb, ta-
nulságosabb viszonyok. 

így voltak ezzel más iskolabeli társaink is. S két-
ségkívül jellemző volt magunk viseletére, mint főiskolai 
tanulókra nézve, a midőn két-három elsőrendű reform, 
iskola küldöttei véletlenül összetalálkozván, vendégei vol-
tunk valamely nagyérdemű családnak. Mily félénk tar-
tózkodás, tájékozatlanság és elfogult együgyűség vett raj-
tunk erőtl 

Bizony nem szórakozást szereztünk megjelenésünk-
kel, hanem többnyire zavart és kellemetlen feszültséget. 
Kivételt némiképen csak a pesti suplikánsok képeztek, 
kik a társalgásban élénkebbek s egész megjelenésükben 
imponálóbbak voltak. Noha más tekintetben rosz han-
gulatot keltettek maguk iránt ama világfiaskodás által, a 
mely iskolai viszonyaikkal összhangzásban állott ugyan, 
de nem ám jövő életpályájok természetével. 

Abban azonban ők is egyek voltak velünk, hogy 
— pénzért jártak a világban, a melynek gyűjtögetésé-
ben gyakran meglepő ügyességet tanúsítottak. 

De ez ügyességek olykor-olykor kifakadásra lází-
tották az egyháztagok lelkületét iskoláink eme pénz-
gyűjtő rendszere ellen. Megtörtént, hogy ugyan azt a 
családfőt egy nap négy-öt iskola nevében megrequiráltuk. 
Ezt bölcsebben kellett volna illető lelkész-gazdánknak 
elintéznie. 

Hát még napjainkban, a midőn legkisebb gymná-
siumaink és reáliskoláink is beleolvadtak a pénzgyüjtés 
ezen módozatába, mi minden nem fordul elő! Oly visz-
szaélések és lealacsonyító eljárások vetődnek felszínre, 
melyek miatt lehetetlen magunkat nem szégyelnünk, s a 
melyek sürgetve követelik a segedelemgyüjtés ily mód-
jának megszüntetését. Ez alsófokú iskolák tanulói pl. itt 
a fővárosban minden boltba bemennek s »krajcárral is 
beérik őkf — mondják— »ha forintot nem kaphatnak.* 
Általában ők sohasem az iskolákat képviselik, hanem 
gyermekes pénzvágygyal kéregetnek. 

E tapasztalat a modern társadalmat, mely az is-
kolákért sokat áldoz, méltán kellemetlenül érinti s száz 
meg száz tagját arra utalja, hogy a suplicatiót elitélje. 
S ma már nem szórványosan, de közmegegyezés, köz-
megállapodás nyilatkozata gyanánt halljuk, hogy ha a 
suplicálásnak csupán csak pénzgyüjtés a célja, az esetben 
meg kell szüntetni. Iskoláinknak ily módon és ily al-
kalmakkal való emlegettetése nem előnyös. 

De vájjon nincs-e, avagy nem lehet-e egyébb célja 
is a suplikálásnak, mint a pénzgyüjtés, az anyagi javak 
szaporítása ? 

E kérdésre megfontolással, ifjaink és egyházaink 
jövője iránt tanúsítandó élénk érdeklődéssel kell megfe-
lelnünk. Mert minden oly intézmény, melynek múltja 
az egyház nagybuzgalmú forrongásai közé a beruházko-
dás önmegadóztató időszakaiba vezet vissza, csak az 
esetben szüntetendő meg, ha annak fennállása ma már 



csak emléknek járja meg, azt a jelen igényeihez átala-
kítani a legszeretőbb kísérletnek sem sikerülhet. 

A suplicatio eszméje azonban nem ilyen. Egyike a 
mult idők leghasznosabb intézményeinek. Létezését az 
anyagi szükségnek köszönheti ugyan, de a jelenkor fino-
multabb igényeihez is hozzá idomítható. A legszerencsé-
sebb örökségek egyike, mely a protestáns ifjakra nézve 
annyira üdvös és eredményeiben messze kiható, hogy 
megszüntetése pótolhatatlan veszteség lenne. 

De a módosítás elkerülhetetlen. Oly iskoláktól, me-
lyeknek ifjai a komoly képesítésre koruknál fogva még 
alkalmatlanok, a suplikálás minden gondolkodozás nélkül 
elveendő. Csupán legnagyobb iskoláinkat lehet továbbra 
is kitüntetnünk, e jog életben maradásával. És még 
ezekben is háttérbe kell szorítanunk a pénzgyüjtés 
iránti vágyódásokat. Szellemi elsőbbségekre szükséges 
fektetnünk fősúlyt 1 Legyen az elismerő kitüntetés, ha 
a legfelsőbbfokú tanuló anyaiskoláját képviselheti s ma-
gában mintegy bemutatja mindazon szellemi és erkölcsi 
képességeket, melyekkel iskolai évei alatt gazdagodott. 

Ámde mint minden szépre, igazra, jóra és hasz-
nosra, egyszersmind eme nagykiterjedésű látogatásra is 
előkészítendők a kiszemelt, avagy vállalkozott ifjak. Ma-
gának a tanári karnak kell melegebben érezni és gon-
dolkozni a suplicatio érdekében. Folytonos elevenségben 
tartani, sőt fokozni az iránt az ifjúság érdeklődését. 

E célból utazási naplót, vagyis írásbeli beszámolást 
kellene kérni a suplicálóktól, épúgy, mint várunk avagy 
vár a kormány azoktól, a kik külföldi tanulmányozásra 
vállalkoztak. 

Ez írásbeli számotadás életbeléptetése az útra kelt 
iíjak figyelmét rögtön elterelné a pénzgyüjtés izgalmai-
tól. Ráfordítaná az egyházak és iskolák különféle viszo-
nyaira, s a melyek tanulságosak, azok ismertetéseikhez 
anyagul szolgálnának. Nem mellőznék a közművelődési, 
közerkölcsi, közgazdasági, fizetésbeli állapotokat sem, 
sőt kellő fontosságot tulajdonítanának a népszokások-
nak is. 

Az egyéni felfogások és tapasztaltok eme bizo-
nyítványaínak az iskola levéltárában volna helye. Ezzel 
megtisztelnők az ifjak törekvéseit. Megengedvén, sőt 
munkálván ugyan azt is, hogy a haza érkezett ifjak 
társaik előtt, a tanári kar jelenlétében, felolvasást tart-
sanak, avagy az önképző körükben s lapjaiban azokat 
lehetőleg értékesítsék. 

Merem állítani, hogy a suplicálás ez új célja által 
nagy erkölcsi nyereség háramlanék az ifjakra és azok 
egyházi életére. A lelki szemek látáskörei kellemesen 
kiszélesednének ; a figyelem fogékonynyá válnék a nem- | 
zeti és népi sajátságok, valamint az édes hazaföld egyes 
adományai iránt, s mindezekből oly szellemi és érzés-
tőke keletkeznék, melyből az illető egyén egész életén 
át bőkezűleg élhetne. 

A nem köznapi célok emelnék a suplícálók te-
kintélyét. Mindenki magasabb szempontból méltatná 
a protestáns diákok eme kirándulásait, melyek most 
a leganyagibb célra, a pénzgyüjtés küzdelmeire vi-
hetők vissza. 

Egy-egy jelesebb ifjú utazása maradandó nyomot 
hagyna hátra, úgy az elküldök körében, mint a megláto-
gatottak között s nem lehetetlen, hogy ez tényezőleg 
hathatna jövőjének megalapítására is. Mert ma már a 
theologus sincs egy kerületre utalva; hazája széles 
— Magyarország. 

Azt hiszem, e nagyon röviden jellemzett körül-
mények érdemelnek némi figyelmet azok részéről, kiket 
az ügy közelebbről érdekel. Ha végig futunk gondolat-

ban a suplciálás szomorú adatain, melyeket kíméletből el 
kell hallgatnunk, s összevetjük mindazokat az érveket, 
melyek a suplicálás mellett és ellen forgalomban vannak : 
lehetetlen el nem ismernünk, hogy ifjaink nyári utazása 
jelenben teljesen m a g á r a h a g y o t t , esetleges időtöltés, s 
inkább veszedelmes, mint haszonnal járó és tekintély-
emelő iskoláinkra és felekezeteinkre nézve. 

A javasolt módon azonban oly intézménynyé ido-
mulhatna, mely kegyeletben tartva magasztalná a multat, 
valamint áldást meg szerencsét osztogatva dicsőítené 
a jelent. 

Hogy lelkészeinknek és egyházainknak minő szerep 
jut eme reformáló tevékenykedésben, azt elősorolni nem 
szükséges : mivel e tekintetben az egyszerűsítés és kí-
méletesebb eljárás országszerte folyamatban van. 

Budapesten, 1887. jan. 6. 
Dr. Kerékgyártó Elek. 

A gymnasiumi tanterv és az ahhoz tartozó uta-
sítás ügyében, mint a napi lapok irják, f hó 12-én a 
közoktatási miniszter elnöklete alatt bizalmas értekez-
let tartatott, melyen Berzeviczy Albert államtitkár, Kta-
marik János osztálytanácsos, Stoczek József a közokta-
tási tanács elnöke, Lutter Nándor főigazgató, Eötvös 
Lóránt b., Heinrich Gusztáv és Thewrewk Emil egye-
temi tanárok, továbbá Finánczy Ernő gimnáziumi tanár 
vettek részt. 

Ezen értekezletre azon körülmény adott okot, hogy 
a törvény értelmében módosított tantervre vonatkozó 
utasítások nyomtatás alá már teljesen el vannak készítve 
és így ha a tantervben esetleg hiányok volnának, azok 
az utolsó pillanatban még módosíthatók legyenek. De 
az értekezlet nemcsak a tantervre terjeszkedett ki, hanem 
a miniszter megnyitó beszédének értelmében foglalkozott 
mindazon tényezőkkel, a melyektől a gimnáziumi okta-
tás függ. 

A mi a tantervet magát illeti annak két intézke-
dése kifogásoltatott. Először is a magyar tananyag fel-
osztása, a mely szerint a magyar irodalomtörténet csak 
a 8-ik osztályban adatik elő, tehát csak 1 évi tanfo-
lyamban s így előreláthatólag eredménytelenül. Egyhan-
gúlag azt kivánta az értekezlet, hogy a magyar iro-
galomtörténet, mint a reáliskolákban, a két legfelső 
osztályban, tehát a 7-ik osztályban is s nemcsak a 8-ik-
ban adassék elő. Kifogásoltatott továbbá a földrajz ta-
nításának felosztása az alsó osztályokban, mint mely az 
alsóbb osztályok növendékeinek erejét túlfeszíti. Az 
értekezlet szerint inkább a politikai földrajzra előkészítő 
ismeretek előadásával kellene ezt pótolni. 

Mind a két ajánlat a miniszter helyeslésével ta-
lálkozott. 

A mi a tanítás eddigi eredménytelenségét illeti, az 
főleg abban gyökerezik, hogy a praktikus életre előké-
szítő tantárgyak s ezek között főleg a német nyelvnek 
tanítása eddig lanyhán ment. A német nyelvnek tanítása 
reformjánál különösen annak praktikus célját hangsú-
lyozták, úgy, hogy elejtve az oktatás formai részét, 
annak főleg beszédben és Írásban való megtanulására 
kellene fősúlyt fektetni. A földrajz tanításának eddigi 
eredménytelensége is fel lett említve; bár kiemeltetett, 
hogy ha e tantárgy tanítására vonatkozó említett módo-
sítás életbe fog lépni, remélhető, hogy a földrajz fontos 
tudományának tanítása több sikert fog eredményezni, 
mínt eddigelé. Az értekezlet azt óhajtotta, hogy a po-
litikai földrajz a hetedik osztályban egy órával szapo-
ríttassék a latin nyelv órái számának csökkentésével.. 



Az értekezlet határozottan tiltakozott a latin nyelv 
tanításának azon módszere ellen, hogy az az alsóbb 
osztályokban az induktív módszer szerint adassék el6, 
mely hosszadalmas, nem célszerű és csak az anyanyel-
vek tanításánál helyeselhető. De hogy a középiskolai 
tanítás oly csekély eredményt szül, annak főokát abban 
talalta az értekezlet, hogy a középiskolai tanárok el-
nézők, nagyon is lanyhán bírálják meg tanítványaik 
képességét s átbocsátják a felsőbb osztályokba a nélkül, 
hogy azok a továbbmenetelre való képességükről tanú-
bizonyságot adnának. Csakis ebből lehet megmagyarázni 
azt, hogy a 7-ik és 8-ik osztályban is vannak tanulók, 
kik a latin és német nyelv legelemibb részeivel sincsenek 
tisztában. 

Azon óhajának adott kifejezést az értekezlet, hogy 
a kormány az iskolaigazgatók segítségét igénybe véve 
(kiknek hatalmi körén e részben tágítani kellene), oda 
működjék, hogy az osztály vizsgálatok szigorúbban tar-
tassanak meg, mint eddigelé. 

Különösen sajnálatos e részben a gyakorlat a fele-
kezeti iskoláknál. Az ezeknél tapasztalható bajok leglé-
nyegesebb oka azon körülményben találtatott, hogy a 
legtöbb protestáns iskoláknál a tanárok jövedelmük egy 
részét még ma is a tandíjakból húzzák, a minek követ-
keztében törekvésük, néha nem is tudatosan, oda irányul, 
hogy a tanulókat elnéző eljárás által az intézethez csa-
tolják. Az értekezlet azon óhajt nyilvánította, hogy a 
kormány hasson a felekezeteknél oda, hogy azok a taná-
rok fizetésének méltányos emelése következtében szüntes-
sék meg az eddigi szokást, mely szerint a tanárok a 
tandíjból részesülnek. 

Végre hangsúlyoztatott, hogy a tanári vizsgáknál 
különösen a nyelvekre és első sorban a klasszikus nyel-
vekre a legnagyobb súlyt kell fordítani és a legnagyobb 
szigort kifejteni. Különösen a kolozsvári egyetemnél mó-
dosítandó a fennálló gyakorlat ebben az irányban. Kí-
vánatosnak mondatott ki a történelemnek a földrajzzal 
leendő kombinációja, a mi ezelőtt létezett is, mert e két 
tantárgynak egy kézbe összpontosítását az oktatás ér-
deke követeli. Az összehasonlító magyar nyelvtudományt 
mint tantárgyat az értekezlet teljesen feleslegesnek tar-
totta s azt a magyar alak- és mondattannal kívánta he 
lyettesíteni. 

T A R C A. 
A legújabb theologia történetéből. 

' - " (Folytatás.) 

-sí :•• : . . . . .4ÍlI í: ; : : _ , - ; 

A hegeli iskola spekulatív theologiája, vagyis a 
keresztyén tan spekulatív restaurátiója és tagadása.*) 

-7- A rationalismus korában a keresztyénség a mora-
lísmusban mosódott el; a supranaturalismus természet-
feletti tant látott benne; Schleiermacher kizárólag a 
vallásos érzelmet hangsúlyozta.... egyszerre fellép a 
modern pantheistikus bölcselet és spekulatio utján kisér-
tette meg a dogmák restaurátióját. S miként a rationa-
lismus a maga szövetséges társát a - deismusban birta, 

*) V. ö. Schwarz—Kovács i. m. 15—28. lap, 110—126. lap, 
160—206. 1., 226—261. lap; Landerer: »Die speculative Restauration 
und Negation des Dogmasc i. m. 267—333. 1.; PJleiderer. Religions-
philoíophie I. 329—358 s 404—489, lap s dr. Kovács Ödön, i. m. 
230—267. 1. 

úgy a spekulatív theologia a pantheismushoz fordult se-
gítségért. Ezen spekulatív törekvésnek előfeltétele abban 
állott, hogy a keresztyénségnek s a philosophiának ugyanaz 
a tartalma, vagy közelebbről tekintve: a bölcsészet a 
maga speculativ eljárása által a keresztyén igazságot 
mint absolut igazságot tüntetheti fel, míg az Írásban ezen 
igazság csak az egyszerű hit alakjában van adva s a 
hitszabályban és symbolumokban, mint hitvallás foglal-
tatik az attól való eltérés kikerülésére. Ezen előfeltétel 
alapján az adott positiv dogmák egyszerre megdönthetet-
len igazságnak tartattak, s a restaurátió ki lett mondva 
azáltal, hogy az orthodox tana'ak, a spekulatio bélyege 
által szenttesítetett. 

Ezen spekulatív restaurátió közönségesen Schelling 
nevéhez fűződik, mióta t. i. Fichtével szemben a bölcsé-
szet és keresztyénség kiengesztelésének, vagyis a keresz-

1 tyénség spekulatív konstruktiójának nagy szavát hirdetni 
kezdte. Legérdekesebb alakja ezen spekulatív törekvés-
nek Daub (1765—1835), ki a schelling-spinozai eszméket 
s ezen speku'ativ eszméknek symbolikus mythikus alak-
ját a történeti keresztyénséggel s az egyházi dogmával 
való önmagát és másokat is ámító kiengesztelése cél-
jából használta fel. Istennek testtélétele s a világnak 
kiengesztelése az Istennel nála egyrészt örök tény, kos-
mikus folyamat, másrészről ismét ama teljes testtélétel a 
nazarethi Jézusban is szemlélendő. Mily viszony van a 
kettő között, azt ő homályban hagyta s Baur helyesen 
mondta róla, hogy a bibliai-történetinek és egyházi-dog-
matikusnak a spekulatióhoz való viszonya a keresztyén-
ségben nála határozott világosságra még nem jutott el, 
s dialektikailag még nem lett közvetítve. Ide sorozható 
továbbá Marheineke (1780 —1846), kinek »Grundlehren 
der christl. Dogmatik 1819.* című műve nem egyéb, 
mint az orthodox hittannak spekulatív alapon való iga-
zolása. Schelling eszméi főleg a kijelentés s az emberré 
levés tanában nyilvánulnak s az egész fejlődésnek bizony-
talan dogmatikus-scholastikus jelleget adnak, hol különö-
sen kitűnik, hogy az orthodox dogmának a tőle idegen 
spekulatív eszmékkel való összezavarása sok ellentmondást 
foglal magában.1) 

Azonban ezen Schelling-féle restaurátió egészben 
véve nem volt oly jelentékeny, mint az, mely Hegel 
bölcsészetéből indult ki, mire nézve helyesen jegyzi 
meg Schwarz—Kovács 2): »az első öröm a fölött, hogy a 
gondolkozásnak hosszas nélkülözése után a szemlélődés 
ismét alászállott a keresztyén tartalom mélyére, idővel 
azon balhiedelemmé fokozódott, hogy az orthodox dogma 
és a modern szemlélődés minden pontban összeesnek, 
egész tartalmokra nézve fedezik egymást, s csak az 
alakban kölönböznek. így történt aztán, hogy a személy-
háromság, a 2 természet közt a communicatio idioma-
tumig, az eredendő bűn elégtétel képzetei, anélkül, hogy 
a kritika tiizén átmentek volna, ismét érvényre emel-
kedtek, minden kritikai aggály nélkül orthodox szel-
lemben alakíttattak s a hit és tudás kibékítését, mint 
az új philosophía diadalát hirdették. Daub, Marheinecke, 
Göschel, Rosenkranz, Erdmann voltak főképen azok, kik 
ezen zavart egész erejokkel fedezték, a scholastikus ál-
lításokat minden irányban keresztülvitték, s korukat tel-
jesen igaztalan , képzelt igazhivőséggel ajándékozták 
meg.« 3) 

') Pfieiderer, Religionsphilosophie I. 444. 1. 
2) I. m. 20. 1. 
3) Helyesen mondja PJleiderer i. h.: »Die Gabler, Göschel, 

Konradi, Marheinecke und Daub begründeten einen Scholasticismus, 
in welchem die Hegel'schen Ideen mit mehr oder weniger Geist und 
Geschmack zum Aufputz des kirchl. Dogmas benützt wurden, und die 



Hegel, ki főként gondolkozásának élénksége, logi-
kai erejének ellentállhatlansága által tűnt ki kora fölött, 
épúgy, mint Schelling ellentétbe helyezkedett Kant és 
Fichte kriticismusával és subjektiv idealismusával s azon 
negatív eredménynyel, melylyel azok a történeti keresz-
tyénség terén végződtek s azon feltételből kiindulva, 
hogy a valódi bölcsészet nem ellenkezik az igazi vallás-
sal, sőt keresztyénség és bölcsészet ugyanaz, a keresz-
tyénségben a vallás eszméjének történeti megjelenését 
és megvalósulását látta, vagyis az isteni értelemnek és 
igazságnak konkrét kinyomatát. Hegel a vallásos viszony-
ban benső szellemi processust látott, mely immanens 
törvények szerint az alsóbb fokozatról a felsőbbig fejlő-
dik, még pedig oly törvények szerint, melyek az embe-
riség makrokosmosában lényegileg ugyanazok, mint az 
egyes egyének mikrokosmosában. A »Phánomenologiában«, 
első főművében, az Istennek emberré levésére, az absolut 
vallás központjára nézve ugyanazt mondja, mit Schelling 
s a történeti elem teljesen háttérbe szorul. Az ő spekulatív 
bölcsészete teljesen átalakította a keresztyén dogmákat, 
a minek a hittanban az a jelentősége volt, hogy a supra-
naturalismusnak külsőleges vallásos fogalmai mélyebben 
fogattak fel. A maga » Vallásbölcsészet*-ében« egy bölcsé-
széti háromságot4} tanított, melyet azután Marheinecke 
dolgozott fel a maga hittanában. A bűnben Hegel »a 
végesség szükségképeni állapotát* látja, miáltal annak 
erkölcsi jellegét feladta s a bűn szükségességének állí-
tásában valamenyi hegeliánus egyetért. A végesség 
feladását azonosnak vette Krisztus eszméjével s a kien-
geszteléssel. 

Hasonló szellemben ment végbe a keresztyénség 
spekulatív átalakítása Hegel halála után is, s a mint 
ezen »scholastikai íllusiókra* 5) Strauss kritikája megje-
lent, még egyszer összeszedte ugyan magát ezen ortho-
dox hegelianismus, mígnem Strauss s a tübingaí iskola 
ostorozásai mellett önmagában felbomlott s a történet 
színpadáról teljesen lelépett. 

Alakilag véve jellemzi ezen spekulatív irányt azon 
körülmény, hogy Hegel tételét: vallás és bölcsészet 
közt csak alaki különbség, t. i. az előterjesztés s a fo-
galom különbsége létezik, alkalmazta a keresztyénségre 
abban az értelemben, hogy az irás a keresztyén igazsá-
got, mint igazságot tartalmaza ugyan, azonban még 
csak az előterjesztés fejletlen alakjában, míg a bölcsé-
szeti spekulatió ezen igazságot fogalmilag is kifejezi, úgy 
hogy a hittan a conkret bölcsészeinek egy része. Ezen 
alapon az orthodox hegeliánusok Hegel-féle fogalmakat 
vittek közvetlenül az újszövetségbe. Tárgyilag véve ezen 
scholastikus törekvés tarthatatlansága úgy az orthodox 
háromsági tan spekulatív igazolásában, mint a hittan 
központjában, a christológiában tűnik ki. A positiv he-
geli követők Hegel spekulatív tételét az Istennek em-
berré levéséről a történeti Krisztusra vitték át abban az 
értelemben, hogy ezen istenemberi spekulatív eszme 
absolut értelemben valósult meg benne, mely különben 
csak relatíve és tökéletlenül valósult meg »s a mit a 
mester meghatározatlanul hagyott, jelesen a történeti 
Jézus viszonyát az isten-emberiség eszméjéhez, azt ők 
kitöltötték és pedig az orthodoxia szellemében* mondja 
helyesen Schwarz—Kovács Albert. 6) Az orthodox hege-
liánusok egy másik árnyalata Krisztus absolut isten-

Dialektik nur nocli das Mittel war, um die besonnene Verstandeskritik 
zum Schweigen zu bringeti.< 

*) Dr. Kovács Ő. »A vallásbölcsészet kézikönyve* II. 251. s 
köv. 1. s Pfleiderer i. m. 430. 1. 

5) Landerer i. m. 274. 1. 
8) I. m. 23. 1. 

emberségének megállapításában a vallásos tapasztalatból 
indul ki, a mi nem egyéb, mint Sehleirmacher gondo-
latainak átvétele, s a spekulatív restaurátió már a főtano-
kat is, nevezetesen a kiengesztelést, kegyelmet, szabad-
ságot, sákrámentomokat stb. spekulatív módon alakította 
át, hol azonban (főleg az eschatologiában) Hegel bölcsé-
szetének a keresztyén világnézettel való egységét kimu-
jatni igen nehéz volt a mint azt Strauss 7) több iratban 
telesen kimutatta. 

A Hegel-féle spekulatív restaurátiónak »holt foga-
lomalakzata* egy nagy önámításon alapszik, habár elis-
merjük, hogy a keresztyénség igazságát, a mit annak 
képviselői helytelen eszközökkel bensőleg védelmezni 
igyekeztek, mely igazság azonban igen gyakran scholasti-
kus formalismusban vesz el. 

Azon kérdés fölött, vájjon Hegel bölcsészeiének 
alapgondolatai megférhetnek-e az egyházi keresztyénség-
gel, két táborra szakadtak a hegeliánus theologusok u. m. 
jobb- és balpártíakra. A jobbpártiak egyhaziasak marad-
tak, kik közül a legnevezetesebb képviselők Rosenkranz 
és Erdmann. A balpárti hegeliánusok egyoldalú radika-
lismusának főképviselője Strauss, egy ép oly költői, mint 
kritikus szellem, ki a Hegelféle scholastikát az által buk-
tatta meg, hogy élesen megtámadta azt a tételt, hogy 
a spekulátió s a hit tartalma ugyanaz s csak az alak 
változik s ki nyíltan hirdette, hogy az Isten nem jelent-
heti ki magát egy személyben, *denn das ist nicht die 
Art der Idee ihre ganze Füllé in ein Individuum auszu-
schütten« s ennek alapján Istennek kijelentését a Krisz-
tusban tagadta. Strauss óta lett általánossá azon gondo-
lat, hogy Hegel rendszere nem egyeztethető össze a keresz-
tyénséggel s a hegeliánismus ezen tagadó árnyalatáról 
helyesen jegyzi meg Schwarz—Kovács 8) »hogy a theo-
logíához való viszonyában gyors és végzetes pályát fu-
tott meg, az orthodox scholastika magaslatain kezdve 
az atheologia és atheismus mély örvényéig. A mily túl-
konservativ volt a kezdet, oly kétségbeesett volt a vég, 
a mily rátartós a kezdet igazhivősége, oly arcátlan a 
vég hitetlensége,* a mivel a dogma abso'ut spekulatív 
restaurátiójának absolut tagadási eredménye nyíltan van 
kimondva. 

Ezen tragikus fordulatnak benső oka a hegeliánis-
mus elvi álláspontjának, a pantheistikus idealismusnak 
benső igaztalanságában és szükségképi következményé-
ben keresendő. Mert azon tételben: »Isten s az ember 
lényegileg egy,* a hangsúly az emberre is tehető, a 
mivel aztán az van kimondva, hogy Isten nem egyéb, 
mint magának az embernek »hypostasiáIt« lényeg'e, a mi 
az Istennek nominalismusa, vagyis röviden: a pántheis-
mus helyére az antropologismus, a vallástalan humán ismus 
lép. Ezen következmény szükségképi, »mert azon Isten* 
mondja helyesen * Schwarz—Kovácsi*) mely csak a vi-
lágban az emberi szellemben jut valódiságra és bevég-
zettségre, nem annyira minden, mint inkább semmi, ez 
csak elvonás és a valódi Isten épen az ember.* Hogy 
ezen antropologismus vagy vallási nihilismus egyenesen 
a hegelianismus kifolyása, az Feuerbach (1804—1872) 
rendszeréből tűnik ki, a mit még Strauss sem helyeselt. 
Schwarz — Kovács l0) azonban meggyőzően kimutatja, 
hogy »Hegel bölcsészete bensőleg meghasonlva lebegett 
a pantheismus és anthropologismus között és hogy 
Feuerbachot csak mint ennek utolsó és szükséges sarja-

T) »Selbstbewustsein und Offenbarung,* »Christl. Glaubenslehre,* 
»Streitschriften< stb. . 

8) I. m. 27.3U 
•)' I. m. 26. 1. 

>o) I. m. 27. 1. 



dékát kell tekinteni,* habár Hegel és követői erősen 
protestáltak volna ezen következmények ellen, sőt Feuer-
bach maga is tiltakozott bölcsészetének a hegelianismus-
sal való azonosítása ellen. Feuerbach a vallásnak minden 
alakját törölte, mert abban csak egoismust látott, mely 
subjektiv idealismus vagy humanismus Landerer n ) sze-
rint »bölcsészetellenes materialismus* és »nihilistikus 
barbarismus. * De még egy mozzanat jő itt tekintetbe. 
Nevezetesen a balpárti hegelianismus Strauss 12) (1808— 
1874) > Altér und neuer Glaubec 1873. című művében 
éri el tetőpontját, mely Darvin, Hákel, Virchow, du 
Boys Reymond, Molesehott és Büchner alapján az »új 
hitet« fejti ki, t. i. a modern materialismus hitét. Ezen 
materialismus alapjában véve ellenkezik a keresztyén 
dogmával, mivel tagadja a természet és szellem közötti 
lényegi különbséget, degradálja a szellemet az anyag 
resultatumává, a mivel természetesen a szabadságnak és 
minden vallásnak tagadása is adva van, továbbá e ma-
terialismus teljesen theologiaellenes, elveti a keresztyén-
ség supranaturalismusát s nyiltan vallja az atheismust, 
sőt csakis a humanitás vallásáról akar tudni. 

(Folyt, köv.) Dr. Szlávilc Mátyás. 

Melanchton szelleméhez. 
Ki volt már mondva a teremtő ige: 
>Legyen világosság!* az ég mosolygott, 
Csillag szemei örömtől ragyogtak, 
Hogy meghallá a szent szót ember ajkán : 
Legyen világosság! Vak éj borult 
Sötét, milyen csak akkor volt talán, 
Midőn kezdetben a világ fogamzott, — 
Vak éj borult a szellemláthatárra, 
A lelkeken megannyi átok ült: 
Mozdulatlan kellett feküdniök 
Kábult agygyal! zárt szemmel, zárt ajakkal, 
Nyomatva egy lerázhatlan tehertől. 
»Ébredjetek, az üdv órája itt van !« 

így harsogott a szózat át az éjen, 
Melytől megrendült a nehéz sötétség 
Megrázkódott a föld s az ezredéves 
Ködnek fojtó özönje megszakadt. 
És újra hangzott a lelkes kiáltás: 
»Ébredjetek!« Száz visszhang válaszolt rá 
S mozgásba jött a nyugovó világ. 
Eljöttek a fény hű barátai, 
A kik gyűlölték a fekete éjjelt; 
Eljöttek a kor éber bölcsei 
Kik szövétnekül fény világa mellett 
Virasztának az éj óráiban, — 
És üdvözölték a kelő napot. 
De eljöttek az éj baráti is, 
Kik megszokták, szerették a sötétet 
S az áruló fényt félték és gyűlölték ; 
Eljöttek, kiknek gyenge volt szemök 
Befogni a jótékony nap világát. 
Eljöttek mind az éjnek rémei, 
Kik nem hivék, hogy a kísérteteknek 
Órája elmúlt és pusztulniok kell. 
Az éj nem engedé roppant uralmát 
S csatára hívta a reggel barátit. 

") I. m. 29. 1. 
, s) Ch. Zeller, »Strauss in s. Leben u. i. s. Schriften 1874 ; 

Hausrath: »Strauss u. die Theol. s. Zeit< 1876—78 s Schmidt Wal-
demar: »Strauss* c. cikkét Herzog: »Realencyclopadie« XIV. 775—781, 
hol az irodalom részletesen van megnevezve. 

Ott állt Luther az ügy apostola, 
De nem társ nélkül, nem magánosan : 
Ott álltak mind, akik szavát megérték 
S azok között te álltál legelői 
Melanchton ! a dicsőnek jobb keze, 
Lelkének társa, szívének barátja, 
Ha hogy elfárad, roskad vagy kidől majd, 
Te tartsd az eget válladon helyette. . . 

Hatásod óh nagy szellem! mély s örök. 
Elved volt a szent vallást a salaktól 
A tudomány tüzén tisztítni meg, 
S tanulmányodnak gazdag tárait 
Egészen a nagy célnak szenteléd. 
Mit emberelme megbírálva eldob, 
Lenéz, kigúnyol, mind haszontalanság 
A hit szent helyén tűrni nem szabad, 
A mit nem ért meg és tisztelni nem tud 
Az emberész, az itt mind szemvakítás, — 
A szent vallás bűvészet nem lehet. 
A mit csak ember gondolt föl észszel 
S az égihez, az egyszerű tökélyhez 
Istentelen kezekkel toldozott, 
Annak védése szentségárulás. 
Ha titka van s rejtélye szent hitünknek 
S igazságát felfogni nincs erőnk: 
Az is legyen mint a nap oly világos, 
Melyről elég ismerni, tudni annyit 
Hogy fénylik, éltet, táplál melegít, — 
De nem sötétben csillogó bogár, 
Mely bár ragyog, azért nem égi test. 
Legyen felséges mindenik szava, 
Viselje arcán Isten képvonását, 
Hogy a végetlent érezzük, ha látjuk 
S hitünk gyanánt méltón fogadjuk el. 

Az volt elved, mi Krisztusé vala, 
Hogy Istent tisztán lélekben imádjuk, 
Hogy Isten is annál nagyobb leszen, 
Mentől nagyobb, dicsőbb lények imádják. 
Tehát az embernek haladni kell, — 
Megállapodni egy a kész hallállal. 
A vallás nyűgöző békó nem lehet, 
Mely a lélek korláttalan menését 
Nehéz súlyával lassúvá tegye. 
De volna bár tündöklő korona, 
Ha e szellem röptét lenyomja, 
El kell hajítni, mert a föld felé von. 
Az ember értse meg rendeltetését, 
Fáradjon, küzdjön, tűrjön és tanuljon. 
Az észnek mindent merni, nyerni kell 
Behatni a végetlen mennybe is, 
Míg a magasból immár földre szédül. 
S ha e nem szűnő küzdelem hevében 
A lélek látja, hol van a határ 
A véges és végetlen lény között, 
Dicsőn imádja majd a legdicsőbbet. 
Kimondottad megtisztított hitünknek 
Mindenható örökbecsű hitelvét: 
Hogy a vallásnak útja a végtelen 
S csak így vezethet Istenhez csupán, 
Hogy jó helyett a jobbat kell bevenni 
S hit dolgában a szentírás után 
Csak a meggyőződés irányadónk. 

Örülj Melanchton! ím a századok 
Tanítványokként jönnek szellemedhez 



S megértik, a mit oly régen tanítál. 
Örülj 1 Eszméid győzelmet nyerének, 
A széles föld dicsőit és magasztal. 

Dr. Bihari Péter.*) 

B E L F Ö L D . 
Rövid válasz az anekdotás feleletre. 

T. Nagy Ignác úr »Szlavóniai csendélet* című 
cikkére tett észrevételeimre anekdotával felel, mely 
szerint egy fiú apját figyelmeztette: ég a kend szűre. 

Csakhogy az anekdota nem érv, és éppenséggel 
nem bizonyítja azt, mit első cikkében állított, hogy a 
szlavónai községi iskolai ügy csodálatos könnyelműség-
gel el lett az egyházmegye előtt hallgatva, vagy ha 
jelentve lett is, nem került a plénum elé; de nem is 
cáfolja, meg azt, mit én első válaszomban közöltem, 
hogy ez ügy az egyházmegyei gyűlés előtt nemcsak 
többször tárgyaltatott, hanem erre nézve szigorú intéz-
kedédések is tétettek. 

De az anekdota nem bizonyítja a kötelesség mu 
lasztást sem, mint szintén nem cáfolja azon tételt, hogy 
a törvény semmi önkényt nem enged, minélfogva az 
esperes, vagy bárki más, személyes bosszúból egy tanítót 
hivatalától el nem mozdíthat; s ha cikkiró úr nézete 
szerint erre vonatkozólag kötelesség mulasztás történt, 
ez esetben be kell kizonyítnia, hogy az esperesnek ezen 
meg ezen §-ok szerint ezt meg ezt kellett volna teljesí-
tenie, de nem teljesítette ; s ha cikkiró úr az országos 
zsinati törvénykönyvben talál oly §-t, melynek értel-
mében az esperesnek joga volna egy felekezeti tanítót 
kihallgatás nélkül, egy ember vagy a presbyterium fel-
jelentésére elitélni és hivatalától elmozdítani: ez esetben 
meghajlok érvei előtt. 

Végre tiltakoznom kell azon gyanúsítás ellen, mintha 
a vizsgáló bizottság kimenetelét Kórógyra én huznám-
vonnám, mely vád akkor érhetne, ha az illető tisztelt 
férfiakat ez irányban befolyásolnám, mely célzatot ők 
kétségkívül visszautasítanák; s tiltakoznom kell azon 
állítása ellen, mintha egy hozzám intézett bizalmas leve-
lét az egyházmegyei gyűlésen felolvastattam volna. Ha 
én valakinek bizalmas levelet irok, azt a levélben vilá-
gosan jelezni szoktam, hogy bizalmas, nem közölni 
való. Ez a jelzés azon levélben hiányzik, s annálfogva 
kötelességemnek tartottam azt felolvastatni, más külön-
ben rám foghatta volna, hogy hivatalos levelét elpa-
lástoltam. De ha a gyűlést megelőző értekezleten, mi-
dőn a levél felolvastatott, velem tudatja, hogy nem 
kivánja felolvastatni, úgy azt rendelkezésére bocsátot-
tam volna. 

Ezekután úgy vélem, hogy ez ügyről részemről 
nem érdemes tovább vitázni. 

Kármán Pál. 

Jézus imája és nem „Űri ima." 
Sohasem voltam kibékülve ezen elnevezéssel: >Uri 

ima.* Sokat kutattam, kérdezősködtem, hogy honnan 
vette ez eredetét, de senki nem tudott nyomra igazí-
tani. Mi még gyermekkorunkban a »Mi Atyánk*-ot ta-
nultuk s az akkori idők imakönyveiben sehol nem talá-
lom az >Uri imá«-t. Ebből azt következtetem, hogy ezen 
elnevezés is a magyar nyelv természete és törvényei 

*) Mutatvány szerzőnek sajtó alá rendezett szépirodalmi műveiből. 

! iránt ép érzékkel nem biró, minden áron újítani akaró 
j egyén műve; és aztán lassanként meghonosult s mindig 

nagyobb és nagyobb tért foglalt el, úgy hogy most már 
az irodalomban egyedül bír jogosultsággal. 

Figyelmet érdemlő körülmény, hogy az »Uri ima« 
elnevezés a nép ajkán nem tud meghonosulni; ellenben 
az irodalomban ennek helyessége mind eddig még csak 
kérdés tárgyát sem képezte. Nemcsak az utolsó két év-
tized alatt kiadott imakönyvekben láthatjuk, hanem a 
mult hetekben mind a Budapesten, mind a Debrecenben 
és Sáros-Patakon megjelenő egyházi lapjainkban szél-
t're olvashattuk ezt. Az előbbiben »Tanulmány az úri 
ima felett,* az utóbbi kettőben az *is* kérdés vitatásá-
nál. Szerintem ezen elnevezésnek nincs semmi létjogo-
sultsága. Nincs pedig azért, mert ez nyelvtanilag helyte-
len s nem fejezi ki azt, a mit kifejezni akar. 

Ugyanis ezen kifejezés: »Úri ima,* nyelvünk ter-
mészete szerint semmit mást nem jelent, mint ezt: az 
urak imája. Valamint úri szokás, úri modor stb., soha 
nem azt jelenti, hogy: az úr szokása, az úr modora, 
hanem igenis azt hogy : az urak szokása, az urak mo-
dora ; vagyis nem egy úrra, de általában az urakra vo-
natkozik ; vagy például irói jog, lelkészi teendő, nem 
egy írónak jogát, nem egy lelkésznek teendőjét, hanem 
általában az irók jogát, a lelkészek teendőjét jelenti: így 
az úri ima elnevezés is, szigorúan ragaszkodva a magyar 
nyelv természete és törvényeihez, bizonyára nem azt 
jelenti, a mit kifejeznie kellene. 

De tovább menve, tegyük fel — a mit szerintem 
alaposan feltenni nem lehet — hogy úri ima csakugyan 
azt jelentené, hogy az Úr imája : még akkor sem lenne 
ezen elnevezés helyes és szabatos, mert tágabb értelmű 
s nem vonatkozik kizárólag a Jézusra. Igaz ugyan, hogy 
>az Atya őt tette Úrrá mindenek felett;« de vegyük 
figye'embe azon körülményt, miszerint a szent Írásban, 
az egész ó- és új-szövetségi részt tekintve, hasonlítha-
lanul többször jelenti az Úr kifejezés Istent, mint a Jé-
zust ; így tehát az Úri ima, vagy — feltéve, de meg 
nem engedve — az Úr imája, inkább jelenti ezt: Isten 
imája, mint a Jézus imája, a mit pedig kifejeznie kellene. 

Minthogy tehát az úri irra elnevezés egyáltalában 
nem fejezi ki, a mit akar, sőt nyelvünk természete és 
térvényei szerint elemezve, a le^helytelenebb jelentéssel 
bír : keressünk helyette mást, határozott értelműt, olyant, 
a melyiket magyarázni sem kell, mégis tisztán megért-
heti a legegyszerűbb ember is. Ilyen a nép ajkán már 
csaknem kiirthatlan erős gyökeret vert: »Mi A t y á n k , * a 
melyhez hasonlólag száz meg száz becses irodalmi művet 
látunk elnevezve, melyeknek szerzőik címűi a kezdő sza-
vakat, vagy kezdő sort tették. 

De ilyenül kínálkozik különösen a minden tekintet-
ben határozott értelmű s az úri imával hangzatosságra 
nézve is versenyző >Jézus imája* cím. Miért ne használ-
nók ezt irodalmilag, ha jobb az előbbinél ; hiszen az 
általános használat egy helytelen elnevezésnek nem ad 
létjogosultságot. Amannak a használatból elhagyása és 
ennek használatbavétele — miután azt a nép nagy tö-
mege úgy sem fogadta el — igen könnyen megtörtén-
hetik : csak egyházi lapjaink írják ezután Úri ima he-
lyett ezt: Jézus imája s erősen hiszem, hogy ez elne-
vezés rövid idő múlva a nép ajkán is meg fog ho-
nosulni. Gsoó Zsigmond, 

t.-szalkai ev. ref. lelke'sz. 
* 

Csak egy pár rövid megjegyzést e felszólalás'a. — 
Nyelvünk természete az »Úri* ima elnevezést megengedi. 
Miként az »isteni* bölcseség vagy »jézusi* szeretet az 
Isten bölcseségét és a Jézus szeretetét (vagy az övékhez 



hasonló bölcseséget és szeretetet: úgy az »Úrí ima* az 
Úr Jézus Krisztus imáját jelenti. Az elnevezés tehát nyelv-
tanilag helyes. — Exegetice pedig az az igazság, hogy 
az új-testamentumban az »Úr* csaknem kivétel nélkül 
Jézus Krisztusra vonatkozik, kivált a Pál apostol termi-
nológiájában ; tehát a bibliai értelemmel sem ellenkezik 
az »Uri ima« név. — De azért mi az »Uri ima« mellett 
nem kardoskodunk, tudván, hogy a »Miatyánk« né-
piesebb, a »Jézus imája« hangzatosabb ; hanem az már 
minket is érdekelne, hogy ki és hol használta irodal-
munkban először az »Úri ima* neve t? . . . Az ez irány-
ban való felvilágosítás előtt készséggel megnyitja e lap 
hasábjait a Szerk. 

R É G I S É G E K . 
Huszár Gál élete. 

(Folytatás és vége). 

A mi pedig magát Huszár Gált illeti: ő már na-
gyon jól tudhatta és ismerhette emberének fő-fő atyás-
kodását: épen azért legkevésbé sem vala hajlandó hely-
zetét, magára nézve még sokkal veszélyesebbel cserélni 
fel; itt legalább számíthatott még hitrokonainak, az érte 
élni, halni, vagyis mindenre kész kedves hallgatóinak 
pártfogására és védelmére; tudta, hogy itt élete bizto-
sítva van: míg Egerben, egy őt magát épenúgy, mint 
hitelveit mélyen gyűlölő »atyáskodó* főpap önkényének 
lett volna kitéve. így tehát maradt a kassaiak között, 
de továbbra is a börtönben. 

Huszár Gál hallgatói ragaszkodásában, önzetlen sze-
retetében csakugyan nem is csalatkozott, mert ezek ké-
szek voltak mindent megtenni az ő megszabadulása ér-
dekében és ha máskép célt nem érhettek, még a vég-
letektől sem riadtak vissza. Még közvetítésekhez is fo-
lyamodtak. Már ekkor ugyanis köztudomású dolog volt, 
hogy Miksa cseh király és Magyarország törvényes trón-
örököse fölvilágosodásánál fogva már nem érez oly mély 
gyűlöletet a protestáns tanok iránt mint királyi atyja s 
nem barátja azon udvari és főpapi politikának, miszerint 
az újított hit híveit, ha másként nem, erőhatalommal is 
meg kell semmisíteni, sőt inkább azt tartja, hogy a lelki-
ismeret fölött uralkodni nem lehet és senkit hit dolgában 
kényszeríteni nem szabad.« O hozzá folyamodott tehát a 
Kassa városi tanács is 1560. december 14-kén, közben-
járóul kérvén őt fel, fogságban sanyargatott kedves papja 
kiszabadítása érdekében. Igazságos érzületében bízva, hó-
dolatteljesen kérték: »eszközölné ki királyi atyjánál Hu-
szár Gál szabadon bocsátását, még pedig oly formán, 
hogy Kassán maradhasson s közöttük Isten igéjét sza-
badon hirdethesse.* Azonban Huszár mindennek dacára 
börtönben maradt, de annyi mégis megengedtetett 
neki, hogy felügyelet mellett híveinek szabadon prédi-
kálhatott. 

Eger túlbuzgó püspöke Veránc Antal az ily hely-
zettel vagyis eredménynyel sehogy sem volt megelé-
gedve. O láb alól akarta és szerette volna eltenni — »a 
lázadást szító, eretnek papot* — minélfogva a kassai 
nép makacssága már bosszantani kezdé. Cselhez folya-
modott tehát. Egyetértve Zay Ferenc főkapitánynyal: 
1560. december 27-én este, titkon akarták elszállítani a 
foglyot Egerbe. De ezen tervről jó előre értesülvén a 
nép, épen midőn Huszár hallgatóinak a karácsonyi pré-
dikációt tartaná, forrongásban tört ki és egyesek az így 
előkészített zűr-zavart felhasználva: Huszár Gált börtö-
néből kiszabadíták s a városból való elmenekülését elő-

segítették. Zay Ferenc főkapitány másnap már hiába 
keresé foglyát, mert az, az érte élni halni kész nép ol-
talma és fedezete alatt álruhában Debrecen felé me-
nekült. 

A városi tanács föl tudta fogni a történtek hord-
erejét és nehogy a forrongáséit az egész város büntet-
tessék, még az egyszerű gyanútól is meg akarta magát 
óvni jó előre. Mindjárt a zavargás után, december 30-án 
írt föl Miksához : »hogy ők mindenben ártatlanok, sem-
miben sem részesek, mivel a börtönül alkalmazott ház-
ban karácsonyi prédikálásra a főkapitánytól engedélyt 
nyert Huszár Gált maga a hallgató nép pártfogolta s a 
nagy tolongásban a fogoly hova és merre menekült, ar-
ról mit sem tud.« 17) 

A tanács számításában nem is csalódott. Mert az 
üldözést szító főpap, Veránc, a nép állhatatossága által 
magát teljesen kijátszva látván, haragra lobbant és a lá-
zadást a fejedelem s a római katholikus vallás sérelmé-
nek, »gyalázatos bűnténynek nevezte.« Szigoiú vizsgálatot 
kért és a tettesek példás megbüntetését sürgette. A ki-
rályhoz 1561. március 12-dikén kelt levelében a fogoly 
visszahozatását követelte ; sőt még azon fájdalmas pana-
szát is kifejezte, hogy a kassaiak őt még főpásztoruknak 
sem ismerik el. 

A vizsgálat csakugyan elrendeltetett s annak vég-
rehajtásával Liszti János, Oláh Miklós esztergomi érsek 
húgának férje,18) bízatott meg, aki, midőn a közvetlen 
tetteseket kinyomozni nem vala képes, magát az egész 
várost kívánta büntetéssel sulytani, mint a hogyan a hadi 
sarcot szokták követelni valamely legyőzött nemzeten. 

Az ily igazságtalan és törvénytelen eljárás a város 
bíráinak sehogy sem tetszhetett, épen azért felfolyamo-
dással éltek ellene. 1561. március 15-én kelt, a város 
összes polgárainak nevében, a felséghöz küldött okmány, 
»melyben önérzettel teljes hangon adják elő, hogy a 
keletkezett zavarok miatt igazságtalanúl büntettetnék az 
egész város, mivel az egész egyetem semmiben sem 
részes, mert ha történt visszaélés, azt nem ők, hanem 
azok követték, kik vak buzgóságuk által elragadtatva az 
igazság ellenére jártak el és túlkövetelésok és erősza-
koskodásuk által az emberek lelkiismeretét és hitbeli 
meggyőződését háborgatták.* 10) 

A kassai polgárok erélyes föllépése nem is maradt 
eredmény nélkül, mert a tervezett egyetemleges bün-
tetés elmaradt, csupán a Kálvin és az anabaptista fele-
kezetek ellen küldettek szigorú rendeletek. A kassai za-
varokról még csak annyit, hogy »a Huszár Gál ügyében 
támadt zavarok miatt Perényi Gábor is küldött felterjesz-
tést Miksához, mely keltezve van Patakról 1561. március 
4-ről.« Ez is meg van a kassai levéltárban.20) 

Most még az ellenvéleményt kell igazolnom. 
Tóth Ferenc azt állítja : »A pápai reformáta szent 

ekklézsia rövid históriája* című művében 2I) : »hogy 
1568-ban hozattatott ide (t. i. Pápára) Ovárról Mosony-
vármegyéből Huszár Gál, ahol egész 1577-ig működött, 
amikor fia Huszár Dávid lőn utódjává. Másutt, a Túl a 
dunai püspökök életében 22) pedig azt írja hogy: »Ovár-

17) A kassai tanács fölirata Miksához. Városi levéltár. Nr. 2206. 
iS) Ez a Liszti János, felesége halála után 1568-ban az egy-

házi pályára lépett, s bámulatos gyorsasággal emelkedve 1573-ban 
győri püspök s Magyarország főkancellárja lett, a mi csak néki, mint 
Oláh Miklós rokonának mehetelt oly könnyen. Lásd e részben a »Szá-
zadok* 188Ó. évf. 42. 1. T. E. 

19) A kassai polgárság kérvénye a királyhoz, meg van a városi 
levéltárban. 

20) Lásd a »Századok« 1882. évf. 605. 1. 
21) Tóth Ferenc: »A pápai reformáta szent ekklézsia rövid his-

tóriája.* 46. és 50. 1. 
22) Tóth Ferenc : »Túl a dunai püspökök élete.* 22. lap. 



ról mint püspököt, Pápára püspöknek és prédikátornak 
hozták egyszersmind*, melyek közül, mint alább látni 
fogjuk, egyik sem felel meg a történeti igazságnak. Igye-
kezem hát érvelésemet a lehető rövidséggel előadni. 

Mint fentebb láttuk, Huszár Gál Kassáról 1560. 
december 27-én Debrecen felé menekült, itt volt 1561, 
és az 1562. év elején, mit bizonyít az a körülmény, hogy 
Méliusz Péter egyházi beszédeiből két kötetet 1561 ben, 
egyet 1562-ben kinyomatott saját nyomdáján. Az első 
kötet elöljáró beszédében : »Debrecent Istentől különösen 
megáldatott városnak és a mennyei tudományban, mind 
az egész Magyarországnak, mind Erdélynek világító lám-
pásának* nevezi. Hogy 1861-ben és még az 1562. év 
elején csakugyan Debrecenben volt, nyomdája működé-
sén kívül az is bizonyítja, hogy az évi december 13-án 
ő is aláírta Gál pap névvel azon okmányt, a melyet, 
mint vallástételt adott magáról Köröspeterdi Arany Ta-
más a debreceni ekklézsia előtt, az ő eretnek tudomá-
nyából való megtérése után.23) Mindazáltal minden jel 
arra mutat, hogy ő Debrecenben nem viselt lelkészi 
hivatalt, mit az is eléggé bizonyíthat, hogy 1562. február 
12-én kassai lelkipásztornak és száműzöttnek írta magát. 

Ha ez a feljegyzés nem maradt volna is reánk, 
mégis következtethetnénk feltett állításunkat. Nevezete- : 

sen, ha Huszár Gál debreceni rendes lelkipásztor, akkor 
seliogyan sem értjük meg azt, hogy miért kívánkozik 
épen ö abból a városból, a mely az erdélyi országrészhez 
tartozik és a hol a katholikus klérus senkit nem üldöz-
het, nem haborgathat; nem érthetjük, hogy miért moz-
dulna akkor onnan épen Ő, akit a főpapság már Magyar-
óváron üldözött, de azért nem hagyta el állomását, míg 
a kassaiak meg nem hívták és csak ez után távozott el 
onnét; Kassáról szintén szöknie kellett, ha élete kedves 
előtte. Miért menne hát a biztos helyről, mikor maga is 
jól tudja, hogy ő igen nagy szálka a kathol. főpapság 
szemében, aminthogy ez idáig meg is mozdított ellene 
minden követ, ha valahogyan kézre keríthetné. Miért 
menne hát a biztos helyről, a hol nyugodtan lehajthatí 
fejét ismét az üldözés elé, miért menne el a fényes deb-
receni lelkészi állomásról, melynek már ekkor négy lel- ! 
késze vala ? Hiszen még Magyar-Ovárról, a hol folyto-
nosan üldözték, sem ment el addig, míg biztos helye 
nem volt. Ismétlem, ha ő debreceni rendes lelkipásztor, 
akkor bizonyára nem jön el egyik hatalmas üldözője 
Oláh Miklós esztergomi érsek közvetlen közelébe, Rév-
komáromba. 

Több mint valószínű tehát azon véleményünk, hogy 
ö Debrecenben mint nyomdatulajdonos működött csupán 
és mint ilyen, Méliusz Péter egyházi beszédeinek kinyo-
matásával vitte előre a reformáció ügyét ; és Köröspe-
terdi Arany Tamás vallástételén csak mint tudós szak-
értő volt jelen a többi debreceni polgárokkal; mert 
ha ez nem volna, miért irná magát 1562. február 14-én 
kassai lelkipásztornak és száműzöttnek. Bizonyára azért, 
mert reménylte, hogy Kassára még visszamehet; nem 
debreceni, hanem kassai papnak írja magát; a melyből 
állításunk önkényt következik, mert azt csak nem tehet-
jük fel róla, hogyha debreceni rendes lelkipásztor, miért 
írná magát kassainak és száműzöttnek ? Mivel ezzel nem-
csak a valódi tényállással ellenkezőt írt volna magáról, 
hanem még nevetségessé is tette volna magát a »sza-
bad városban.* Meddig volt Debrecenben ? adatok híján 
eldönteni nem lehet; de ez évi, vagyis 1562. év októ-
berében már Révkomáromban találjuk. 

Azonban itt sem volt békés maradása. Oláh Miklós 
IS) A különben érdekes vallástétel eredeti szövegét lásd : Révész 

»Figyelmezói-jenek 1873. évf. 49. 50. 1. 

esztergomi érsek mihelyt tudomást vett itteni eredmé-
nyes működőséről, mindjárt >kemény büntetés és fele-
lősség terhe alatt hagyja meg a Komárom, Esztergom 
és Nyitravármegyei szolgabiráknak, uradalmi tisztjeinek 
és Komárom városa biráinak, hogy: »az eretnek pré-
dikátort űzzék el a hatóságuk alá tartozó területe1<ről, 
vagy fogják el és börtönözzék be«,24) a melynek, midőn 
semmi eredménye sem lett, királyi rendeletért esedezett 
Ferdinándnál; sőt még Károly főherceget is fölkérte, 
hogy Komáromból űzesse el, mely kérelemre ez azután 
1563 január havában szigorú parancsot küldött a komá-
romi vár parancsnokához, hogy : »Huszár Gált azonnal 
elfogván, Esztergomba küldjék, vagy a komáromi vár 
kazamátáiba zárják el«.25) De itt elkerülte mégis a bör-
tönt. Nagy István, a csajkások kapitánya, Huszárnak 
mély tisztelője, oda működött, hogy még a parancs 
végrehajtása elől elmenekülhetett Komáromból. 

Innét 1565-ig nem tudunk róla semmit, csak kö-
vetkeztetjük, hogy Komáromból Nagy-Szombatba mene-
kült és itt mint reformált lelkipásztor működött. Ez év-
ben ugyanis, tehát 1565 január 28-án Oláh Miklós esz-
tergomi érsek s több más főpapok indítására Nagy-Szom-
batból királyi parancs által elűzetett.26) Ezen parancsban 
a következők állíttatnak GaHusról. (Huszár Gál ?): 

i-ször. 1565-ben az állíttatik Gallusról, hogy gonosz 
tanaiért több helyről elkergették. Azt a fenntebbiekből 
már tudjuk, hogy Huszár Gálnak mily sok keserítést 
kellett zaklatott életpályáján tűrnie s e szerint a királyi 
parancs azon állítása, hogy Gallust több helyről elker-
gették Huszár Gálra mutatna s ez annyival valószínűbb, 
mert a hol volt, még idáig mindenütt üldöztetett; Ma-
gyar-Ováron épen úgy, mint Kassán és Révkomáromban. 
— 2 szor. Azt mondja továbbá a parancs, hogy Gallus 
1565-ben Nagy-Szombatban papi hivatalt bitorolt. Ez az 
idő Huszár Gálnak Révkomáromból menekülése 1563 és 
komjáthi-i papsága 1570. évek közötti időközre esvén, 
elfogadhatónak mutatkozik tehát az, hogy az a Gallus, 
aki 1565-ben nagyszombati pap volt, Huszár Gál vala 
s ottani hivataloskodása közben ismerteté meg magát a 
vidéken annyira, hogy midőn Nagy-Szombatot szintén 
el kellett hagyni, Komjáthi vá'asztá őt meg papjának. 
— 3-szor. Végre azt rendeli a szóban forgó parancs, 
hogy azon kalmároknak nevei, kik Váradról és Erdély 
egyébb vidékeiről Nagy-Szombatba átköltözve, itt megtele-
pedni szándékoznak, haladéklalanul terjesztessenek föl! 

Nem fekszik-e itt közel a gondolat, hogy ezen 
kalmárokkal már Debrecenben léte alkalmával megismer-
kedett ? 

Tehát Huszár Gál Nagy-Szombatból királyi pa-
rancsra űzetett el 1565-ben Hova ment, merre járt a 
következő években? nem tudjuk, míg nem 1570-ben a 
Nyitravármegyei Komjáthi rendes lelkésze vala, a hol 
Bornemisza Péter egyh. beszédeinek első részét 1573-ban 
nyomatni kezdte, mely ezen munkából világosan látható. 
Ugyanitt adta ki énekes könyvét is 1574 ben, a mely-
ből mostani énekes-könyvünkben is van két dicséret, a 
71. és 72-ik, a melyeket maga Huszár Gál írt. 

Hihetően Komjáthin halt meg 1575 ben. 
a4) Dunántúli Protest. Közlöny. 1886. 24-dik szám. Ónody Zs. 

jeles cikke. 
25) Ugyanott, ugyanaz. . 
í6) Ez a kir. paráncs olvasható 1870-ben Hornyánszkynál meg-

jelent ily című műben: »Geschichtlicbe Darstellung der sehr merkwür-
digen Schicksale und Glaubenskampfe der evangel. Kirchengemeioden, 
sowohl Augsb, als Helv. Confession, in der königl. Freistadt Tirnau 
in Ungarn, vom Beginne der Reformation, bis auf unsere Zeit. Von 
Joh. Carl. Stdczer. 113. 1. 5. sz. Megjelent Révész »Figyelmező<-jében 
is. 1873 . 



Reá is elmondhatjuk egyik jeles történészünk sza-
vait : »a mi hőseink jeltelen sírokban nyugosznak, alak-
jaik talán végképen elenyésztek, mint a felhő, mely 
villámait, záporát kiontván, maga semmivé lesz, de ha-
tását s emlékét a megáztatott föld s a megtisztított lég 
hirdeti.* — Nagy-Szombat s Komjáthi ma már tiszta 
katholikus és legnagyobb részben tót is. Mintha csak ró-
luk mondaná a költő: »nincs már ott nép, mely pályát 
izzadni s izzadás közt hősi bért aratni, ősz atyáknak 
nyomdokin tanult. Nincsen ott már hon szerelme, sem 
magasra vívó szív, sem elme « Az elsőben vannak a mi 
legnagyobb ellenségeink, a jezsuiták, a másodikban pe-
dig a magyar szó oly ritka, mint a fehér holló; amint 
ezt magam tapasztaltam 1880-ban, szupplikáns ko-
romban. 

Tehát a jó Rákosi Mártonnak csakugyan igaza 
van, aki t. i. Huszár Gált nem említi a túl a dunai egy-
házkerület püspökei között, mert ő csakugyan soha sem 
volt pápai pap, sem kerületünknek püspöke. És csudá-
latos ! Tóth Ferenc, Lampe—Ember Pál után ugyancsak 
síkra száll mellette, ha más bizonyságot nem tud is fel-
hozni állítása igazolásául, mint csupán azt, hogy Pápán 
nyomdát állított fel. Ámde a fenntiekből bizonyos, hogy 
itt is Páriz Pápai Ferencnek lesz igaza, még pedig Tóth 
Ferenc azon érvelése alapján, hogy Páriz Ferenc, mint 
pápai születésű : »sokat tudhatott olyast a maga szülötte 
földje dolgairól, a melyek ma már megírva sehol nem 
találtatnak «.2T) 

Huszár Gál — mint láttuk — a hol egy kissé 
huzamosabb ideig működött, avagy tartózkodott: mind-
járt megszólaltatta nyomdáját is. — Óváron 1558-ban, 
Debrecenben 1561 és 1562-ben, Komjáthin 1573-ban és 
1574-ben; vájjon mi lehet az oka, hogy Pápán semmit 
sem adott ki nyomdáján? Egyszerűen az, hogy nem is 
volt ott soha. Hogyan is mondja Páriz Pápai Ferenc az 
ő »Erdélyi Fénix«-ében, ki állította fel a pápai nyom-
dát? (A hazai nyomdákról írván): 

»Magyarország ebben szenved még nagy csorbát, 
Pozsony orvoslá meg elsőben e hibát; 
Török Bálint rászerzé Pápa városát, 
Megmutatá ő nagyságos úri voltát.* 

Még egy valószínűség van hátra, mondhatja az 
olvasó, Huszár Gál pápai papsága mellett. Hova ment 
Nagy-Szombatból 1565-ben? Bizonyosan innét kellett 
Pápára kerülnie; hisz Tóth Ferenc is azt írja, hogy 
1568-ban hozatott Pápára? Ezt vitatni lehet, de ne 
felejtsük, hogy csupán csak két esztendőről van szó, 
mert 1570-ben már Komjáthin van, 1573 és 1574-ben 
itt könyveket ad ki; és így Tóth Ferenc azon számí-
tása, hogy ő 1577-ig pápai pap és püspök volt, sehogy 
sem jő ki. 

Tehát csakugyan a jó Rákosi Mártonnak van igaza. 
A messze múltnak legalább szolgáltassanak igaz-

ságot a késő unokák, a történetírás itélő széke előtt I 
Végül a mit legelőször kellett volna tennem, e 

helyen is legőszintébb köszönetemet kell nyilvánítanom 
Paikoss Endre barátomnak, a ki a Huszár Gálra vonat-
kozó adatokat a legnagyobb készséggel szíveskedett a 
kassai levéltárból kiirni és rendelkezésemre bocsátani. E 
rés/ben hát, ha dolgozatomnak valami értéke van, úgy 
az egyedül csak az ő érdeme. 

Sopron, 1886. november hó. 
Thúri Etele, 

fegyházi ref. lelkész. 

,7) Tóth Ferenc; »Tul a dun«i püspökök élete.* 25. lap. 

K Ü L F Ö L D . 
Dr. Hodge A. A. hírneves angol (amerikai) theol. 

tanár és hittaniró Princetonban a mult év végén hirtelen 
elhunyt. A »Quarterly Register,« ez ismert folyóirata a 
ref. egyházak szövetségének, folyó évi januári számában 
külön és első cikket szentel a hírneves tanár és egyházi 
iró emlékének. Főbb adataira szorítkozva, Hodge a ha-
sonnevű és nagyhírű amerikai theologusnak volt fia és 
1823 ban Princeton-ban, az észak amerikai presbyteri 
egyházak e fő-főhelyén született s iskoláit is ugyanott 
végezte. Nyilvános pályáját a külmisszió szolgálatában 
kezdte meg s három évet töltött Allahabad ban (Indiá-
ban) mint a presbyterianus misszió lelkes papja. Innen 
1850-ben hazájába visszatérve, egész 1864-ig gyakorló 
lelkész volt Amerika több nevezetes presbyteri gyüleke-
zetében. Ekkor Allegheny város theologiai szemináriu-
mában tanárrá választatván, 1869-ig itt, azóta Princeton-
ban, az amerikai presbyterianusok legnagyobb és leghí-
resebb papnevelő intézetében működött, nagy elismerés-
sel és rendkívüli szeretettel környezve. »Az Úr házának 
szerelme emészté meg,* a mennyiben adventkor a prin-
cetoni College kápolnájában lelkesen prédikált, meghű-
tötte magát s pár nap alatt meghalt. — Mint tanár — 
mondja forrásunk — méltó folytatója volt nagynevű 
atyja művének. Jeles exegeta és kitűnő dogmatikus egy 
személyben, ki értette a módját, hogy lehet szívét lebi-
lincselni és értelmét inspirálni a tanítványoknak. A the-
ologiát nem tekinté csak elméleti tudásnak, hanem az 
élet és gyakorlat oly tudományának, mely szívet táplál 
és elmét nemesít. A Hodge névnek Amerikában és Prin-
cetonban félszázados tiszteletét hitével és tudományával 
nagyban emelte. — Leghíresebb munkája a »Theologia 
alapvonalai (Outlines of Theology), melyet világos és 
szabatos meghatározásai, éles megkülönböztetései és elő 
nyös tömörsége, az angol dogmatikai irodalom legolva-
sottabb könyvévé tettek. Iránya határozottan orthodox, 
de az orthodoxia azon fajtájából, melyet az ő és a Schaff 
könnyed és világos előadásában a más theol. irány híve 
is élvezettel olvas. Ez különben csak kivonat Hodge hí-
res nagy munkájából. A többi munkái szintén hittani 
természetűek és ugyanily irói és theol. jellemmel birnak. 
Hodge-nak az időszaki sajtóban is nagy neve volt s mint 
a »Presbyterian Reviews egyik volt szerkesztőjét s mind 
végig szorgalmas munkatársát, jelentékeny rész illeti a 
tekintélyes folyóirat megalapításának és felvirágoztatásá-
nak dicsőségéből. Mint ember, nemes szív, fennkölt 
szellem jellemezték, kin az ismert mondás igazán betel-
jesült : Pectus est quod theologum facit. Jellemét egyik 
kartársa e szavakba foglalta a halotti beszédben: > Hodge 
keresztyén, bölcsész, theologus, szónok, költő és gyer-
mek* volt egy személyben. 

Amsterdámi egyházi viszály vége. Helyesebben: 
kezdetét kellett volna irnom, mert a törvényes úton 
folytatott per vége, úgy látszik egy nagyobb viszálko-
dásnak lesz a kezdete. Kuyper és társainak hivataluktól 
való felfüggesztése, melyről annak idején értesíttetett az 
olvasó közönség, minden fórum által így legutóbb a 
zsinat által is (december i-én) megerősíttetett. így az 
ügy törvényes úton véget ért ; a zsinatról följebb appel-
lálni nem lehet. A hivataluktól elmozdítottak számára 
két út maradt; vagy belenyugodni sorsukba, vagy ki-
lépni az egyházból. Kuyper és társai ez utóbbit válasz-
tották. A >Herant« (Kuyper lapja) hivatkozik e lépés-
nél a reformációra, mint a mely hasonló indokokból jött 



létre, Luther föllépett a pápai hierarchia ellen. Kuyper 
pedig a zsinati hierarchiának izent hadat. Ugyan e lap 
egy általános felszólítást intéz az összes ref. gyülekeze-
tekhez, melyben azokat a zsinat ellen való csatlakozásra 
hívja föl. Az ügy bővebb megbeszélése céljából január 
7-én gyűlés lesz Amsterdamban, melyre Kuyper ugyan-
csak sok képviselőt remél. Nem csalódik-e reményében ? 
az a jövő kérdése. Eddig 7 gyülekezet jelentette be 
nála hozzácsatlakozását s ha a jelentkezés ily lassan 
halad, a nagy lármának fiaskó lesz a vége. Az új egy-
ház régi nevéhez zárjelben még új epithetont is csa-
tolt — A. 0. 

Korszerű programm a katholikus actio számára. 
A »Moniteur de Romé* karácsonyi száma idézi a leitme-
ritzi püspök által a napirenden levő ügyekre nézve fel-
állított kath. actio-programmot, melynek pontjai követ-
kezők ; 1) minden katholikusnak szeretetben és cselek-
vésben egyesülni kell. 2) a férfiakat kath. egyletekbe, tár-
sulatokba, körökbe kell soroztatni. 3) a kathol. sajtót 
kifejleszteni és elterjeszteni mnlaszthatatlan kötelesség. 
Erre nézve az utolsó óra már ütött. 4) az ünnepeket és 
vasárnapokat meg kell szentelni. 5) becsületesen kell 
részt venni a politikai életben. 6) vallásosán kell nevelni 
az ifjúságot. 

Hannington püspöknek a mult évben Közép-Afri-
kában meggyilkoltatott missziói főnöknek naplóját, kinek 
szomorú végéről oly mély részvéttel írtak eg) házi és 
világi lapok, hazaküldték és e naplóból éltének utolsó 
napjaira és 8 napi fogságára vonatkozó adatok megje-
lentek s megható képet tárnak föl nagy szenvedéseiről 
s igaz keresztyéni türelméről, melylyel ezeket v'selte. — 
Gyönyörű bizonyság ez azon hatalmas és felemelő erő-
ről, melyet a ker. vallás a megalázottnak és szenvedőnek 
képes nyújtani. »Elfogatásom után nem egyszer jöttem 
kínos érintkezésbe banana vesszőkkel, un^zoltatva siet-
ségre.® Ezután egy rozzant kunyhóba zárták, hol a 
puszta földön kelle feküdnie. A kiállott szenvedések a 
hosszú út alatt s most e bűzhödt egészségtelen hajlék 
nagyon megviselték egészségét. De azért Istenben va'ó 
hitét megtartá. » Nagyon gyenge vagyok, alig van erőm, 
hogy kis bibliámat fenntarthassam, csak nagy erőfeszí-
téssel állhatok lábaimon, de azért hálás vagyok az ő 
kegyelméért, azért dicsőítenem kell az ő szent nevét, 
Istenem a tied vagyok.* — Egy napon kivezették őt a 
főnök elé, kinek feleségei — mint mondja vagy száz — 
kegyetlen kíváncsisággal legeltették rajta szemeiket. — 
Október. 28., megöletése előtt való nap így ír : »Lázam 
rohamosan nő, nem tudok egy órát sem átaludni nyu-
godtan, Istenem könyörülj rajtam. Egészen meg vagyok 
törve s nagyon lealacsonyítva, a XXVIII-dik zsoltár 
megvigasztalt. Az utolsó napról e kis töredék van m^g: 
»Semmi hírt nem hallok. Egy hiéna közel kunyhómhoz 
vonított egész éjjel, de azt hiszem, talán még ma nem 
kerülök fogai közé. A XXX. zsoltár nagyon megerősí-
tett, nyugodtan várom halálomat.* Ugy látszik kevéssel 
e sorok írása után kivégeztetett Mwanga fekete poroszlói 
által. Kevéssel halála után új püspököt küldtek helyére 

I R O D A L O M . 
Ima és egyházi beszéd. Irta és az 1644-ik évben 

épült rozzant régi templom hivatalból történt bezáratása 
utáni vasárnapon 1886. jul. 25-én a templom mellett 
tartott búcsú istenitiszteleten elmondotta Tasson Dömö-
tör Bertalan ref. lelkész. A Hagg.: II. 18 alapján irt 
emelkedett hangú egyházi beszéd egy elő- és egy utó-

ima keretében jelent meg. Ugy az imák, mint maga a 
beszéd teljesen alkalomszerűek s különösen megkapó 
szépségű a beszéd befejezése, a mint a roskatag, vén 
templomtól vesz búcsút gyülekezete nevében a buzgó 
lelkipásztor s mintegy megáldja annak még utolsó porát 
is. Az egésznek inventiója igen szép, de főleg az utolsó 
részé az. A beszéd tiszta jövedelme az ú j templomban 
felállítandó szószék beszerzésére lesz fordítva. Ára 
20 kr. Ajánljuk az érdeklődők szives figyelmébe. ; i 

Zum Zeugniss. Offener Brief an den Ehrwürd. 
Herrn J. Lichtenstein. Bezirksrabbjner zu Tápio-Saele, 
in Ungarn, als Widerhall zu seinem j>Mein Zeugniss*. 
von Alexander Venetianer ev. ref. Pfarrer in Triest. E 
cím alatt kü'detett be lapunkhoz Venetianer Sándor 
trieszti lelkész úr által egy kis füzet, mely mint már 
címe is mutatja Lichtenstein J. tápió-szelei rabbinak 
>Mein Zeugniss *-ére visszhang. Míg a nyilt-levél elején 
nagy lelki örömmel tesz bizonyságot a nyilt levél irója 
a »Mein Zeugniss* erős vallásos hite mellett s lelkesedve 
mondja: »Ime egy igazi izraelita, a kiben semmi ha-
misság nincsen* ; majd folytatólag azt kívánja kimutatni, 
hogy mit tett Jézus a zsidókért s mennyiben megváltója 
ez Izrael népének is. Mindenütt a »Mein Zeugniss* egyes 
tételeit idézi, melyek alapján igyekszik meggyőzni a 
vallásos lelkű rabbit Jézusnak istensége s isteni küldetés? 
felől. Buzgósággal, égő hittel és lelkesedéssel van e 
»Zum Zeugniss* irva s azzal a szent meggyőződéssel, 
mely csak a hitben erősek tulajdona. Kívánatos, hogy 
ne csak Lichtenstein olvassa e nyilt l e v e l e t , de tanulja* 
nak belőle hitsorsosai is. . i. 

Fáy András mint pedagógus címen v ttük Koma• 
romy Lajosnak, az állami polgári iskolai tanítóképző-in-
tézet tanárának egy terjedelmesebb értekezését, mely 
először a »Nemzeti Nőnevelés* folyóiratban jelent meg s 
most mint abból készített külön lenyomat van előttünk.' 
Az érdekes tanulmány 41 lapon ismerteti Fáy András-
nak neveléstani munkáit s az ezekben letett pedagógiai 
elveket. Nagy szeretettel, pontos lelkiismeretes utánjá-
rással, Fáy iránt érzett mély tisztelettel és melegséggel 
van e tanulmány írva. Egymásután ismerteti szerző 
Fáy »Próbatétel a mai nevelés két nevezetes hibáiról* 
(1816). »Nőnevelés és nőnevelési intézetek hazánkban* 
(1841). »A legegyszerűbb természet- és tapisztalathűbb 
s gyakorlatibb nevelési rendszer* (1855) nagyobb, önállón 
megjelent műveinek s a »Tervvázlata egy nevelőnéket; 

képző intézetnek* (1846 »Eletképek«) című értekezésenek 
nevelési gondolatait, de figyelmét kiterjeszti Fáy regé-
nyeire, novelláira és meséire is, melyek legnagyobb része 
szintén tanító irányú s ezekben igyek-zik neveléstani él-
veit népszerűsítni. Igen helyesen jegyzi meg szerző, hogy 
»úgy tett e tekintetben Fay, mint Eötvös, a ki irány-
regényeiben politikai nézeteit terjesztette.* De nemcsak 
a Fáy eszméinek rendszerbe állítása s registrálasa Ko-
máromy tanulmánya, hanem egyszersmind bírálata is 
azoknak. Nem feltétlen hódoló tehát, hanem öntudatod 
tisztelő, ki a míg nagy szeretettel és lelkesedéssel mutatja 
meg, hogy Fáy hazai nevelésügyünknek igazan prófétai 
lelkű harcosa volt s mint ilyén a messze jövő számára 
is nagy bö'csességgel jelölte kí az é téren -követendő 
utat, másfelől észreveszi hibáit is, égy s más nézetéinek' 
a mai változott viszonyok között való tarthutátlanságát,' • 
de ezt is teljes diseretióvat teszi. Szóval, az egész érte-
kezés a mennyire tanulságos, ép annyira szép'" isi Mele-
gen ajánlhatjuk a nevelésügy barátainak úgy, mint kö-
zönségünk figyelmébe. Ára? 

Beküldettek a következő ág. ev. énekes könyvek: 
Énekes könyv. Ötven egyházi dallam szöveggel evange-



likus iskolák számára. Szerkesztette Schmid Tódor. Az 
énekek szövege magyar és német nyelven van közölve. 
A mű Kókai Lajosnál jelent meg. Ára 50 kr. *Kron-
stadter Evangelisches Chordl-Buch.t Magyar-, német- és 
szlávnyelvű szöveggel 86 éneket tartalmaz. Brassóban 
Trausch József kiadásában jelent meg s ára fűzve 10 kr. 
kötve 15 kr. »Egyház i énekek és imádságok az evang. 
vallású tanuló ifjúság számára* címmel Poszvék Sándor 
soproni theol. tanár állított össze e műben 150 egyházi 
éneket, melyek legnagyobb része a győri énekeskönyv 
szövege szerint van felvéve, két-két ének van Karsay 
Sándor püspöktől és Sántha Károly evang. lelkésztől. 
Azonkívül van 14 eredeti imádság is a könyvben, 
melyek tisztán a tanuló ifjúság vallásos szükségleteire 
való tekintettel készültek. Áz imák vallásos szívből fa-
kadtak ; de az énekek egy része bizony e könyvben is 
a mellett lesz tanúságot, hogy ág. hitv. testvéreinknél 
nem ártana már komolyan hozzálátni az énekügy refor-
málásához. Az ő énekeik között is nagyon sok van, a 
mely nem a valóban vallásos felbuzdulásnak hymnusa, 
hanem csak száraz erkölcsi elmélkedések lekótázása. A 
12 kis 8° ívre terjedő csinos kiállítású művecske egy-
szerűen bekötve 35 kr. Megjelent Sopronban [Lilfass 
Károlynál. —y —a. 

»Gondolat* a címe azon theol. ifjúsági közlöny-
nek, melyet az összes ágost. evang. theologiai hallgatók 
Pozsonyban január 15-én kezdve szerkesztenek és kiad-
nak. A havonként megjelenő közlöny részint szellemi 
kapcsolat fog lenni az evang. theol. intézetek tanuló-
ifjúsága között, részint kifejezője és kifejtője az ifjak 
komoly munkásságának és önművelésének. A »Gondolat* 
havonként egyszer I V2—2 íven, lehetőleg mindén hónap 
közepén fog megjelenni. Tartalmát theologiai, philoso-
phiai, olykor szépirodalmi dolgozatok és versek, végül 
az ifjúság beléletét tárgyaló különfélék képezik. E'őfize-
tési ára egész évre 2 frt, félévre 1 forint, mely összeg 
»Horváth János theologus, lap-pénztárnok, Pozsony, 
theol. akadémia* címen küldendő be. A lap szerkesztősége 
a pozsonyi, eperjesi és soproni theologusokból van ösz-
szeállítva. Mint az ifjúság komoly törekvésének jelét, a 
Gondolatot az érdeklődők figyelmébe melegen ajánljuk. 

Előfizetés szépirodalmi művekre és vigszellemű 
elmélkedésekre. Dr. Bihari Péter »Szépirodalmi művek* 
és » Gondolatok* címmel két külön munkára hirdet elő-
fizetést. A Kisfaludy-Társaság bírálata, (mert a művek 
oda voltak benyújtva) szerint »a gyűjteményben sok te-
kintetben figyelemreméltó, sőt valóban szép költemények 
találkoznak. Gondolat kifejezési csin, emelkedett nyel-
vezet, szabatos technika teszi feltűnővé nem egy versét.* 
Az Elmélkedések és Gondolatok-ról pedig azt mondja, 
hogy »tartalmasak, sok igazi erkölcsi, gyakorlati eszmét 
fejeznek ki röviden, kellő csínnal.« A »Szépirodalmi mű-
vek*-ben összesen 74 különböző fajú és terjedelmű vers, 
köztük 11 fordítás lesz; míg az »Elmélkedések és gon-
dolatok könyve* 6 nagyobb elmélkedést és több százra 
menő lélektani, társadalmi, erkölcsi, vallási stb. aforizmát 
fog tartalmazni. A szépirodalmi művek ára 2 frt, az 
Elmélkedések és gondolatoké 3 frt, mely összegek a 
»Pallas* kiadóhivatalához (Budapest, Kecskeméti utca 
6. szám) küldendők e hó folyamában. »Mutatvány«-ul 
lapunk jelen számában egy ódát közlünk, mely után 
itélve a művek ajánlhatók a szépirodalmat kedvelő olvasó 
közönségnek. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Ferencz József unitárius püspök 

a maga és egyháza részéről szintén kijelentette, hogy 
kész az erdélyi kultur-egylettel a Szász Domokos féle 
tervezet alapján szövetkezni, s mintegy 33 ezer forintot 
volna hajlandó az egyesületnek rendelkezésére bocsá-
tani. — Tóth József pestmegyei tanfelügyelőt 10 évi hiva-
taloskodása alkalmából meleg ovációkban részesítették. —-
Fábián László Aradmegye új főispánja az aradi reform, 
gyülekezet főgondnokává választatott. — Szerecsen Lajos 
rozsnyói ügyvéd az újév alkalmából a tiszakerületi evang. 
árvaházra 100, a rozsnyói felsőbb leányiskolára 100 s a 
rozsnyói főgymnasiumra szintén 100 frt alapítványt tett. 
— Héder Lajos m.-szigeti főgondnok avasújvárosi birtoka 
eladása alkalmából az avasújvárosi reform, egyház részére 
200 frt alapítványt tett. — Beregvármegye bizottsági 
tagjai közé legközelebb Peterdy Károly barabási, Pap 
Károly rákosi, Kallós Tivadar beregszászi, Csoó Zsigm. 
tiszaszalkai és Sütő Kálmán beregsomi reform, lelkészek 
választattak be. — Báró Edelsheim- Oyulay Ijipót való-
ságos belső titkos tanácsos és nyug. lovassági tábornok 
az új-fazekas varsándi ág. ev. iskolának egy 1200 Q öl-
nyi telket és 500 frt készpénzt adományozott. 

* Lelkészválasztás. A felső-baranyai egyházmegyé-
hez tartozó Szent-Erzsébet református egyházközségben 
Munkácsy Lajossal szemben Szűcs Endre segédlelkész 
választatott rendes lelkécszé. 

* Lelkészjelölés. A békésbánáti egyházmegyéhez 
tartozó kovácsházai reform, egyház lelkészi hivatalára 
17 pályázó közül kijelöltettek : Somogyi Lajos sámsoni 
lelkész, Zöld József nagy-bajomi, Kolumbán Áron békési, 
Nagy Károly m.-berényi és Sófalvy Károly kőröstarcsai 
segédlelkészek. A választás január 30-án leend. 

* Budapesti ref. egyház költségvetése. Mielőtt az 
1886-ik év bezáródott volna, a budapesti ref. egyház-
tanács megállapította az 1887-dik évi költségvetést. E 
szerint az egyház pénztárába mutatkozik bevételül-
36,515 frt, kiadásul 33,952 frt pénztármaradékul 2363 frt; 
a gymnásium pénztárába bevételül 24,872 frt, kiadásul 
24,275 frt, pénztári maradékul 597 frt. Bevételül számít-
tatik : egyh. adóból 6220 frt; perselypénzekből 600 frt; 
házbérek jövedelméből 10,100 f r t ; alapítványok jöve-
delme s kamataiból 4906 fr t ; a fővárostól segély 8000 fo-
rint stb. A lelkészek fizetésére s lelkésznői nyugdíjra 
6000 frt fordíttatik ; a Pesten, Budán, Kőbányán s Er-
zsébetfalván szolgáló segédlelkészek és a vallástanítók 
díjazására s lakbérére mintegy 6300 forint; adóra közel 
4000 fr t ; az egyház által kezelt gymnásiumi alapítvá-
nyok kamatai fejében kifizettetik 8146 frt. A gy mnásium 
bevételeit a tandíjak 12,000 frttal szaporítják; a rendes, 
helyettes, segéd s melléktanárok fizetésére s lakbérére 
(1500 frt lévén a mult évi október óta a rendes tanári 
fizetés és 300 frt lakbér) mintegy 22,000 frt adatik ki ; 
gymnásiumi tanulóknak ösztöndíjakra 1290 frt. A tem-
plom alatt a közelebb mult nyáron fűtőkészülék állítta-
tott fel, mely 10 celsius fok külső hideg mellett 10 cels. 
fok meleget ad; a készülék 1500, a kémény 490 frtba 
került, melyből 1000 frtot gr. Tisza Lajos főgondnok úr 
fedezett. . . . 

* Az erdélyi ref. egyházkerület és a kultur-
egylet. Egyik mult évi számunkban említettük Szász 
Domokos püspök úr átiratát az E. M. K. E. választmá-
nyához. Most a fáradhatatlan püspök az egyházkerület 
igazgató tanácsához is beadta a tervezetet. E nagy kiterje-
désű és sok becses anyagot tartalmazó iratban részlete-



tesen vannak elősorolva azon reform, egyházközségek, 
melyeknél a püspök úr, az ismert feltételek mellett, az 
E. M. K. E.-tel kötendő szerződés alapján egyfelől do-
logi kiadások, másfelől személyi járandóságok útján a 
magyar cultura ügyét előmozdítani terveli. Ezen irat 
szerint összesen 104 egyházközség segélyezése van aján-
latba hozva. Ezen egyházközségekben a segélyösszegek 
ily címerekre oszlanának: templomépítésre 29,000 ; papi 
illetőleg paptanítói lakok építésére 4700; tanítói lak és 
tanterem építése 1900; iskola 14,400; renoválásra 3200 ; 
körlelk. fizetés-pótlásra 1250; papi fizetés-pótlásra 1200; 
pap-tanítói fizetés pótlásra 1150; tanítói fizetés pótlásra 
3700; új állomás szervezésére J350; szegény tanítók 
segélyezésére 130 frt. Eszerint a dologi kiadások összege 
53>300 frt; a személyi járandóságok összege 8780 forint. 
A kimutatás és terv szerint az E. M. K. E. pénztárát 
évenként 8640 frt terhelné, a mi százhetvenkétezernyolc-
száz forintot kötne le az E. M. K. E. tőkéjéből. — Az 
egyházkerület igazgató-tanácsa f. hó 9-ikén tárgyalta e 
nagyfontosságú indítványt. A püspök úr eddigi lépéseit 
»megnyugvással és elismeréssel* vette tudomásul, a 
munkálatot beható eszmecsere után elfogadta s a püs-
pök úr elnöklete alatt egy öttagú bizottságot küldött ki, 
hogy a kultur-egylet megbizottaival közösen állapítsa meg 
a szerződés szövegét s jóváhagyás végett nyújtsa be a 
tavaszi egyházkerületi gyűlésnek. Az eddigi megállapo-
dások szerint az egyházkerület a fenntnevezett összeget 
úgy fekteti be a kijelölt célokra, hogy a kultur-egylet 
32 éven át 5 °/0-os kamatot fizet utána, mely idő alatt az 
egylet megfelelő tőkéje e célra jelzálogilag le volna 
kötve; a kerület pedig akként állítaná vissza a most be-
fektetett tőkét, hogy a segélyezendő testületek és állomá-
sok mindegyikétől másfél százalékot vonna le, miből 32 év 
múlva a most befektetett tőke teljesen visszatérülne. — 
Gyűlés után Szász D. püspök úrnál új püspöki lakása 
és a nevezetes határozat kettős alkalmából vidám la-
koma volt. 

* Statisztikai adat. A budapesti ev. ref. egyház-
ban az 1886. évben volt: a megkereszteltek száma 1077; 
a meghaltaké 1039; új házaspároké 394; confirmáltaké 
130; hozzánk áttért más keresztyén felekezettől 80; a 
zsidók közül 35 ; tőlünk áttért más felekezethez 20. 

* A fővárosi népiskolák statisztikája. A fővárosi 
kir. tanfelügyelőnek a közigazgatási bizottsághoz a mult 
félévre beterjesztett kimutatása szerint a tankötelesek 
összes száma 58,035 ; ezekből 28,732 fiú, 29,303 leány. 
A tanköteles leányok száma tehát a fiukénál 751-gyel 
nagyobb. — A tankötelesek közül 38,249 mindennapi, 
19,786 ismétlő iskolás. A fiuk között 18,899 minden-
napi, 9833 ismétlő. Az Összes tankötelesek közül tényleg 
iskolába jár 46,132, iskolába nem jár 11,903. Mindennapi 
iskolába jár 36,286, nem jár 1963, ismétlő iskolába jár 
9846, nem jár 9940. Az ismétlő iskolásoknak tehát több 
mint fele nem jár iskolába. Az iskolák összes száma 209. 
Ezekből 9 állami, 104 községi, 31 felekezeti, 65 magán-
jellegű Legnagyobb tehát a községi, legkisebb az állami 
iskolák száma. Az iskolák közül 133 elemi, 1 felső nép-
iskola, 17 polgári, 7 kereskedelmi, 8 ipar, 42 kisdedóvó, 
1 szeretetház. A, kisdedóvók közül 37 magánjellegű, öt 
felekezeti, a polgári iskolák közül 10 községi, 4 magán-
jellegű, 2 állami, I felekezeti. Az elemi isko'ák közül 
85 kö.ségi, 25 felekezeti, 18 magánjellegű, 5 állami. A 
kereskedelmi iskolák közül 5 magánjellegű, 2 községi, 
az ipariskolák közüi 7 községi, egy állami. A tanítók 
összes száma 1035, ezek közül 770 rendes, 265 segéd-
tanító, 996 képesített, 39 nem képesített. A törvénynek 
megfelelő felszereléssel bír 194, nem bir 15 iskola; fais-

kolája van két iskolának, nincs 207 iskolának, kertje 
van 41, nincs 168 iskolának, tornatere van 66, nincs 
143 iskolának, könyvtára van 116, nincs 93 iskolának, 
háziipar tanítás van 5, nincs 204 iskolában, a törvényben 
megszabott összes tantárgyak taníttatnak 205, nem ta-
níttatnak 4 iskolában. 

* Az evangyeliomi lelkészitár VIII-ik évfolyama 
számára kiirt pályázatra a következő pályaművek érkez-
tek be : Karácsom prédikáció. Jelige : Ez vala amaz igaz 
világosság stb. Pünkösti. Jelige: »Mikor pedig stb.c 
Húsvéti. Jelige: A mi húsvéti örömünk stb. Karácsonyi. 
Timotheus II. n . Jelige: >Megjelent stb.« Nagypénteki. 
Jelige: Fakereszt illet megváltók, titeket. Húsvéti. Jelige: 
Bizvabizzál. Oszt. Jelige: Hervadásból fényből támad stb. Mi 
vonz a templomba. Jelige: »Szeretem az Urnák stb.« »En 
vagyok a világ világossága.« Jelige u. a. Az imában rejlő 
áldás. Jelige: »Fakereszt illet meg stb.« Szentháromság 
után 12—13. vasárnapokra. Jelige Filipp III. 12. vers. 
Virág vasárnapi. Oszi. Jelige Zsolt. XXXIX. 5 • v- Kö-
zönséges egyházi beszéd. Jelige: Máté VI. 14—15* vers. 
Karácsonyi. Jelige: j> Jöjj ön el a te országod.« A szántó-
vető reménye. A megfáradtak és megterheltettek megnyug-
tatása. Pünkösti. Jelige: Verbum Dei. Húsvéti. Jelige: 
Nincsen itt, hanem feltámadott. Húsvéti. Jelige: Feltá-
madott az Úr bizonynyal. Közönséges. Jelige : Elvesz a 
nép, a mely tudomány nélkül való. Bűnbánati. Jelige : 
»Moss meg engemet stb.« Öltözzétek fel Istennek Jegy-
vérét. A vétek kárhozatba von. Jelige: Éljetek tisztán, 
józanon. Húsvéti. Jelige : Nincsen szívem félelmére. A te 
házadhoz való buzgó szerelem megemészt engem. A ki 
győzelmes leszen, azt mívelem, hogy Isten templomában 
oszlop legyen. Közönséges. Jelige : Audaces fortuna juvat. 
Közönséges. Jelige : Minden ál'am tanácsa a tiszta erkölcs. 
Közönséges. Jelige: Ne féljetek azoktól, kik a testet ölik 
meg. A munka áldásai. Jelige : Ha igaz az, hogy a jó 
tettek stb. Közönséges. Jelige: Kereshetjük Istent eszünk-
kel, de megta'álni csak a szív által lehet. Éi mikor el-
közelgetett volna, a várost látván, sírt azon. Karácsoni. 
Jelige: z/óía ev iipioroig Qsw, v.ái inl yrjg x. x. X. 
Közönséges. Jelige : Jaj a botránkozónak. Adventi. Jelige : 
És hogy a kegyelemmel az igazság megállhasson stb. 
Húsvéti. Jelige: A gyász elmúlt, mely ezelőtt harmadnap 
stb. Közönséges. Jelige: Az ember csak egyszer él, ki 
tudja, hogy mit remél. A halál útja nehezebb magánál a 
halálnál. Közönséges. Jelige: A hit védpaizs a fegyve-
rekkel, delejtű a szélvészekkel szemben. Reformációi be-
széd. Jelige : Reformatio in capite et membris. Karácsoni. 
Jelige: Dicsőség a magasságos mennyekken stb. Adventi. 
Jelige: Felelvén Jézus, mondá nékik: Menjetek el és 
mondjátok meg Jánosnak stb. Közönséges. Jel ge : Igen 
hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Húsvéti. 
Jelige: Mit keresitek a holtak között az élőt. Reformáció 
ünnepén. Jelige: »Lichtl Mehr Licht.« Áldozó csütörtöki. 
Jelige: Erős a hitben stb. Húsvéti beszéd. Jelige: El én 
bennem a Krisztus. Virágvasárnapi. Jelige u. a. Pünkösdi 
beszéd. Jelige u. a. Karácsoni egyházi beszéd. Jelige: Igye-
kezzetek, hogy az Írásokat tudjatok magyarázni. Nagy-
pénteki egyházi beszéd. Jelige u. a. Húsvéti egyházi beszéd. 
Jelige u. a. Szemle a prot. egyház élete felett. Jelige : Az 
Istenszeretet. Karácson ünnepén. Jelige: Dicsőség a ma-
gasságos stb. Közönséges. Jelige: Most látunk tükör által 
stb. A király születésének évfordulóján tartott beszéd. 
Jelige I. Thess. 5. v. Karácsoni beszéd. Jelige u. a. —•• 
Hálaadás őszszel. Jelige u. a. Húsvéti. Jelige u. a. Egyh. 
beszéd IV-ik adventre. Jelige: Lakozzék a krisztusi hit 
által tibennetek. Krisztus a mi megtartónk. Jelige : Máté 
14, 29—33. Pünkösti. Jelige : Csel. 2, 1—21. Újesztendei, 



Farsangi, Bűnbánati, Nagypénteki, Ő-esztendei. Jeligéük : 
Adom az én igémet a te szádba. Karácsoni. Jelige: 
Nem magunkat prédikáljuk, hanem a Jézus Krisztust. 
— Kecskemét, 1887. január 7. — Czelder Márton. 

* Leszállított áru könyv. »Monographie der ev. 
Gemeinde A. C. Ín Bela« című könyv, mely tekintettel 
£ szepességi és hazai visznyokra, tavaly 244 nyolcad 
Iaponj 35 eredeti okmánynyal jelent meg és 1 frt 30 krba 
került, most 80 krért kapható alólirottnál. — A tiszta 
jövedelem az ev. szegény-alapra fordíttatik, — Szepes-
Bélán, 1886. jan. 11. -— Wéber Samu, ev. lelkész. 

* Vallásos iratok című mellékletére mai számunk-
nak felhívjuk a tiszt, olvasóközönség figyelmét. Egy kis 
megrostálással mindenki találhat közöttük becses olvas-
mányokat. ;Mi különösen a Csi'ky Lajos »Hit, Remény 
és Szeretet könyvé «-t, a Schaíf »Jézus személyiségéit, 
a Farkas Sándor »Gyermeklant*-ját, a »BibliaÍ régisé-
gekf-et,: »Bibi aí föld rajz« ot, a »Reformáció történet«-ét, 
a reformátorok életiratait, »A vallástísztiiás bajnokai«-t, 
s »Az anya gyermekei között* címűt ajánljuk olvasóink 
becses figyelmébe. 

* Szerkesztői mondanivalók. N. K. úrnak D.-Oyó'r. 
Az ily fajta közleményeket nagy örömmel vesszük és 
adjuk, —r Sz, G. úrnak H. Ha elolvastuk, magán levélben 
nyilatkozunk róla. — M. H. úrnak H. Sz. Jövő számban. 

"W A D A K O Z A S O K . 
v v A budapesti orsz. protest. árvaházra: Horváth \ 
Mihály lepsényi ref. lelkész karácsonyi ajándékul 2 frt; 
Klimó Pál gyöngyösi ref. lelkész az 1886-ik ó-év dél-
utáni templomi gyűjtés eredményeként 7 forint 5 kr.; 
Bérgmann Lajos izményí ev. lelkész a confirmándusok 
részéről 2 frt 20 kr. ; a székesfehérvári evangelikus nő-
egylet 2 frt 21 kr.; Szalay Ferenc n.-szokoli ref. lelkész 
és esperes a maga részéről 2 fr t ; a bárándi reform, 
fiiskola növendékei maguk közt gyűjtöttek 60 krajcárt; 
Kulcsár Sándor új-vidéki ref. lelkész az 1886-ik év utolsó 
estéjén begyült perselypénz 3 frt 20 krt; Varga Gyula 
vönöcki evang. lelkész a kemenesaljai evang. esperesség 
lelkészi karának két tagsági díját 12 frtot; a kemenes-
aljai evang. esperességnek egy tagsági díját 6 frtot ; a 
vönöcki ev. gyülekezet adományát I frtot. Szerk. 

• Jegyzéke a budapest-pesti magyar vasárnapi isko-
lák szükségei és a növendékei részére 1886. december 
19-én rendezett karácsonyi-ünnepély költségei fedezésére 
befolyt kegyes adományoknak : főt. Szász Károly püspök 
141 tói (a skót »Free church* adományából) 50 frt, a hazai 
I-so takarékpénztár egyesülettől 60 frt, főt. Szász Ká-
rolyné úrnő 5 .frt, mélt. Gönczy Pálné urnő (5, külön a 
fára 3) 8. frt, főt. özv. Török Pálné urnő 3 frt, nt. Petry 
Elekné urnő '3 frt, nt. Papp Károlyné urnő 3 frt, 
nt. Laky Dánielné urnő 3 frt, ns. Vámossy Mihályné 
űrnő .2 frt, nt. Farkas Józsefné urnő 3 frt, nt. Szőts 
Farkasné urnő 3 frt. ns. Dapsy Lászlóné urnő 3 frt. 
ns. Molnár Sándorné urnő 2 frt, Czobel Lajosné urnő 
j frt, Balog Károlyné urnő 2 frt, mélt. Baló Mihályné 
uröő 2 frt, özv. Szabó Menyhértné urnő 2 frt, nagysá-
gos dr. Hamary Dániel honv. törzsorvos úr 2 forint, 
N. N. tiszt. Szabó Aladár útján 3 frt 60 kr., özv Ugrón 
Jánosné Síül. báró G.yőrffy Ágnes urnő 5 frt, Ugrón 
Margit t frt, Szilassy Paulina urnő 3 frt Kossuch Paula 
2 frt, Szilassy Aladárné urnő 5 forint. Szilassy Gyula 
5 frt, Szilassy Aladár 5 frt. Összesen 198 forint 60 kr. 
Természetben adakoztak : Zseny Józsefné urnő 3 meleg 

kendőt, özv. Ugrón Jánosné 100 darab alma, Réső 
Ensel Sándor úr 2 példány »magyar népszokások*, 
Biberauer Tivadarné úrnő 6 db (eladásra szánt) kis leve-
les biblia, dr. Bihary Péter úr egy saját készítette állványt 
a karácsonyfához, Szilassy Aladár 20 db új-testamen-
tom a zsoltárokkal; Radnay-Vámossy Ilona, Schmelhaus 
Ilma, Puchlin Róza, özv. Kenessey Albertné fadiszíté-
seket, Sdlassy Aladárné egy kosár diót, Farkas Sze-
réna asszony egy öltöző leányruhát. 

Számadás. Bevétel a fennebbi adománykból 188 frt 
60 kr , 4 db kis leveles biblia eladásából 2 frt 80 kr. 
Összesen 191 frt 40 kr Kiadások: Ruhakelme s egyébb 
hozzávaló anyagok 61 frt 51 kr., meghívók s igazolási 
jegyek nyomtatási költsége 6 frt 60 kr., meghívók posta-
bére 2 frt, a gyermekeknek kiosztott vallásos iratok s 
nyomtatványok 20 frt 4 kr., ugyanazoknak gyümölcs 
és csemege 38 frt 52 kr., 400 db papírzacskó 1 frt 30 kr., 
karácsonyfa s fadíszítés 10 frt 85 kr., a tornacsarnok 
rendezéseért 8 frt, hordárok 5 frt 60 kr. Összes kiadás 
153 frt 42 kr, maradvány 37 frt 98 kr., mely a vasár-
napi iskolások céljaira fog fordíttatni a még eladandó 
2 kis leveles biblia és 2 pld. »magyar népszokások* 
eladási árával együtt. — A megajándékozott gyermekek 
közül 19 fiú és 8 leány teljes öltözetet, 3 leány meleg 
kendőt kapott. Ezek a legszegényebb és egyúttal szor-
galmas látogatói közül választattak a vasárnapi iskolák-
nak. A városligeti hermina-úti iskola látogatói, 50 gyer-
mek részére ott külön rendeztetett^ karácsonyi-ünnepély. 
A ruhák elkészítése a következő úrnők buzgolkodásának 
köszönhető : Szász Károlyné, Gönczy Pálné, Bihary 
Péterné, Török Pálné, Petry Elekné, Vámossy Mihályné, 
Szőts Fárkasné, Farkas Józsefné és leányai, Dús Sán-
dorné, Dapsy Lászlóné, özv. Kenessey Albertné, Radnay 
Vámossy Ilona, Laky Dáníe'né, Szilassy Aladárné. — A 
tisztelettel alólírott úgy a kegyes adakozóknak, mint a 
most nevezett úrnőknek szíves fáradozásaikért leghálá-
sabb köszönetét nyi'vánítja megbízói nevében. — Buda-
pesten, 1887. január 10-én. — Szila sy Aladár, az ado-
mányok kezelője. 
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HIRDETESEK. 

P A L Y A Z A T 
l e l k é s z , ! á l l o m á s r a . 

A dunántuü ev. ref. egyházkerületben bel. somogyi 
egyházmegyébe kebelezett zádori-i IV. osztályú lelkészi 
állomás betöltendő levén : 

a pályázni akarók felhivatnak , hogy pályázati 
folyamodványukat, az egyházkerület minősítési szabály-
zata szerinti jogosultságukat igazoló okmányaik csatolása 
mellett, f. éA február 5-ig terjessszék be a belső-somogyi 
egyházmegye esperesi hivatalához Hedrahelytt (P. H.) 

P a p G - á T o o r , 
dunántúli ev. reform, püspök, 

B V Mai számunk melléklete: „'VALLÁSOS 
IRATOK" című könyvjegyzék. 

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

'• Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : IDr. Ba, l la .gi l^dlóx. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten, 



Harmincadik évfolyam, 4. sz. Budapest, 1887. január 23. 

PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S Z E R K E S Z T Ő -
e's 

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. 

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

külön 30 kr. 

HÜ?*" T e l j e s s z á m ú p e l d - á r n y o k k a l m i n d i g s z o l g é i l ! h . a . t \ x n . k . 

A segédlelkészek helyzetének javításáról, 
Ne hallgassuk agyon a fennti címben foglalt 

indítványt! Mióta a zsinati törvények meghozat-
tak s a közalap létesíttetett, időnkint meg-megje-
lenik az egyházi lapok hasábjain egy-egy cikk, 
valamely sanyarú helyzetben levő segédlelkész-
től, a segédlelkészek helyzetének javítása érde-
kében, a nélkül azonban, hogy az illetékes kö-
rökben némi visszhangot ébresztene. Egy-egy 
kegyes óhajtás talán előtör valamely kegyes ke-
belből, de tényleg marad minden a régiben. 

Pedig hát újabb időkben — igazuk van a 
felszólalóknak — az egyház körül forgolódó 
minden rendű egyénnek a helyzete többé-ke-
vésbbé javíttatott , vagy legalább annak javítására 
a készség és több rendbeli javaslat meg van. A 
tanítói és lelkészi pályára készülők már a tanin-
tézetekben érezik kisebb-nagyobb mértékben az 
egyház gondoskodó kezeit és áldását. A tanító-
képezdét végzett növendék azonnal kap legalább 
is oly állást, minő a segédlelkészé, pár év múlva 
kap rendes tanítói állomást és pedig olyat, mely-
nél a fizetés minimuma meg van határozva ; és 
a mint ezt az állást elnyerte, biztosítva van még 
elaggott korára is existentiája, biztosítva halála 
esetén családja . . . legalább a nyomortól. 

A közép- és felső-iskolai tanárok fizetését az 
újabb időkben több helyütt emelték,*) másutt leg-
alább sürgetik, tervezik azt s ez utóbbi helyeken levő 
tanárok is legalább reményihetik, hogy ha ők nem 
is, de utódaik a korhoz mért díjazásban részesii-
lendnek. Van — ha saját erejökből is — nyug-
s gyámintézetük, özvegyeik, árváik nem kényte-
leníttetnek koldulni és talán e tekintetben is javu-
land nem sokára helyzetük. — A rendes lelké-
szek fizetése — a hol csak a gyülekezet anyagi 
ereje engedi — emeltetik, ha emelni nem lehet, 

* Még N. K n is kicsiben mult közelebb, hogy a tanári 
lizetést nem javították. F. 

legalább az államsegélyből vagy közalapból, vagy 
mindegyikből némileg javíttatik, részükre is nyug-
s gyámintézetek több helyütt már állíttattak s 
ilyenek állítása egyetemesen terveztetik. E mellett 
betegség, elöregedés esetén segéd- vagy helyettes 
lelkészt nyerhetnek. 

De a segédlelkészek helyzete még ma is a 
régi. Tel jes ellátás — és havonként 4 — 8 forint, 
a melyből fedezendő az összes ruházat — könyv-
szivar- s társas életre fordítandó költség, még 
esetleg utazási költség is a papi vizsgákra, vagy 
a beteges s tán haldokló szülék látogatására. Biz 
ez szomorú egy állapot! Vigasztalással ugyan 
szolgálhatnék az ily állapotban levőknek. Tekint-
senek meg más pályavégzett fiatal embereke t ! 
Ezekéhez képest a káplán állapota paradicsom. 
A káplán az egyház anyagi támogatása mellett 
futotta meg felső tanulói pá lyá já t ; a világi hiva-
tal után vágyó egyedül saját költségén s magas 
akadémiai vagy tandíj fizetés mellett. A káplán, 
cursusa végeztével azonnal nyer ingyen lakást, 
teljes ellátást s még néhány forintnyi zsebpénzt 
is havonként s e mellett hivatalos teendőinek 
terhe alatt nem roskad le ; a tiszteletbeli, díjtalan 
joggyakornok vagy ügyvédsegéd éveken át sú-
lyos munkát végez, egyik hivatalból a másikba 
szaladgál szolgaként, éveken át egészen díjtala-
nul, vagy figyelmet sem érdemlő csekély díjért. 
Egész napi s egész évi fáradozásaiért még csak 
egy köszönő szót sem kap. így díjazzák i ó évi 
tanulás, mindenféle vizsgálat s szigorlat leté-
tele után. 

Vigasztalásnak ez, azt hiszem elég. Kétség-
kívül elég minden oly segédlelkészre nézve, kinek 
van annyi anyagi segítsége szülei után, hogy ké-
pes a szűkre szabott kápláni fizetést évenként 
egy kis összegecskével pótolni. Az ilyenek ne is 
panaszkodjanak ! Áldják végzetüket, mely őket 
— a mai nehéz időkben — a lelkészi pályára 
vezérelte s áldják az egyházat, mely kezükbe, 



mindjárt az életbe kiléptükkor, nekik a még gya-
korlatlanoknak, a hivatalukhoz kívántató ismeretek 
nagy részének még híjával levőknek, kenyeret s 
fejők fölé hajlékot ad. 

Nem is az ilyenek helyzete lebeg előttem 
múlhatatlanul javítandónak. Hanem vannak más-
féle segédielkészek is. Vannak olyanok, kik csak 
az alma mater folytonos ápolgatása mellett vé-
gezték el a 10—12 évi közép és felső tanfolya-
mot s mikor az alma mater kibocsátotta őket 
kezei alól, nem volt és nincs senkiök, a kikre 
támaszkodjanak, mint a sancta ecclesia. Hogy 
helyes dolog-e a polgári iskoláktól, az iparos s 
kereskedelmi pályáktól elvonni a főiskoláknak az 
egészen földhöz ragadt s nem kiváló szellemi 
tehetségű ifjakat s szaporítani a kabátos proletá-
riusokat, az más kérdés, arról most ne beszél-
jünk, csak a meglevő tényekkel számoljunk. Hát 
vannak, mondom segédlelkészek, kik egyedül a 
káplánság jövedelmére vannak utasítva, az ilyenek 
számára szíveskedjék azután a t. olvasó az évi 
költségvetést megcsinálni a fenntebb említett évi 
50—100 frt fizetésből. 

Egy-két évig csak megy a dolog. Az alma 
mater segítségével szerzett magának egy-két da-
rab tisztességes ruhadarabot, melylyel, kivált falu 
helyen szépen megvan. De mikor azok a darabok 
lassanként szétfoszlanak ? Vestis non facit mona-
chum! mondja a jó puritán ember. Igaz. Az is 
igaz, hogy Thébai Pálnak, Remete Antalnak, 
Simeon stilitesnek és nagyon sok kegyes ana-
chorétának hasonlóképen nem volt párisi szabasu 
kabátjuk, mégis hatalmas prédikátorok voltak, 
sőt közülök egy némelyik abban a rongyos cla-
rócban évezredes erős oszlopot teremtett a ke-
resztyénségnek. 

De az is igaz ám, hogy ma más időket élünk, 
s hogy ha bár nagy botorság és hígvelejűség 
egy puritán egyház leendő lelki vezérének e vi-
lág hiú bolondságait követni, s külső cicomázás 
által magának becsülést, tekintélyt szerezni akarni, 
de azért a ruha tisztesség, s az egyszerű csín, 
tisztaság, rendesség egy fiatal embernél mulhatlan 
kellék. Az is igaz, hogy bármelyik hazai theolo-
giai intézetből kikerült fiatal emberre ráfér a 
tisztességes társaságokban való forgolódás s az 
ez úton való művelődés. S talán lélektanilag is 
érthető, hogy egy 22 — 30 éves fiatal ember nem 
a Remete Antalokat tekinti eszményképeiként s 
nem magány, hanem a társas élet után sovárog. 
De hogy futja ki a havi egy-két forintból? 

Ne feszegessük, ne bolygassuk sokat ezt a 
kérdést. A könnyebb vérű rálép az adósságcsi-
nálás veszélyes lejtőjére, mely lejtőn való csúsz-
kálást fiatal korában megismerve, megszokva, 
talán majd mint lelkész s családapa szegi nyakát. 

A másik, kiből a rustica naturat a classicus tanul-
mányok némileg kiűzték, vagy legalább háttérbe 
szorították, de a kinek még a nagy világ fino-
mabb társas élete által való simításra igen is nagy 
szüksége volna, szigorú anyagi helyzete, az egy-
szerűség határvonalánál messze lentebb álló öltö-
zete miatt a reá nézve szükséges társas körök-
ből kizárva érezvén magát, visszaveti magát 
azon társas körbe, melyből eredett s szép bor-
dalaiért, deákos adomáiért ideig-odáig kedvesen 
látott vendég s melyben üres tárca mellett is 
vígan dorbézolhat. 

A harmadik, a magában nemesebb hivatást 
érző, a magát és hivatalát hozzá nem illő körök-
ben lealacsonyítani óvakodó bezárkózik kápláni 
kis szobájába, ott elmélkedik szárnyaszegettsége 
felett, ott olvasgatja ifjúsága muló éveit s pipája 
elszálló füstjével ideális lelke szép terveit, remé-
nyeit is látja egyenként elszállani s mikor végre 
megkapja a lelkészi munka-kört, érzi, hogy lelke 
kopárrá, tettereje, munkakedve zsibbadttá lett. 

Nagy szerencsétlenség ez az egyénre, de sze-
rencsétlenség egyházunkra nézve. Segítsünk, de 
miként? A káplán-tartó lelkészekre több terhet 
rakni nem lehet. Kevés a havi 4 — 8 frt kápláni 
fizetés az igaz annak, a ki kapja, de ugyan 
nagy összeg ám sok oly lelkészre nézve, a ki 
adni kénytelen. A káplán alig számítja valamibe 
azt az általa talán többször fitymálva fogadott 
élelmet, melyet főnökétől nyer, de ha savanyú a 
káplánkenyér annak, a ki eszi, savanyúbb annak, 
a ki süti. Nagy teher a káplántartás egy szegény 
családra nézve, ezt még jobban terhelni ember-
telenség volna. 

De azért mégis kell segíteni. Tegyék az 
egyházmegyék tanácskozásaik tárgyává ez ügyet, 
s hiszem, hogy fognak módot találni, fognak ta-
lálni minden kerületben oly pénztárt vagy pénz-
forrást, melyből kerül ezen célra néhány száz fo-
rint. Mert hiszen nem nagy összegekről van szó, 
nem az célunk, hogy kényelmes életet s kifogy-
hatatlan zsebpénztárt teremtsünk a segédlelké-
szeknek, hanem hogy az elviselhetetlen nyomoron 
segítsünk. Nem a kissé jobb fizetésű helyettes 
lelkészekre, vagy a mellékjövedelmeket is élvező 
káplánokra gondolunk, hanem csak a földhöz 
ragadt szegényekre. 

Ilyen káplán egy-egy kerületben alig van 
több 20—30-nál, ezeknek segélyezésére 50 fo-
rintjával, kellene évenként 1000—1500 frt, a mi 
nem oly nagy összeg, hogy egy kerület elő ne 
tudná szerezni. 

De érdemlik-e a káplán urak ? kérdi nem 
egy komor szemöldökű principális. Nem kérek 
rá feleletet, tudom úgy is. De ez a körülmény 
még inkább szükségesnek tünteti fel előttem a 



segéd-lelkészek segélyezése iránti egyházkerületi 
intézkedést. A modern kor életrevaló s virágzó 
intézményei s társulatai erős bizonyságot szolgál-
tatnak arra nézve, hogy a pénzzel, fizetéssel 
kapcsolatba hozott fegyelemgyakorlás a legcélra-
vezetőbb. Nem szeretek országszerte ismeretes 
adomákat , adomaszerű tör téneteket beszélni el, de 
itt még is el kell egy ilyet mondanom, mert való-
ban tanulságos s themámra nagyon alkalmaz-
ható. — Hazai protestáns egyházunk egyetlen 
közös alapítványának tevője megboszankodott egy-
kor udvari káplánjára s irt a jószág-igazgatójá-
nak, hogy a káplán fizetéséből 100 frtot fogjon 
le. Hisz egy krajcár fizetése sincs a káplánnak 
-— válaszolá az igazgató. Ezennel rendelek neki 
— irta vissza főúr — 300 frt évi fizetést s ebből 
vonja le a száz forintot. A t. olvasó pedig 
vonja le ebből a tanulságot. Ez idő szerint a 
segéd-lelkészek felett vajmi gyenge s hatály nél-
küli fegyelem gyakoroltatik, s épen ezért oly sok 
a panasz. H a csak elcsapást nem érdemlő vét-
séget nem követ el, megkapja a jó bizonyítványt, 
már csak azért is, hogy egy másik esperes ne 
idegenkedjék őt befogadni s így megszabadul-
hasson tőle az őt már megunt esperes és tractus. 
S mivel is büntessék egy 50 forintos fizetéssel 
ellátott káplánt? Káplánra szükség van, 50 frtnál 
kevesebbet nem lehet fizetni, tehát a büntetés 
csak annyi lehet, hogy új főnöke költségén el-
utaztatják más egyházmegyébe, talán az eddiginél 
jobb helyre. 

D e ha évenként 1000—1500 frt kiosztandó 
lenne az érdemes segéd-lelkészek között, ez fék 
lenne reájuk nézve, de fék lenne különösen az 
egyházmegyék kormányzóira nézve a kápláni bi- 1 

zonyítványok kiállításánál. Segélyosztás esetén ép 
úgy bíráltatnék mindegyik segédlelkész az egyház-
kerület kormányzó testülete által, mint a miként 
most megbirál tatnak a segélyt kérő egyházak és 
lelkészek. Anyag a szellem hüvelye e földön, az 
anyag jávítása a szellemre is hatást gyakorol. 
Segéd-lelkészeink anyagi helyzetének jobbítása 
azok szellemi, ^ k a l c s i színvonalát is emelné. 

/ j T p Á p Farkas József. 

(REFORMÁTUS FGIM8U J I 
társulat. 

Mióta 'az" irodalmi egyesülés eszméje a bi-
zalmas értekezleteken határozott alakot kezdett 
ölteni, e lap bár meleg érdeklődéssel fogadta az 
ügyre vonatkozó hírlapi közleményeket és hozzá-
szólásokat, de maga tartózkodott a nyilatkozás-
tól. Te t t e ezt azon okból, mert az értekezletek-
nek kifejezett megállapodása volt, hogy míg a 
közönséghez és testületekhez intézendő felhívás el 
nem készül, az előmunkálatok nyilvánosságra ne 

hozassanak. A szemes napi sajtó azonban neszét 
vette a dolognak, világgá bocsátotta a tanács-
kozások érdemét, mit látva az egyházi lapok, 
kénytelenek voltak ők is registrálni a tényeket , 
sőt a két utolsó héten vidéki laptársaink érde-
mileg is hozzászóltak az országos érdekű, nagy-
fontosságú kérdéshez. Ily előzmények, azt hisz-
szük, nemcsak megengedik, de kötelességünkké 
teszik, hogy miután az értekezlet megállapodásai 
fővonalakban ugy is köztudomásra jutottak, mi 
is nyilatkozzunk nem annyira a dolog érdemére, 
minek az előmunkálatok megjelenésekor lesz 
helye, mint inkább az eddig napvilágot látott 
nyilatkozatokra téve néhány rövid s talán felvilá-
gosításul szolgálható észrevételt. 

Az első észrevételünk elvi természetű s két 
ellentétes nyilatkozatra vonatkozik. 

A >Debreceni Protestáns Lap*-ban Balogh 
Ferenc kartárs lelkes szavakban, meleg szívvel 
üdvözli az irodalmi társulat tervezetét s a , k é t 
egymást tartó kéz *-ben, mely a társulat pecsét-
jére vésetnék, az ágostai és helvét hitvallású 
protestánsok egyesülésének pecsétképét látja. —-
Érintve röviden a hazai unio-kisérleteket, így 
folytatja t o v á b b : ^Mielőtt e század lealkonyulna, 
ismét új (egyesülési) kísérlet küszöbén állunk, 
mely a protestáns tudományos irodalom felvirá-
goztatása céljából ösSze akarja forrasztani a két 
testvéregyház értelmi és vagyoni erejét. . . A két 
egymást tartó kéz többet tehet együtt, mint kü-
lön-külön, mert az két küzdő hadtestnek egy 
célra tömörülését jelenti* stb. Balogh Ferenc 
kartárs tehát határozottan csak két protestáns 
egyház egyesüléséről akar tudni az irodalmi tár-
sulatban s ennek symbolumát látja a két egymást 
tartó kézben. 

A magvas és szépen irott cikkre a ^Sárosp. 
Lapok* 3-ik számában Nagy Gusztáv kartárs 
tesz a nála szokásos határozottsággal figyelemre 
méltó észrevételeket, előbb azonban az irodalmi 
társulat tervéhez is hozzá szól szintén pártolólag 
és melegen. ^Kétségkívül örömmel üdvözöljük 
az új vá l la la to t . . . s a társulatot mint protestáns 
tudományos társulatot szellemileg és anyagilag 
szívvel-lélekkel támogatni készek vagyunk és 
leszünk.* >De néhány észrevételt előre is meg 
kell tennünk. Első észrevételünk azon tényre 
vonatkozik, hogy — úgy látszik — e társulat 
csak a református és evangelikus egyház fér-
fiai által kezdeményeztetett s csak is azok 
körére szándékoltatik szoríttatni* (cikkiró a 
B. F. értelmezése után indulva, mondja az 
utóbbi tételt) ^mintha nem is Magyarországon 
volnánk, a hol köztudomású dolog, hogy nem 
két, hanem 3 protestáns egyház létezik. Avagy 
az unitáriusok nem protestánsok ? nem hazaiak ?* 



Jelen voltunk az irodalmi társulat előkészítő 
értekezletein, nagy figyelemmel kisértük a tanács-
kozásokat s így azt hisszük, hogy némi illetékes-
séggel szólhatunk a vitás kérdéshez. Balogh F. 
kar társ magyarázatára felvilágosítólag kijelenthet-
jük, hogy a társulat pecsétjéül tervezett ^két egy-
mást tartó kéz* sem az alapszabály-javaslatban, 
sem a tárgyhoz szólók értelmezésében nem 
csupán a hét protestáns egyház, hanem a hazai 
protes táns egyházak, tehát a reformátusok, evan-
gélikusok és unitáriusok testvéri egyesülését je-
lenti tudományos irodalmi téren. Nagy Gusztáv 
kar társunkat saját szép szavaival igyekszünk meg-
nyugtatni, kinyilatkoztatván, hogy mi is rossz 
anspiciumnak tartanok egy prot. irodalmi társu-
latra nézve, ha azzal kezdené protestáns tudo-
mányos irányzatát, hogy felekezeteskedik s mint-
egy az ellen protestál, hogy az unitáriusok is 
protestánsoknak tartassanak. Az előkészítő értekez-
let az unitáriusokat sem elvből nem akarta kizárni, 
sem oly célt és működési programmot nem tűzött 
a társulat elé, melynek keretében ők velünk kö-
zös akcióra ne következtethetnének; sőt midőn 
e kérdést a jan. 28-iki conferentián egyik jelen-
volt szóba hozta, világosan kimondatott , hogy az 
egymást tartó két kéz a protestáns testvérek 
kéznyujtását jelentvén, az unitáriusok is felszólít-
tatnak a csatlakozásra. Igaz, hogy a Budapesten 
tartott elő-tanácskozások az ő részvételük nélkül 
folytak le; de ez nem elvi kizárás okáért, hanem 
a miatt történt így, mert a különben is szűk körű 
értekezleten néhány fővárosi protest. irón kívül 
vidékről azok vettek részt, kik akkor itt időztek. 
Az értekezlet meg is állapodott abban, hogy a 
felhívás az unitárius egyházi testületekhez is el-
küldessék s így ezek még a nyilvános előkészítés 
munkájából sincsenek kizárva. 

Az unitáriusok közreműködésétől B. F. kar-
társnak nincs mit félnie. Saját álláspontja megen-
gedi a velők való szövetkezést. Hisz maga írja, 
hogy az evangélikusokkal is ^a hitnek kellene 
egyesíteni, de annak az órája még nem jött e l ; 
egyesítsen hát a tudomány és annak közös műve-
lése,€ Nos hát a tudomány egyesítő ereje az 
unitáriusokkal szemben is kívánatos és lehetséges. 
H a igaz azon hallgatólagos föltevés, melyre az 
egész irodalmi egyesülés a priori alapíttatik, hogy 
t. i. az ágostai és helvét hitvallás confessionalis 
élei mellőzésével, a társulat a tudományos isme-
ret és a történelmi mult közös s így egységben 
tar tható alapjára helyezkedik: kérdem, vájjon ha 
a specifikus unitárius jellegtől eltekintünk, nem 
találunk-e a tudományban és a történelmi mult 
felderítésében oly közös pontokat , melyek alap-
ján ők velünk s mi velők közös akcióra egye-
sülhetünk ?! Csak ne kicsinyeskedjünk, csak ne 

akadjunk fenn képzelt nehézségeken, mert ak-
kor semmire sem megyünk. Először lelkesedés, 
azután kitartás szükséges a dolog erkölcsi sikeré-
hez s akkor ne féljünk, hogy a tettek elmarad-
j a n a k ; de ne tévesszük szem elől, hogy , a tett 
halála az okoskodás!* 

Nagy Gusztáv kartárs második észrevétele 
egészen gyakorlati és az irodalmi társulat kiad-
ványainak módozataira vonatkozik. Fél, hogy az 
irodalmi társulat aláírója kap majd > monográfiá-
kat, forrásmunkákat , felfedezett és felfedezendő 
adalékokat fölös számmal, míg úgy meg nem 
szökik ettől is, mint a megboldogult >Theologiai 
Könyvtár*-tói. . . A magyar prot. nagy közönség 
igen szívesen vesz egy kidolgozott ^Magyar pro-
testáns egyháztörténet*-et vagy ebből oly formán 
feldolgozott részleteket, minőket Révésztől bi-o 
runk ; de a forrás-munkáktól s adalékoktól, me-
lyekre az egyháztörténész vágyva-vágy, hogy 
megírhassa azok alapján történetét, a nagy kö-
zönség futva-fut.* Teljesen igaza van a tisztelt 
kar tá rsnak; de kérem vegye megnyugtató tudo-
másul, hogy az előkészítő értekezlet e praktikus 
körülménynyel öntudatosan és gyakorlatilag szá-
mot vetett. A könyvkiadványok a közönség szük-
ségeinek szem előtt tartásával fognak eszközöl-
tetni. Lesznek a közönség számára való művek, 
theologiaiak és történelmiek és lesznek a szak-
közönség számára való szakművek; de ez utób-
biak csak azon esetben indíttatnak meg, ha a 
társulat pénzereje megengedi. Épen azért szeretne 
a társulat, nagy alapítókat és Maecenásokat gyűj-
teni, hogy szűkebb köröket érdeklő szakmüveket 
is kiadhasson ; mert ahhoz, hogy általános érdekű 
kiadványai az aláirók utján is megélnek, tekintve 
a társulat iránti előleges érdeklődést, miről az 
ismertetetett lelkes felszólalások is szép tanúságot 
tesznek, a kezdeményezőknek elég alapos a re-
ményük. 

Ennyit egyelőre némi felvilágosításul az 
irodalmi társulat ügyében megjelent észrevéte-
lekre. Szöts Farkas. 

T Á R C A . 

A legújabb theologia történetéből. 
(Folytatás.) 

Ezen negativ mozgalom sajátszerű fokozatot mutat. 
Mindenekelőtt a keresztyénség, mint történeti kijelentés 
rontatik le Strauss által, a vallás fogalma általában véve 
Feuerbach által, ki annak lényegét a leggyülöletesebb 
módon eltorzította s végül a szellemnek, mint önálló sub-
stantiának fogalma a materialismus által, úgy hogy a 
pantheismus útján jutott ezen balpárti hegelianismus a 
materialismushoz. A keresztyénségnek, mint történetileg 
kijelentett vallásnak lerontása Straussnak Jézus életéről 



(1835) adott bírálatához fűződik, mely a hegelianismussal 
való eredeti összefüggését soha sem tagadta meg, sőt 
egyenesen Hegel elveinek egyedüli következményeként 
jelentkezik. A keresztyénséget benső tartalmára nézve 
az indiai vallás mellé helyezi, annak történeti jellegét 
mytusos alakban fogja fel s Schelling nyomán egy spe-
kulatív keresztyénségről álmadozik s miután Strauss bí-
rálata a keresztyénség központját, Jézust absolut méltó-
ságától megfosztotta, a többi dogmák spekulatív bírálati 
feloszlása is követte, mivel szerinte a dogma történele 
annak bírálata, az pedig egyenes feloszlását jelenti. 
Gonosz kárörömmel emeli kí Strauss a dogmáknak leg-
végsőbb éleit és megsebezhető pontjait s azoknak mélyebb 
lényegéről s megvédéséről alig volt szó, míg Lessing, az 
ő »nagy, de utói nem ért példányképe,« mint Schwarz , 
mondja, egészen másként hangsúlyozta a »benső keresz-
tyénséget.* 

A dogmák lerontásának, a miben Strauss főtehet- t 
sége tűnik fel, azon egyszerű előfeltétel szolgál alapul, 
hogy a vallás a maga sajátképi tartalmával a képzet, 
az előterjesztés dolga, míg a tisztán adáquát ismeret a 
bölcsészetben van megadva. Strauss hittanának alapgon-
dolata épen az, hogy a képzet és a fogalom, a régi 
dogma és az új világnézet között kiengesztelhetlen kü-
lönbség van és nagy páthoszszal követeli, hogy az egy-
ház az államba s a vallás a szabad erkölcsiségbe olvad-
jon, a mi egyrészt spinozismus, másrészt vallástalan mo-
ralismus. Az autonom erkölcsiségnek ezen fogalma az 
absolutnak hegeli eszméjét megszüntette s a subjektiv 
idealismushoz vagyis a feuerbachianismushoz vezetett, ha-
bár Strauss belátta, hogy ezen subjektiv idealismus vagy 
anthropologismus valami képzelhetetlen s ismét az ab-
solutnak eszméjére vezet vissza. Ezen két ellentétes he-
terogen álláspont között állott meg Strauss s ezzel 
bizonyságot tesz lényének egyoldalú negativ bírálati 
irányáról, mely nem képes a romokon egy összefüggő 
világnézetet positive konstruálni. Azonban Strauss nem 
áll e téren egyedül, sőt ezen ellentmondásba a bölcsé-
szeti és theolog. radikálisok legnagyobb része gondolat 
nélkül kereng.13) 

Strauss lAlter u. neuer Glaubez 1872. című mű-
vében hirdeti rendszerének következményeit: nem va-
gyunk többé keresztyének, mivel a természetfeletti trans-
cendentia s a dualismus, melyen a keresztyénség nyug-
szik, az egységes »universum« álláspontjáról tekintve le-
hetetlenségnek, sőt teljesen illusiónak bizonyul be. A 
vallás szerinte — a mint azt művének 2-ik »Habén wir 
noch Religion ?« című fejezetében tárgyalja — nem 
egyébb, mint ezen universumtól való feltétlen függésnek 
az. érzete, mivel ezen universum az értelemszerűnek és 
jónak ős forrása. S ezen universumot ugyanazon kegye-
let illeti meg, mint a régi stíl szerinti kegyesnek Istenét. 
Ezen universumról azonban el lehet mondani, miszerint 
képzelhetetlen az, hogy az universum, mely kezdettől 
fogva nem vehető egyébnek anyagnál, szellemmé legyen 
s hogy ebből szellemi és erkölcsi világ volna levezethető. 
Ezen monismus a keresztyén dogmával szemben egy I 
positiv egységes világnézetet nem állíthat fel, mert csupa 
birálattal és tagadással nem érünk célt. Különben » Wie 
begreifen wir die Welt ?« című fejezetében egy egyoldalú 
mechanikus materialismusnak hódol Strauss, melyben 
Darvin hypothesiseinek segítségével az idealismusnak 
utolsó nyoma is elvesz s a világ a vakon és céltalanul 
működő erők művének mondatik.14) 

13) Schwarz—Kovács i. m. 232. I. 
í4) PJleiderer i. m. I. 460. 1. 

Nézzük most egyenként az egyes tanokat. Miután 
Hegel bölcsészete a vallás lényegét a tudásnak egyik 
alakjába helyezi, s a bölcsészettel mint az adáquát tu-
dással szembe állítja, el nem maradhatott azon követ-
kezmény, miszerint a vallás csak átmeneti léttel bir s a 
bölcsészetbe kell átmennie. Feuerbach egyenesen az em-
beri szellem találmányának, az emberi kedély egoismu-
sának mondja a vallást, mely kedélynek egyénileg szük-
sége van egy Istenre s e kívánságot aztán a képzelet 
tölti be. S a vallás fogalmának megsemmisítésével kar-
öltve járt a keresztyénségnek mint absolut vallásnak 
megsemmisítése s Feuerbach elveti a vallással együtt a 
keresztyénséget, mint általa eltorzított dualismust s mint 
azon borzasztó tévelygéseknek forrását, mely által az 
emberiség félre volt vezetve. A vallás fogalmának meg-
semmisítésében az idealismus és materialismus vegyülé-
kére nézve rokon Feuerbachchal a Schopenhauer-fé'e 
bölcsészet is. A tübingai iskola, nevezetesen Baur és 
Zeller a keresztyénség absolut jellegének kérdését füg-
gőben hagyják. Hogy a keresztyénség vallásos téren a 
legnagyobb, nem vonják kétségbe, mivel a vallástörté-
neti fejlődés a keresztyénségben érte el tetőpontját, 
azonban a keresztyénségnek mint történeti vallásnak 
absolut jellegét ismét feloldják, midőn annak lényegi 
tartalmát egyedül az erkölcsiségben találják s az imma-
nens fejlődés fogalmát úgy alkalmazzák a keresztyén-
ságre, hogy annak lényege már a keresztyénség előtt 
volt adva s a keresztyénség csakis gyümölcse az előző 
fejlődésnek.15) Baur szerint Jézus nem a keresztyénség 
absolut csudája, hanem egysége a hellenismusnak s a 
zsidóságnak t i. magasabb egysége a zsidó vallásosság-
nak s a hellen erkölcsiségnek, úgyhogy Philo és Socrates 
együttvéve adják a Krisztust. 

S a vallás fogalmának érdekével elesett a kijelen-
tés s a csudák fogalma iránti érdek is, mert Strauss 
szerint a keresztyén vallás nem képezheti az egyetlen 
hallatlan kivételt, mint természetfeletti kijelentés. A csu 
dák sem nem lehetségesek, sem nem, történetiek, ép azért 
mytusos alakban kell azokat magyarázni, azaz teljesen 
feloldani. Az írást s annak kánonikus hitelességét ille-
tőleg a spekulatív theologiában hiányzott a történeti 
kritika s nem is létezett semmiféle érdek a bibliai iratok 
történetbi ráláti vizsgálatára. Hegel iskolájának baloldala 
s annak történeti birálata kezdetben főleg Straussnál, 
az Írásnak csakis történeti tartalmára, nevezetesen 
Jézus életére vonatkozott, s az egyes iratokra nagyon 
ritkán, t. i. hogy azok kötelességének megtagagása által 
az evangyéliomi mythusképződés megmagyaráztassék. 
A tübingai iskola Baur, Schwegler, Zeller, de Bauer, 
Bruno is az evangyéliomi történetnek ezen bírálatát az 
evangyéliomi iratok bírálatával kiegészíteni törekedett, 
mely azután az új-szövetség birálatává bővült ki, a 
mennyiben a jelleget, a hittani irányt, a keletkezési 
kört, az időt, melyből az evangyéliomi iratok származ-
tak, történeti egybevetés által akarta felderíteni. Baur 10) 
s általában az egész tübingai iskola egy Hegel által 
sajátságosan befolyásolt iránynak a képviselője. Hegel 
szerint ugyanis az 'absolut az ellentétek alakjában mozog, 
s így maga a keresztyénség is s a történetírásnak fel 
kell azokat fedeznie, vagyis helyesebben mondva: 

l5) Baur »Az őskeresztyénség története* I. szakasz. Zeller : »l)ie 
Entwicklung des Urmonotheismus bei den Griehen slb.« Vortrage und 
Abhandlungen 1865. 

1C) V. ö. Schmidt H. »Baur und die neuer Tiibinger Schule* 
cimű jeles cikkét Herzog Realencyclopádie II. 163 —184. lap, hol az 
idevágó irodalom bőven van elősorolva. — Schwarz—Kovács i. m. 
171—220. 1. 



konstruálnia. Az új-szövetségi birálat is eszerint Baurnak 
azon előfeltételén nyugszik, hogy a paulinismus és pet-
rinismus vagyis a zsidókeresztyénség és pogány keresztyén-
ség hittani ellentéte és közvetítése volt az apostoli korszak 
történetének mozgató oka föl egészen a 2-ik század köze-
péig s ennyiben oka és feltétele ezen korszak irodalmi 
működésének is, tehát az új-szövetségi kánonikus iratok 
keletkezésének. Ez alapon a tübingai iskola az új-szö-
vetségi kánonban > érdekirodalmat* látott s az aposto-
loknak célzatos törekvéseket tulajdonított,17) s hogy az 
előfeltételezett ellentéteket felfedezhesse, e végett több 
új-szövetségi iratot, névszerint a 4-dik evangyeliomot, 
mely ellen legerősebben és mélyebben nyilvánul az ő 
kritikája, egyenesen a 2. századnak tulajdonította, mely 
téren a szélsőségig ment Schwegler.18) Hova-tovább 
azonban több módosításon ment át a tübingai iskolának 
ezen álláspontja, p. o. Hilgenfeld, ezen irány legtermé-
kenyebb és legfáradhatatlanabb képviselője az őskeresz-
tyénség terén, a 4-ik evangy. keletkezését 110-re tette 
már át, úgy hogy az egész elv, a melyből az iskola ki-
indult tovább és tovább fiktiónak bizonyult be, vagy 
legfeljebb előfeltételnek, melynek igen kevés — ez azon-
ban maradandó — igazság szolgált alapul. A tübingai 
iskola — ezt el kell ismernünk — sok jámbor illusiót 
oszlatott el az új-szövetségi i-ső birálat terén, ő volt az 
első, ki a történelmi kritikát a maga teljes szabadsá-
gában először alkalmazta a kanonikus iratokra, azonban 
sok önkényes eljárásnak is nyitott utat. 

Hogy a birálat ezen neménél az »inspirátió<í fo-
galma jelentőségét teljesen elvesztette, magától értetődő 
valami. Strauss az inspirációban »a protestáns rendszer 
acltilles sarkát« látja s annak lényegét teljesen megsem-
misítette. 

Az egyes ker, tanoknak pantheistikus feloszlási 
folyamát főleg Strauss hittanában (1840—1841) s Feuer-
bach »Das Wesen des Christenthums« 1844 című mű-
vében szemlélhetjük. Az egyik a keresztyén dogmának 
állítólagos spekulatív lehetetlenségét emeli ki, míg a 
másik annak állítólagos ethikai igaztalansága és romlása 
ellen dühöng. Azonban be kell ismernünk, hogy Strauss 
nemcsak az orthodox hegelianismus illusióit, hanem 
Schleiermacher lappangó következetlenségét s a régebbi 
supranaturalismus félszegségét és tarthatatlanságát is kér-
lelhetlenül földerítette s a zavar s félszegségek fölfedezé-
sében, a légvárak szétrombolásában áll az ő legfőbb 
érdeme,19) sőt Feuerbachnál is minden fanatismusa da-
cára a keresztyénség karrikaturáira intézett támadásaiban 
sok igazat találunk, a mi különösen a keresztyénség 
eddigi felfogásában észlelhető túlhajtásokat, egyoldalúsá-
gokat és erkölcsi hiányokat illeti. 

Az Istenről, háromságról, teremtésről szóló tanban 
hasonlóan járt el ezen tagadó irány. Ugy Strauss, mint 
Zeller megegyeznek abban, hogy a theismus álláspontján 
egyéni akaratszabadságról szó sem lehet. A keresztyén 
tan tagadásának központja azonban a christologia. — 
Strauss az orthodox hegeli christologiát hamisnak ismeri, 
mivel abban Hegel Phánomenologiája és Logikájának 
megtagadását látja. Positive véve Strauss Jézus szemé-
lyisegének jelentőségét abban látja, hogy általa az isten-
emberség eszméje fölébredt az emberiség tudatában s 
pusztán a vallásos képzelet által eszménynyé alakíttatott 

17) »Krit. Untersucliungen iiber die canon. Ev. 1874; Paulus der 
Ap. J. Christi 2. Auflage 18ÓÓ—1867* Zeller által kiadva. Továbbá 
ide tartoznak Zeller, Köstlin és Hilgenfeld iratai. 

1S) »Das nachap. Zeitalterc 1846. 
I9) PJleiderer i. m, I. 457. 1. 

s Krisztus személyére átvitetett. »VergángHsches und Blei-
bendes im Christenthum* című művében igyekszik ki-
mutatni, hogy Krisztus vallásos genius, ki vallási téren 
a legnagyobbat érte el, s a kiben az isteni lény köz-
vetlenül foglaltatott s energikusan megvalósult. Ezzel 
úgy a Krisztusban megjelent isteni kijelentés teljessége, 
mint személyének absolut jelentősége tulajdonképen tö-
rölve van. Krisztus itt legfeljebb mint erkölcsi egyén 
jöhetne tekintetbe, azonban nem mint bűntelen s ma-
gában véve tökéletes személyiség s ép azért nem is 
mint igazi előkép, mivel erkölcsisége nem tisztán szabad 
és meghatározott, hanem a vallásos által feltételezett 
egyéniség. 

A >Leben Jesu für das Volk« 1864. művében 
Strauss valamivel mérsékelte álláspontját, míg újabbi 
művében Krisztus történeti képét teljesen határozatlanul 
konstatálja s személyiségének erkölcsi hiányára és gyen-
géire is utal különösen pedig rajongó elemet vesz abban 
föl. A legszabadabb kritika is egyhangúlag oly módon 
Ítélt, hogy azon világtörténeti lendület, melyet a ke-
resztyénség Strauss dacára is kétségtelenül előidézett, 
oly homályos és tartalmatlan Krisztusból meg nem 
fejthető. 

Ha Baur az őskeresztyénység lényegét a tisztán 
erkölcsiben látja s hogy ezen erkölcsi Jézus személyi-
ségéhez is fűződik, úgy abból még nem' tudjuk, vájjon 
ezen erkölcsi tisztán és teljesen valósult-e meg Jézus 
történeti személyiségében I Ezt Baur nem állítja, sőt 
van okunk fölvenni, hogy tagadta, ez esetben azon-
ban Krisztus személyének jelentősége föl nem fogható. 

Krisztus személyével együtt föl van adva ezen 
speculativ állásponton annak műve is, hiszen már Baur 
a kiengesztelési tan történetét egészen pantheistikus 
alapon fogja fel. Ha Krisztus közönséges ember volt és 
nem bűntelen, akkor annak megváltó és kiengesztelő 
hatásától az emberiségre szó nem lehet. Hegel sze-
rint a megváltás annak bizonyosságában áll, hogy az 
Isten és az ember közötti ellentét megszűnt, hogy 
tehát a bűn az elenyésző; azonban mindez elesik, ha 
Krisztusban nem látjuk az isteninek és emberinek ab-
solut egységét. A »megigazulás« nem egyébb, mint »val-
lásos-erkölcsi idealismus*, mely Zeller szerint »a protes-
tántismus sajátképi elve* ; míg Straussnál »Wie ordnen 

1 wir unser Leben ?« című fejezete alapján abban áll, hogy 
az erkölcsi egyén életfeladatát felfogja s a mellett egy 
nagyobb egésznek tagjának tudja magát, melylyel szem-
ben egyéni önállósággal, de korlátozással is bír, s álta-
lában az összetartózandóság s kölcsönös kötelezettség 
tudata alapján a kegyetlen létérti küzdelmet enyhítse 
és nemesebbé tegye. A kegy elemeszközök jelentőségét 
Strauss szerint a modern műveltség nem ismeri, az úr-
vacsora, az egyetemes humanitás testvéri lakomája az 
egyházban, »mint a humanitás közösségében.« Az escha-
tologia végül »azon utolsó ellenség, melyet a spekulatív 
kritikánák le kell győznie« '20) s hasonlót állít Feuerbach 
is. S mindez eredményezi a végtelen lét céltalan kör-
mozgását, a semminek semmihez való fejlődését. Helye-
sen jegyzi meg a dogmának ezen tagadó irányáról La,n-
derer <21), hogy a fejlődő tudomány s időnknek erőteljes 
komolysága eléggé meg fogja mutatni, hogy mindezen 
tagadással és pantheistikus bölcsészettel sem gondolni és 
cselekedni, sem élni és meghalni nem lehet. 

A Hegel-féte bölcsészeiből, midőn a vallások történe-
tében a priori észszerű fejlődési processust lát, a fejlődés 

| 20) Strauss »Christl. Glaubenslehre* II. 793. 1. 
21) I. m. 323. 1. 



fogalmát tanultuk megismerni, s ezen gondolatot a jövő 
theologiának fel is kell használnia, de csak addig, a míg 
az nem a bibliai keresztyénség rovására történik. 

(Folyt, köv.) Dr. Szlávik Mátyás. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Halotti beszédek részben különféle kútforr ások nyo-
mán irta Dobos János. Kiadta Dobos László ref. 
lelkész. Budapest 1887. 16 ív 256 lap. Bolti árá 1 frt 

80 kr. Kiadó tulajdona. 
A halál országában, a temetőben jártam. Kalauzom 

Cegléd ősz lelkipásztora volt. ki aggságának roskadozó 
lépései helyett férfikora teljének erejében vezetett sír-
ról sírra. Ott voltak eltemetve szép sorjában nyájának 
elszólított tagjai a csecsemőtől el a 87 éves kegyes öz-
vegyasszonyig ; az egyszerű polgártól el az országgyűlési 
követig és grófnőkig. Mindeniknek sírja fölé oda van 
állítva egy-egy ércnél maradandóbb emlék, lelkészük szob-
rászi keze által alkotva. Lábtól a halál angyala lefordított 
égő fáklyával kezében s az elgomolyodó füst gyűrűibe 
beirva az életnek annyi ezer baja, annyi ezer tarka vál-
tozatossága, keserűségre változott öröme, meghiusult 
reménye, megtört csalódása, melyeket mind elhamvasz-
tott az a kétes világú fáklya; fejtől pedig áll a feltá-
madás angyala égre irányzott tekintettel, a menny felé 
mutató kezekkel, repülni készülő szárnyakkal. A sírem-
lékek talapzatára aztán fél-, vagy egész domborműben 
az ott nyugvóknak életét véste fel a művész. A most 
divatos koszorúk helyett csak egy levélkét tett a sírra, 
ráirva a szent-irás egy-egy mondatát, mely útleveléül 
szolgált az elkeltözöttnek. Ez egyetlen természetes levélke 
többet ér minden csinált-virág koszorúnál. Nézzük meg 
legelőször Ís e repkény levélkéket. 

íme itt egy 17 éves hajadon sírja; a levélre 
ráirva: »Monda Jézus: menjetek el innét, mert nem 
halt meg a leányzó, hanem aluszik«; amott egy 35 éves 
ember nyugszik, kit aratás előtt közvetlenül szólított 
el a halál : »Emeljétek fel a ti szemeiteket* — így vá-
lasztja textusát — »és lássátok meg a tartományokat, 
mert megértek az aratásra* s elmélkedik e felett így : 
»mennyiben hasonlít a most érni kezdő földi aratás 
ama nagy aratáshoz, mely sírunknál kezdődik* stb. 
A gyermekágyban meghalt fiatal anya felett arról 
beszél: »E nap nyomorúságnak napja; mert a fiak 
szülésre jutottak; de nincsen a szülőnek szülésre való 
ereje.« Az apa elmegy hazulról épen, egészségesen, 
élete délpontján s holtan hozzák vissza az útról; ennek 
sírján e levélke van : »És monda Ésau : íme én halni 
megyek« ; »Mi mindnyájan halni megyünk Afiai!* stb. 
ez az elmélkedés tárgya. Seres Sámuel Cegléd városi 
tanácsnok, egyh. gondnok épen az alkonyodó nappal, 
»mikor Istennek szövétneke megoldatnék« hal meg. 
»Akkor szólítá az Úr Sámuelt, ki monda: »Imhol 
vagyok én!« —ez a textus. 1848-ban hal meg Tunyogi 
Lőrinc Szatmármegye első alispánja és orsz. gy. követe. 
A lég már terhes a forradalom viharának előjeleivel. Itt 
is, amott is már villámlik egyet-egyet. Tompa moraj 
hangzik nyugot s észak felől. Nehéz felhők gomolyog-
nak a láthatáron. Ily kétséges időkben jó lesz a búcsúzó 
Jézus szavait adni az elhunyt ajkaira — gondolja a szó-
nok — s elmélkedik erről: »Ezeket szóltam néktek, 
hogy én bennem békességtek legyen; e világon nyomo-
rúságtok lesz, de bízzatok, én meggyőztem e világot.* 
Az Úr elhunyt szolgája, a volt rákos-csabai lelkész út-
levelére ráírja Philip. I : 21—24-et, míg a nagynevű és 

hirű volt halasi lelkész koporsója igen találóan juttatja 
eszébe a Jerem. XX: 7., 8., 9. verseit. 

De nemcsak ez idézett példákban, de a halotti be-
szédek mindegyikéhez nagyon jól s jellenizetesen van-
nak a textusok megválasztva. Egyszersmind meglepő az 
a változatosság, a melylyel e beszédekben találkozunk, 
holott rendesen nagyon szűkkörűnek tartják a halál s 
ezzel szemben a feltámadás, a mulandóság s az örökké-
valóság themáját, melynek sokszor való tárgyalása 
egyhangúságot szül. Igaz 1 Magában véve azonban min-
den eszme szegény, ha mi megtermékenyítni nem tudjuk. 
Míg egy nagy műveltségű, sokat olvasott, tapasztalt, 
széles látkörű és mélyen gondolkozó ember előtt kime-
ríthetlen gazdagságúnak tűnik fel még egy kevésbbé 
termékeny thema is, mint a minő a két említett eszme. 
Könnyű -— mondják — oly emberek koporsója felett 
beszélni, a kiknek eseménydús élete elég anyagot ad; 
de mit lehetne mondani afelett, kiről csak annyi konsta-
tálható, hogy született, több-kevesebb ideig élt és most 
meghalt, mint a mi a leges-legtöbb emberről mondható? 
Felemlíti ezt maga Dobos is egy jegyzetében, melyet a 
gróf Ráday Pálné felett tartott beszéde után tesz. Azt 
mondja itt a többek között: »talán legcélszerűbb volna 
az oratioknál a fényes francia emlékbeszédek természe-
tét követve, mint tiszt. Tatai András úr is szokta ora-
tióiban, mint a fáklyahordó mindig a koporsó mellett 
menni, mindig felé csóválni a tömjén-serpenyőt; de ki 
talál mindig oly koporsót, mely mellett huzamosan me-
het az ember; egy ifjú, egy szűz, egy igénytelen ember 
életéből hol vesz az ember egy egész beszédbe való 
anyagot?* Az előttünk levő kötet azonban meggyőz 
arról, hogy Dobos »egy ifjii, egy szűz s egy igénytelen 
ember* életében is talált nemcsak egy, de több beszédbe 
való anyagot is. A fődolog, hogy a lelkész ismerje hí-
veinek életét, azok viszonyait, cselekedeteit, hibáit és eré-
nyeit ; érintkezzék minél többet az élőkkel, akkor majd 
tud beszélni a holtak ravatala felett is. — Persze 
úgy bajos valamit mondani, hacsak a funeratortól tudjuk 
meg s a genelogiából, hogy ki volt az elhunyt s innen 
van az, a miről egyik jegyzetében Dobos is emlékezik, 
hogy a temetéseknél népünk legtöbb súlyt fektet a bú-
csúztatókra. (191. 1.) De hogy miért épen erre?! azt nem 
mondja meg. Az ok pedig abban rejlhetik, hogy ez köz-
vetlen, ez egyenesen ad rem tartozik, ezt megérti; míg 
a beszédek legtöbbször oly általánosságokban mozognak, 
hogy egy tárgygyal foglalkozó elméjét s figyelmét nem 
tudják megragadni. Figyelme a temetésnél még a halottól 
különben legtávolabb állónak is a koporsóra, a halottra 
van összpontosítva; ha nem arról beszélünk, hát nem is 
hallgat oda s csak akkor lesz figyelmes újra, ha a búcsúztató 
megkezdésével odavisszük a koporsóhoz. Igen figyelemre-
méltó Dobos megjegyzése, mit ide vonatkozólag tesz: 
»Ha valahol itt kell népünk Ízlését nemesbíteni, itt nem 
szabad triviális ríkatásokhoz folyamodni és a szószék alatt 
ülő vén siratok szivacsát nagyon szorongatnunk. Nagyon 
tetszünk magunknak, ha beszédünk indít és könnyeket 
ont. Mihez nem folyamodott már itt az effectusokat 
kereső egyházi szónok; sokszor maga "lágyul el és sír 
keservesen, úgy hogy nem tudja az ember, a publicum 
a halottat siratja-e, vagy a nyavalygó szónokot. Ha ez 
nem használna, versekhez folyamodik és tizenkét lábon 
igyekezik megindítani a szív érzelmeit, mint a flagellans 
csattanó rímekkel ostorozza a kebel fájdalmát, mígnem 
mindegyik ütés és csattanás után patakzik a könny és 
a bánat gyönyörrel úszkál a könnytengerben. Ismét le-
száll a halottak országába, felbontja a sírokat, az anyá-
kat odasirja rég elköltözött gyermekök sírjához, a fiakkal 



felbontatja jó anyjuk koporsóját, letépi a 'kis virágokat, 
ha virág nincs, letépi a füvet, az urticát, magyarosan 
csalánt s mindaddig csápol velük, mígnem sír minden, 
kinek va]aha halottja volt« stb. (Zárjel közt csak azt 
jegyzem meg, hogy ép ezek után igen fatálisan került 
oda a »Kesergő nő« 1 Sok bú, sok bánat érte már le-
hervadt ősz fejedet!« stb. kezdetű búcsúztatás, mely a 
szó teljes értelmében »az anyát odasirja rég elköltözött 
gyermekei koporsójához.«) 

A míg elég anyagot talál Dobos a maga beszédei-
hez, még a legigénytelenebb ember koporsójánál is, 
egyszersmind a legmesteriebben tálálja meg az egyes al-
kalmakhoz illő hangot is. Meglátszik úgy halotti predi-
kátioin, mint orátioin, hogy tárgya választásában, annak 
kivitelében lé'ekben előbb megjelent a helyen, hol fel-
állott ; egybe gyűjtötte lélekben maga körül azokat, 
kik előtt beszélt, megállott lélekben a koporsó felett s 
kereste a fonalakat, melyek a koporsóból az élőkkhöz 
kinyúlnak, ezeket érinti, ezeket pendíti meg azután, mint 
húrokat s átszűri, a koporsó és az élők közé állva, a 
gondo'at és érzések sugárait (i76. 1.). Innen van, hogy 
szinte az eget ostromolja kérdéseivel kétkedésében s fáj-
dalma hevében, midőn ifjú, vagy férfikora erejében meg-
halt ember koporsója felett áll meg és csendes megadás 
szelid hangján szól az életharcát megharcolt s érett 
kalászként földre hajló öregek felett. Amazok koporsója, 
halála egy nagy talány, melyek megfejtését csak az 
örökkévalóságra lehet utalni ; emezeké világos természet-
törvény, semmi titok s megfoghatlan nincs benne. 
Együtt tud sírni a vesztes szülőkkel, az özvegyekkel, 
az árvákkal, a rokonokkal, az egyházzal avagy nem-
zettel ; de hite világánál csillogó könnyein át legelébb 
megtudja ta'álni a vigaszt. A vigasz nyújtásnál külön-
ben ama phsychologok közé tartozik Dobos, kik abban 
a véleményben vannak, hogy »minden könnyűvel, jajjal, 
könnyebbül a szív egy bajjal« hadd sírja, hadd zokogja 
és panaszolja ki az illető bánatát, majd addig panaszol, 
míg egyszer baját mindenfelé elosztva, neki magának nem 
marad semmi. Hát nem is erőszakoskodik a vigasztalás-
sal ; csak meggyújtja a hit fáklyáját, mely »átvilágít a 
más világ fátyolán, a szemfedőn,« ha felszáradtak a 
könnyek, majd meglátandják e fényt. 

Közelebbről megvizsgálva a beszédek alig egy-kettő 
kivételével mindannyi mondhatni remeke a halotti be-
szédeknek és oratióknak. Egyszerűek, világosak, szívhez 
szólók, természetesek, semmi negélyzés sincs bennök. 
Dobos mint az eddigi beszédeiben, úgy ezekben is inkább 
a moralizáló iskola hivének tűnik fel ; de az erős mora-
lismus mellett, mindég ott szerepel bizonyos spiritistikus 
mysticismus, mely irói egyéniségének azt az elvitázhat-
lan sajátosságot kölcsönzi s minden művére ráüti a 
iellemzetesség bélyegét. Az I. beszéd kitűnő disposi-
tiójával, bensőségteljes s mélyen vallásos hangulatával ; ( 
a II. a szenvedéseknek, mély vallásos erkölcsi felfogá-
sávál s valami eredeti, a közönségestől egészen eltérő 
tárgyalási módjával; a III. pedig természetes, egyszerű 
vigasztalásával lep és hat meg. A IV. beszéd Cellerie 
után dolgozva első részben igen elvont, semmi közvet-
lenség nincs benne; de második része ennek is igen 
szép. Az V. igen szépen indul, de aztán terjengősségé-
ben sekélyessé válik. Egy-két helyütt ugyan ki-ki lát-
szik ebből is az oroszlán köröm, azonban a legtöbb 
helytt vizenyős. A kérdést: »hogy vájjon mi célja 
lehet abban a gondviselésnek, hogy megengedi azok-
nak halálát, kik csak nem rég kezdtek élni« stb. igen 
merészen állítja fel s nem tud rá kielégítő feleletet adni 
és alig képes kibontakozni messze terjengő okoskodá-

saiból. Mintegy belevész a süppedékes lápba s még oly 
állításokat is megkockáztat, csakhogy valami módon 
vigasztalót is mondhasson, mint a minő ez : »A legna-
gyobb ész, a legkitűnőbb tehetség többnyire legnagyobb 
károkat tett ; mihelyt az embernek rendkívüli erők van-
nak hatalmában, azokkal nem épít, nem boldogít, hanem 
mint a lőpor hatalmával ront, pusztít és szerencsétlen-
séget áraszt maga köriil« stb. »A legnagyobb eszű és 
talentumú emberek legtöbb kárt tettek az emberiségnek® 
stb. Ide méltán tehetünk egy nagy kérdőjelet! A XI. 
beszédben csaknem ugyanazon kérdést fejtegeti, mint az 
V-ikben ; de sokkal emelkedettebben s végeredményében 
a hit előtt sokkal kielégítőbben teszi ezt. Ugylátszik 
a kérdés nagyon érdekelte a szónokot s még egy har-
madik beszéd is van a kötetben, mely ugyancsak ezt 
veszi the májául: a gróf Ráday Pálné felett tartott oratio, 
melyben a míg a búcsúztatás igazán szép, addig a tulaj-
donképi oratio igen hidegen hagy. A bírálatot, melyet 
én még áz V,-re is alkalmazhatónak tartok, különben ő 
maga mondja el a 203. lapon, mikor e megjegyzést teszi 
az idézett oratio után : »Ez úgynevezett halotti orationak 
főhibája magában a tárgyválasztásban rejlik. Ezt maga 
szerző érezte, mikor választott tárgya kedveért oly hi-
degen kellett a. koporsótól távoznia a hideg okokért, 
melyekkel tárgyát kiokoskodá.« Majd tovább azt mondja: 
»Sokszor megörül az ember a talált vezéreszmének, né-
hány ragyogó gondolatot lát körüle repkedni, azt hiszi, 
hogy majd ezeknek kisugárzásán még többre is talál, 
azonban csalatkozik, minél tovább halad, minél beljebb 
ássa a megtalált eret, annál keskenyebb, annál vékonyabb, 
utoljára e!fogy.« Teljesen így járt szerző mindkét be-
szédben s hogy a harmadikban (XI. b.) is nem ez tör-
tént vele, annak oka csak abban rejlik, mert nem a hideg 
ész okoskodáséival kezdte vezéreszméjét boncolgatni, 
hanem mindjárt a hitnek világát gyújtotta meg a ko-
porsó felett (Text : Ján. : 13: 7.) s e szövétnek mellett 
könnyebb volt a különben rejtélyesre, talányosra, (de 
szintén csah a hit számára) kielégítő feleletet találnia. 

A VI. beszéd a maga subjectivitásával tűnik ki, a 
vigasztalás forrását azonban vékonyan csergedezteti. A 
VH-ikben a kettős felosztásnak megfelelőleg két külön 
részt vagy legalább is párhuzamosan menő kettős tár-
gyalást várnánk ; a mennyiben a Mát. : 9 : 24. felett 
prédikálva főtételül ezt jelenti ki : »mennyiben hasonlít 
az álom a halálhoz és mennyiben különbözik tőle.« A 
hasonlóságot kifejti, de a kiilünbözőséget nem. Ez a 
hiány is azonban csak azért tűnt fel, mert úgy sze-
rettem volna még tovább hallgatni ezt a költészet-
tel, szépségekkel gazdag predicatiót. — A VlII-dik 
rhaprodistikus második részével, a IX-dik gyönyörű be-
vezetésével és tárgyalása bensőségével excellál. Szinte 
halljuk a részvétteljes szónok zokogását, kinek fáj, hogy 
mily semmi az ember, meit nem tehet egyebet, mint 
csak könnyezhet és imádkozhat a szenvedővel együtt, 
de igazi gyógyulást hozó balzsamot nem adhat erőtlen 
vigasztalásával. (69. 1). Eredeti és érdekes a X. b. in-
ventiója, hogy »mennyiben hasonlít a most érni kezdő 
földi aratás ama nagy aratáshoz, mely sírunknál kezdő-
dik ?« Igazán gondolatokban és érzésekben gazdag kalá-
szat ez az élet és a halál mezejéről! »Miért kell az 
anyának sokszor meghalni, mikor gyermekének életet 
ad« — kérdi a gyermekágyban meghalt ifjú anya fölött 
tartott prédikációban s gyönyörűen fejtegeti, hogy i-ör 
itt a halál az életet, az élet a halált táplálja; 2-or a 
halál és élet csaknem egy lévén, nem lehet rajta fel-
akadnunk, ha az egyik élet nem ott végződik, a hol a 
másik, ha az egyik élet a másikat oltja el és 3-or a 



halállal az anya legszentebb kötelességének esvén áldo-
zatul, egyszerre fizette le azt, a mivel gyermekének tar-
tozott, mint a hazafi, ki hónáért halván meg, ez egy 
legnagyobb áldozatban minden tartozását lefizette. A 
hasonlított két áldozat között igaz, hogy a rideg logi-
kával éles különbségeket lehetne tenni, de a zokogó 
kebel s az érzésektől elfogódott szív nem megy előbb 
tanácsért a szőrszálhasogató logikához. Különösen szép 
a 88-ik lapon levő fordulata e beszédnek. (»Ez nem vi-
gasztalás* stb.). Hű és találó rajza van a XlII-ban az 
élet útjainak, melyeken mindnyájan csak halni megyünk, 
mint Esau (I. Móz. 25 : 32.). A XIV. meglehetősen hiá-
nyos, szakgatott. Egy csomó befejezetlen gondolat. 
Inkább csak vázlat. Szürke vásznon csak a körvonalak, 
színezés, világítás és árnyékolás nélkül. A sok stb. az 
olvasóra bizza a kiegészítést, kiki gondolja oda, a mit 
tetszik, mert hogy Dobos mit mondott, nem tudjuk. E 
stó-íkben van bizonyára elhallgatva annak felmutatása, 
hogy miért nem kell félni a haláltól ? ellentétül az I-ső 
részhez, mely a haláltól való módnélküli félelmet rajzolja. 
A XV-dik jobban illett volna az oratiók közé; mert az 
nem predikatio; mint olyan azonban szép. Mint tiszta-
vizű csendes patak folyik el a koporsó felett a XVI-ik 
beszéd a XVlI-dikkel együtt. Ez utóbbi csak egyetlen 
egyszer vet hullámot: »Te pedig gyülekezet, mely most 
temeted el a legvénebbet és legjobbat az egyház hívei 
közül, igyekezzél úgy nevelni ifjaidat és leányaidat, hogy 
jövendőd felől kétségbe ne essünk. Mert ha a vének 
közüled kivágatnak s az ifjak nem érdemlik meg, hogy 
tisztelettel megvénüljenek, ki marad meg, hogy mint 
Sodornának Lótért, az Isten neked irgalmas legyen ?* 
stb. (123. 1.). Sok melegséggel s őszinte meghatottság-
gal irott beszéd a XVIII; míg a XlX-nek már említett 
kitűnő textusán kívül igen szép a bevezetése és az 
»alkalmazás*-a, különösen a városi és az egyházi tanács-
hoz intézett rész (137. 1). Hatalmas, égbe nyúló pyra-
mis a Korda Lőrinc emlékoszlopa, melyet Dobos állí-
tott neki s melynek tetejéről dörög alá a képviselő se-
reghez : »Tisztelt képviselő sereg ! szóljatok ti élő nyel-
ven a szegény szenvedő néphez a 300 éves halotthoz 
és e hangnak szátokban csudálatos ereje leend 
szóljatok neki, mint hajdan Jézus szólt Lázár koporsója 
felett, oldjátok meg a kötőket, melyekkel e nép kezei 
és szent jogai elkötözve valának és e nép feláll szaba-
don, védfalatok leend észak és nyugot között, feledve szá-
zados kínait, meggyőzitek vele a világot — — — ne 
várjátok míg a kínzó szellem őt megragadván, mint 
hajdan az ördöngös maga tépje szét azokat!« (146. 1.). 

Egy igazi prózában irt rhapsodia a Kazinczy Gá-
borné felett tartott beszéd s úgy szakad is el, mint a 
lepattanó felfeszített húr. Érdekes ennek a két beszéd-
nek összehasonlítása. — Az előbbi 1848-ból, ez utóbbi 
20 évvel később 1868 ból. Hatázozottan észrevehető a 
változás hangban, előadásban, mit a lefolyt idő tett 
Doboson. 

Három egymásután következő beszédben, két pre-
dikatióban s egy oratióban szól a kálvinista papról a 
szerző. A két predikatio igazán leverő, szomorú, sötét képet 
ad a papi hivatalról. Ha csakugyan olyan volna ez, 
mint itt Dobos festi, valóban csodálkoznunk kellene, 
hogy még akad széles Magyarországon ember, ki az Úr 
szolgálatára kivánja szentelni életét. A vigasztaló csak 
az, hogy Dobosnak általában sötét, szomorú világnézlete 
van, kinek a bajok, a fájdalmak sokkal jobban emléke-
zetében maradnak, mint az örömök. Nála az örömökről 
való emlékezés megelégszik azzal, hogy azok is voltak ! 
de nem tudják megaranyozni a bajok sötétségét s nem 

tudnak fénylő sugárt vetni a tapasztalt szenvedések 
nyomasztó homályába. Szomorú önvallomás az, mely itt 
a 159. lapon tétetik. A Konta B. felett tartott oratióban 
azonban derültebb mégis a kép s bár nem oly drámai-
lag hatalmas, mint a Szilády L. feletti predikatio, de 
kellemesebb, vigasztalóbb benyomást tesz. 

Az oratiók közül az épen most említetten kívül 
kiválóbbak : a Ráday Pálné felett tartott beszéd s főleg 
ennek vége és a 18 éves ifjú felett mondott sírbeszéd. 
Kitűnő jellemrajzát adja Nyári Pálnak a 236. lapon s 
emelkedett hangulatú az Arany János emlékezete. A 
A magyar népies nyelv avatott kezelője tesz koszorút 
költői nyelvvé felszentelt népies nyelvünk leghatalmasabb 
vatesének sírjára. 

A mély benyomást, melyet reám Dobos beszédei-
nek elolvasása tett s azt a harmóniát, melyet bennem 
felkeltett nem akarom megzavarni az itt is kétségtele-
nül előforduló úgy tartalmi, mint nyelvezetbeli hiányok 
felkeresgetésével (csak egyet a 198. lapon »Isten a ter-
mészet örök* stb.). Sem és Japhet is köpenyt terítettek 
atyjuk gyengeségére. Elismerés illeti a kiadót, hogy a 
birálók kéréseit meghallgatva, igyekezett a mennyire 
csak lehetett, az irály eredetiségének hátránya nélkül 
megkevesbítni kétségtelenül népies, de bizony a mellett 
pórias kifejezések és mondatok számát. Elismerés illeti 
azért is, mert atyja kincses házából előhozta az ó és új 
dolgokat s világ elé bocsátotta. Sionunknak e kötetek 
mindenkor igen becses kövét fogják képezni. Szivünkből 
óhajtjuk, hogy a még tervezett kötetek, de kivált az 
országgyűlési beszédek mielőbb megjelenhessenek. Hadd 
halljuk szólani hozzánk azt, ki Korda Lőrinc koporsó-
jánál a fájdalom közepette úgy tud lelkesítni s hadd 
gyújtsa lángra szivünkben a hazaszeretet áldozati tüzét 
az, ki úgy tudta hazáját szeretni, imádni, mint Cegléd 
felkent lelkű papja. Ugy legyen! 

Kenessey Béla. 

B E L F Ö L D . 
Az esperesi javadalmazás. 

Egyházmegyéink életében az esperesi állás díszes 
ugyan, de ezen diszes állással ma már csaknem elvisel-
hetetlen gond és teher jár karöltve. Ma, midőn lelké-
szeinknek — leghihetőbben az általános kedvezőtlen 
anyagi viszonyok folytán — saját egyházaikkal is tö-
méntelen bajuk s majdnem mindenütt küzdelmük van; 
midőn saját egyházuk kül- és bel-életének gondozása 
maga is teljes erejüket, odaadó buzgó munkálkodásukat 
igényli: az esperes vállain — saját egyháza gondozásán 
kívül — még egy egyházmegye összes egyházainak gon-
dozása és kormányzása is oly teher, melyet huzamosabb 
időn át rendszeresen és kifogástalanul viselni csaknem 
képtelenség. Innen van aztán, hogy lelkészeink a diszes 
állás után nem igen rajongnak, azt elfogadni vonakod-
nak ; hogy espereseink a terhes munkát hosszabb időn át 
viselni nem hajlandók s hogy a nyomasztó teherviseléstől 
rövid időköz után szabadulni vágynak. S ez annál ter-
mészetesebb, mert espereseink a halmozott teendőkkel 
szemben magukra hagyatottan állanak, terhes munká-
jukért — úgy szólva — mivel sem kárpótoltatnak, egy-
házaink, az ügyeiket vezető esperessel szemben viszon-
teherviselést nem ismernek s egyházmegyéink is espe-
reseinkkel szemben csak terhet ismernek, de a munkának 
honorálásáról kellőleg és méltányosan nem gondoskod-
nak. Espereseink gyakori változásából pedig egyháza-



inkra nézve előny alig, hátrány pedig nagyon sok szár-
mazhatik, már csak azért is, mert egyházmegyéink kor-
mányzásában való otthoniasságot bárki is csak hosszabb 
idei gyakorlat után nyerhet. Egyházmegyéink nem cé-
lozhatják azt, hogy egyes egyén munkássága halmozott 
teendők végzésével megzsibbaszt atván, egyházi ügyeink 
gyors és alapos elintézésükben hiányt szenvedjenek; 
nem célozhatják azt, hogy az esperes — nem felelhet-
vén meg kellően saját egyháza és egyházmegyéje kifo-
gástalan kormányzásának — egyháza vagy egyházme-
gyéje ügyeit könnyedén vegye, hogy ott vagy itt csorba 
ejtessék; nem célozhatják, hogy egyes egyházaink kül-
és beléletével ismerős, egyházmegyéink kormányzásában 
jártas esperesi kéz — egyházaink hátrányára — gyakori 
változás alá essék ; nem célozhatják, hogy egyes egyén 
vállain csak a teher legyen erős, de ezzel szemben ele-
gendő erő is ne álljon; nem célozhatják, hogy egyes 
egyházaink, a terhes ügyek vezetésének idejét és éltét 
szentelő esperessel szemben igazságos és arányom viszon-
teherviselés nélkül álljanak és maradjanak. Ellenkezőleg, 
egyházmegyéink jól felfogott érdeke azt teszi kívána-
tossá, hogy egyes egyházaink ügyeivel ismerős, egyház-
megyéink kormányzásában jártas esperesi kézben a kor-
mányzás minél hosszabb időn át maradjon, hogy az es-
peresi teendők túlerőltetés nélkül elviselhetők legyenek, 
hogy az egyén a teendők elvégzésére képesíttessék, 
hogy egyháza s egyházmegyéje ügyeinek nyugodtan él-
hessen, hogy egyes egyházaink az esperessel szemben 
méltányos és igazságos viszonteherviselést ismerjenek. 

Mind ezeknél fogva szerény véleményem szerint 
elodázhatatlan kötelesség volna egyházmegyéink részé-
ről azon intézkedés, hogy espereseink mellé — a lel-
készi s főleg az egyházmegyei teendőkben való segédkezés 
céljából — egyházmegyei közköltségen jól díjazott segéd-
lelkészek mint esperesi titkárok vagy legalább Írnokok 
rendszeresíttessenek. 

A szokásos egyházmegyei gyűlések ideje közeledik. 
S ez okból minden utógondolattól ment, egyedül a jó 
akarat s legjobb meggyőződés sugalta soraimat az egy-
házmegyei gyűlések tagjainak figyelmébe, igazságérzetébe 
tisztelettel ajánlom. 

Baján, 1887. januáríus havában. 
Borza Nándor. 

R É G I S É G E K . 

Adatok a szepességi egyházak történetéből. 
Szepes-Váralja. 1549-ben Blásy Jakab katliol. ple-

bánus az egész egyházzal áttért a protestáns egyházba, 
a templom s egyéb egyházi épületek általmentek az 
új egyház használatába s ez erősödni kezdett. 1674-ben 
az egyház javai elkoboztattak, a lelkész száműzetett a 
XIII. szepesi város több lelkészeivel. 1674-ben ugyancsak 
törvényszék ült össze, a mely elé protestánsok idéztet-
tek meg, lazítással és lázadással vádoltattak, száműze-
tésre vagy térítvényadásra Ítéltettek. Vagyonuk elko-
boztatott, s ők maguk a lublói várba vitettek. Buzgó hit-
sorsosok tettek lépéseket szabadon bocsátásuk iránt fel-
keresvén a lengyel királyt, ki 10,000 frtért mint vált-
ságdíjért meg is igérte azok hazabocsátását. 1676 már-
cius 4-ike a kath. egyház kebelébe való visszatérés zá-
ros határidejéül tűzetett ki. A bekövetkezett zaklatások 
és üldözések közepette az egyháznak 1674—95-ig lelkésze 
nem volt. 1695-ben megengedtetett magán-istenitisztelet 
tartása, miniszteri en^edélylyel, faimaház építéséhez fog-

j j 5 - 4 * 0 1 < í n ~ ( 9 f . 

tak s ezt három hó alatt elkészítvén, november 25-ikén 
felszentelték, 35 évig szolgált az menhelyeül vallásos 
buzgóságuknak, mígnem az 1794 julius 14-diki tűzvész 
őket ettől is megfosztotta, /(időközben szereztek két 
szobából álló iskolát, haranglábat 125 fontos harangot. 
II. József alatt szabadabban lélekzettek, kőből akartak 
építeni templomot s ez iránt fel is folyamodtak alkalmas 
hely kijelöléseért. Ki is jelöltetett az a vásártéren. Meg-
kezdődött legott az építés; de az ellenségeskedők ár-
mánya kieszközölte az építkezés betiltását. I. Ferencz 
újabb engedélyével tétetett le az első alapkő 1799 okt. 
22-kén s tartott az építés 9 évig s belekerült 17,459 fo-
rintba, mely összegnek egyrészét gyűjtés eredményezte. 
A felszentelés 1808 okt. 16-án ment végbe. Megjelentek 
reggel még egyszer az imaházal is használt iskolahelyi-
ségben, elbúcsúzván ettől, bevonultak az új szentélybe. 
1829 május 11-dikén a torony alapköve tétetett le. és 
10,664 f r t 1 0 krba kerülve, elkészült 1832-ben, 6 mázsás 
harangot szereztek abba IIOO frton. 1856-ban dühön-
gött nagy tűzvész az egyház minden épületét elham-
vasztotta ; a torony kigyuladt s a leomlott tető betörte 
a templom boltivét, tönkre ment harang, orgona. A 
biztosításból 3372 frtot kapott az egyház, a XIII. szepesi 
város 1871 frt 44 krt gyűjtött segélyül, más gyülekeze-
tek 9778 frt 16 krnyi összeggel örvendeztették meg a 
kárvallott egyházat s ezekhez a hívek áldozatkészsége 
is erőt megfeszítőleg járulván, az új építkezés 1860-ban 
befejeztetett s a templom felszenteltetett. 1858-ban a 
hívek kegyelettel emlékeztek meg a templomfelszentelés 
50-ik évfordulójáról. Ekkor a városnak egy harmada 
evangelikus volt. 

Szepes-Váralján 1558 jan. 22-ikén zsinat tartatott, 
melyen többek közt két superintendens választatott: 
Zabler Péter lőcsei és Xylander István eperjesi lelkész 
személyében, számukra gróf Turzótól s a nemességtől 
évi 200—200 frtot rendelvén biztosítani. 

Canonica visitatiot említ az egyház története 
1843-ról. Jelenlegi lélekszám: 665. Tőkéinek összege 
11,608 frt 54 kr. tartozása 1076 frt. Bevétele 1885 ben: 
1339 frt, Két tanítóját a város fizeti. írni és olvasni a 
gyülekezet körében mindenki tud. 

Duránd. Keletkezett II-dik Géza uralkodása alatt 
1141—1161 közt, egyike a kiváltságos szepesi városok-
nak. 1546-ban András nevű plebánusa meghalván, bizo-
nyos Jákob lett a kathol. lelkész, ki a hívekkel együtt 
legott áttért az ev. hitre. Az 1775 május i-jén dühön-
gött tűzvész, az egyháznak irott emlékeit is mind el-
hamvasztotta, a közbeeső időre nézve más egyházak 
emlékeiből s bizonyságaiból világos, hogy az egyház 
sokat szenvedett a lengyel főhatóságtól s a katholikusok-
tól egyaránt. Az egyház írott története 1775-el kezdődik, 
Grósz András lelkész leirta a tűzvészt, A templom építé-
sének engedélyezése végett Mária Teréziához fordultak, 
jött is, de szigorú parancs, hogy az egyház Menhárdhoz 
vagy Eeibitzhoz csatoltassék. De hát ember tervez, Isten 
végez. Imahazat építettek s e közben jött kegyelmesebb 
leirat, mely megengedte a kőtemplom építését. A nép 
hangya szorgalommal lát a munkához; 1777-ben jött 
más rendelet, mely az építést betiltja, egy róm. kath. 
építész volt az, ki dacára ennek, tovább folytatja s be-
fejezi az építkezést. Az ellenség folytonos zaklatása da-
cára 1778-ik évben szent háromság utáni 8-ik vasárna-
pon adatott át a használatnak. 

Sokat tett az egyházéit Jakab és Grósz András 
lelkész, utóbbi ötven évig működött, megirta a XIII. 
város történetét, a mely munka azonban sajnos tűzvész 
áldozata lett. 1819-ben a templom nagyíttatott és bol-



toztatott. 1832-ben orgonát állíttatott be és szentelt fel az 
egyház. 1841-ben vettek egy házat, mely peressé vált a 
vételjog iránt, de a mieink nyerték meg. 1865-ben Csink 
János kisdedovó alapot létesít, a melynek mai tőkéje 
4261 frt 33 kr. Gyűjtetik lélkészi alap s a 100 éves ju-
bileum emlékére szegény-alap. Az egyháznak 1546— 
1886-ig 21 lelkésze volt; az egyház története öt izben 
való járvány-pusztításról emlékezik meg. 

Tűzvész pusztított 1775, 1834, 1837, 1846, 1847, 
1848, 1853, 1862, 1865-ben a város és egyház körében. 
A gyakori tűzvész okául az mondatik, hogy egyes pénz 
sóvár emberek nyereségre való számításból gyújtogattak, 1 

ingyen nyervén a várostól építéshez való [faanyagot. A 
templom s az egyház épületei 1874-ben restauráltattak. 
Canoni visitatiója volt az egyháznak 1805 julius 25-kén 
Nikolai Sámuel eperjesi leik. s superintendens, 1825-ben 
Josefi tiszolci lelkész s superintendens, 1865 julius 10-én 
Máday Károly superintendens alatt. Kegyeletes ünne-
pélyt ült az egyház i830 junius 27-én az ágost. ev. egy-
ház 300 éves múltjáról emlékezvén meg, 1878-ban a 
templom 100 éves jubileuma tartatott meg. 1883-ban 
tanítója Weszter Jakab 50 éves hivataloskodást jubilált. 

Az egyház tanítói 1784 tői soroltatnak fel. Lélek-
szám jelenleg 503. Kisebb tőke alapítványai szép szám-
mal vannak 7163 frt 16 kr; adóssága nincs. A tanító 
fizetéséhez a község 147 frttal járul, kevesebb összeggel 
mint a kath. egyháznak. 

A németség szlávosodik, kivándorlás apasztja a hí-
vek számát. 

Ruszkin. 1543-ban Pick Zakariás r. kath. lelkész 
az egész egyházzal áttért. A lengyel uralom terhe és 
nyomása nehezedett sokáig az egyházra. Lubomirszky 
Herades Staniszló helytartó 1674-ben megfosztotta őket 
a templomtól s lelkészüket száműzte. A templom helyett 
imaház épült, 1720-ban villám csapás okozta tűz ham-
vasztotta azt el; tiz évig esedeztek építési engedélyért. 
1800-ban megengedtetett kőtemplom építése, 1802 ben 
iskola is építtetett, 1808-ban azt bővítette, 1827-ben 
lelkészlakot épített. Járvány, kivándorlás, róm. katholi-
kusok letelepedése sokszor apasztotta a hívek számát. 
A tótosodás is terjed. A csapások egész hosszú sora 
kezdődik 1839-től az 1879-iki nagy tűzvészig. 1862-ben 
tanítója Szlavkovszky Sámuel 50 éves hivataloskodását 
ünnepelte meg, nevére alap tétetett. 63 évig tanított. 
Lelkészeit 1566-tól vezeti le, felügyelőit 1758-tól, tanítóit 
1674-től. Lélekszám jelenleg 339. Tőkéi ujabb építke-
zései folytán igen leapadtak. Kölcsön tartozása 3407 frt 
81 kr. Bevétele a mult évről: 4431 frt 47 kr., kiadása 
43 32 frt 99 kr. 

Szepes-OIaszi. Eredetileg Villa Latina, Italica ola- j 
szóktól alapíttatott. 1243-ban szász gyarmat, Wallonok 
népesítették be, V. István magyar király 1271-ben ki-
váltságos jogokkal ruházta fel, mint »királyi plébánia« 
(viridi campi) közvetlenül Esztergomnak volt alárendelve; 
lelkésze 1669-iki megemlékezés szerint főnöke a bánya-
szövetségnek s a 24 szepesi város szövetkezetének. — 
Thomár nevű lelkészük 1548-ban meghalt, utána Blásy 
Jakab tér át a hívekkel. Szép góth stylben épült templo-
mot nyertek így a papi tizeddel együtt. Miksa császár-
király 1570-ben az arianusokkal téveszti őket össze s 
mint ilyeneket üldözteti, Bornemisza György szepesi 
prépost 1567—70 s Macziejovszky Gáspár, valamint János 
kapitányok 1579—87 mint határozott protestánsokat ül-
dözik őket. 

A 17-dik század sötét emlékekkel teljes. Pethő 
Márton prépost s Kutassy János kalocsai érsek befolyá-
sára, a lengyel s osztrák hatóság engedélyével a tem-

plom elvételére 1604 okt. 2-ka tüzetett ki határnapul, de 
az erőszak foganatosítása fegyveres ellentállásba ütközött. 
1615-ben sikerült nekik szándékukat végrehajtani s 
Thurzó György protestálása dacára elűzetett lelkészük 
is. 1632-ben nyilvános átok alá vettettek. 1670-ben meg-
engedtetett a vallás korlátozott gyakorlása, de Bársony 
György címzetes püspök rábeszélte a királyt az enged-
mény visszavonására s 1671 junius 24-én kemény ren-
delet jött ellenök, 3000 frt büntetés mellett tiltatott meg 
minden kezdeményezés. A városban 40 katholikus volt 
összesen. — Podolinból kegyes rendű szerzetesek rendel-
tettek ide, kiknek az egyházi jövedelem felét s a pro-
testánsoktól kápolnát kellett kapniok. Jött szerzete élén 
maga Bársony, de az invásio a hivek ellentállásán hajó-
törést szenvedett s csak egy szobát szentelt fel katholi-
kus használatra. Október 12-én reggel 8 órakor erőszak-
kal akarták elfoglalni a temetőt és az iskolaépületet, a 
következő cseles módon. A katholikus lelkész összecső-
dítette a katholikusokat és processiót rögtönzött; ezzel 
betért az iskolaudvarra s ott misézett kint a szabad ég 
alatt a magukkal vitt oltáron. A nép késő vette észre, 
hogy rászedetett, de a temetőn útját állották a körme-
netnek, dulakodás támadt, melyben a pap ünnepi kön-
töse és a Mária kép is sárral érintkezett, a magukkal 
vitt koporsó is hasonló sorsban részesült. A nép aztán 
neki esett az oltár és a Mária kép szétrombolásának. Az 
eset a kapitányságnak feljelentetett, négy nap múlva bi-
zottság jött ki az ügyet megvizsgálni, melybe 12 evang. 
és 12 kath. tag volt beválasztva, ezen bizottság határo-
zatára az iskola a katholikusoknak csendben átadatott. 
Ezzel azonban az ügy még be nem végződött, a katho-
likusok vérszemet kaptak s már a templom is kellett 
nekik. 1672 januárban a templomot meglepték s abból 
minden értékesebb tárgyat mint az oltár edényeket el-
emeltek. Dacára a katholikusok ezen erőszakoskodásának 
még új bíróságot is követeltek a papi öltönyön s a 
Mária képen elkövetett sértésért, mely bíróság végleg ily 
Ítéletet hozott: A város birái, a kik az egész dologban 
nem viselték magokat erélyesen, hanem elnéző engedé-
kenyen, két heti fogságra s IOOO frt birságra Ítéltettek; 
ama beszenyezésnek tettesei halálra Ítéltetnek, az egyház 
2000 frt bírságot fizet a katholikusoknak, Klesch Dániel 
lelkész a megyéből száműzetik s megköveti a kegyes 
rendieket. Ezen kemény Ítélet sokféle módosuláson ment 
keresztül, a lelkész is megmaradt helyén s Bársony 
hiába fordult a lengyelekhez és osztrákokhoz az Ítélet 
végrehajtása iránt — sehol nem találván eredményt ezt 
Rómában vélte megtalálni. Az innen nyert biztatás és 
meghagyás nyomán a lelkész elfogatott 1673-ban, a kö-
vetkező évi március 22-dikén a templom elvétetett, a 
lelkész Kassára vitetett, de később szabadon bocsátta-
tott. 1674-ben egyszersmind nagyobb nyomozó törvény-
szék állíttatott egybe, ez elé idéztetett meg a lelkész 
hívei élén — megvizsgáltattak, kihallgattattak s lázadás 
bűntényében elmarasztaltattak, számkivetés vagy térít-
vényadás közt lehetett választaniok , vagyonuk több-
nyire elkoboztatott. 1676 márc. 2-án általános utolsó be-
térési határidőül rendeltetett el, a bírónak hivatalos kö-
telességévé tétetvén felügyelni arra, hogy kiki látogassa 
pontosan a kath. templomot, a kik ezen rendeleteknek 
nem engedelmeskednek, azok gyermekei elvesztik szülőik 
hagyatéka iránti örökösödési jogukat. 

Ezen szorongatott helyzetben megtörtént, hogy az 
evangélikusok hatósági befolyással nyerték lelkészüket, de 
azt nem választották meg, hanem 1676 szeptember hóban 
papválasztási jogért folyamodtak fel, de eredmény nél-
kül, 10 évig függ az ügy, 1685-ben jött egy rendelet 



az istenitisztelet szabadabb tartására nézve, 1686-ban 
nyomban visszavonatott az; 1694-ben megadatott az 
engedély fatemplom építésre, de lelkésznek a városba 
lépni 1000 darab aranynyi büntetés terhe alatt tilos volt. 
1748-ban Holczkampf Henrik ev. lelkészt, midőn beteg-
hez ment, a kath. káplán városi közeggel elfogatta és 
bekisértette s ezért elégtétel távolról sem adatott az ev. 
feleknek. A fenntebb említett papválasztási jogot az 
egyház Mária Terézia alatt Brühl Henrik és Ponya-
tovszky Kázmér közbenjárására 100 darab aranyért meg-
kapta. 

Mária Terézia korában folyt tovább az erőszakos-
kodás, melynek elkövetésében minden eszközt szentnek 
tartottak, sok baj és zavar fordult elő, a decretalis eskii 
forma körül. II. József alatt az egyház szép fejlődésnek 
indult. Kaizer Sámuel zavartalanul segíthette elő és mun-
kálhatta az egyház ügyét. 1783 julius 4-ikéről kelt ren-
delettel az istenitisztelet kivétel nélkül csak a reggeli 
órákban tartandók a katholikus istenitisztelet előtt, tehát 
azzal nem egy időben, 1784 márc. i-én Krompach mint 
leányegyház ide csatoltatott s 1787-ben ez ismét anya-
egyház lett. 1786 október 19-dikén engedély adatott 
kőtemplom építéshez, következő évi május 24-dikén le-
tétetett az alap s advent első vasárnapján kész is lett a 
templom. 

Mint elemi csapás felem'íttetik: az 178i-iki tűzvész, 
1782-ből felhőszakadás, 1801 tűz. 

Első canonicus visitatiója volt az egyháznak 1805 
aug. 6 án. Érdekes, hogy a superintendens bevonulása 
alkalmával nem volt szabad harangozni a közös városi 
haranggal, 1817 ben jubileum tartatott, mely alkalomból 
a mire égető szükségök is volt, harangot szereztek, 
1819-ben tornyot építettek, ekkor ez volt a szálka a 
katholikusok szemében, elpanaszolván, hogy akkor te-
metnek a mieink, mikor ők istenitiszteletet tartanak. — 
Dr. Munyai Lajos lelkész érdemeiről eleget tanúskodik 
az egyház története. 1825 május 24—25. Josephi visi-
tálta az egyházat, 1866 julius 3—4 napjain Máday Ká-
roly superintendens. 1884-ben nagy tűz dühöngött a 
városban, mely az egyháznak is sok kárt okozott. 

Lelkészeit 1549-től, felügyelőit 1734-től, tanítóit a 
16-ik század végétől vezeti le. 

Lélekszám jelenleg 465 ; van az egyháznak 12 hold 
földje, 6946 frt 20 krnyi tőkéje, 2410 frt 99 kr. adós-
sága. Bevétele 1885-ben 1103 frt 36 kr. 

Zsákóc. Eredetileg Isavei villa, Izsákfalva 1222 kö-
rül keletkezett, egyike a 24 szepesi k. városoknak, 1848-ig 
a gr. Csáky család tulajdona, 1848-ban mint ilyen fel-
szabadult, hűbér urától magát megváltotta s több jogot 
meg vett. 

1542-ben Mauriczius Simon említtetik mint lelkész, 
1603 október 30-dikán a Hunfalván tartott congregatió 
megdorgálta az akkori lelkészt Szilveszter Jánost, mert 
functioi alkalmával albát használt s gyertyát gyújtott. 
1672-ben minden vagyonuk elvétetett, lelkészük Gyeb 
Márton elűzetett, 1682-ben korlátozott vallásszabadságot 
nyertek s elvett templomukat vissza kapták. 1687-ben 
ismét megfosztattak attól. 1705-ben ismét vissza került 
templomuk. — 1709-ben mindenkorra elveszítették azt, 
megtiltván egyszersmind az articularis helyeken kívül 
az istenitisztelet tartása, ezen állapot tart 80 évig, Jó-
zsefig. 

1786-ban, miután az egyháznak semmije se volt, 
Menhárdhoz csatlakozott azon kijelentéssel, hogy ezen 
önkéntes csatlakozása addig tart, míg saját templommal 
nem bír. Folyamodtak is Leopoldhoz templomépítési 
engedélyért, ez meg is engedtetett 1792-ben. Volt a vá-

rosban ekkor 97 evang. család. Önkéntes adományokból 
1763 frt gyűlt be. Egyelőre csak templomépítés tervez-
tetik, 1793-ban már meg is kezdték az építkezést a föl-
desúr s a róm. kath. papság által közösen véleménye-
zett, különben eléggé alkalmas helyen s azon évben be 
is fejezte. 1840-ben iskolát épít 3254 frton, 1843-ban 
megünnepli a templom 50 éves jubileumát. 

1825-ben visitálta meg a leányegyházat Josephy 
Pál superintendens, 1850-ben Menhárd lelkésze Klein 
Károly belátván, hogy a szorongatás idejében hozzájok 
csatlakozott leányegyház önállóan élhet tovább, felmen-
tette őket a kötelezettség alól s 1850 jul. 21-én papvá-
lasztó gyűlés tartatott. Lélekszám ekkor 601 volt. Pap-
lak még nem volt, a tanítói lak s az iskolaépület is 
nagyon rozzant, az építkezés nehezen ment, mert a ka-
tholikusok mindenféle akadályt gördítettek elibök ; 
1856-ban felépült a paplak; ápr. 20-án ünnepélyesen le-
tétetett az alap, az oífertorium. 162 frtot jövedelmezett, 
junius 29-én befejeztetett az építés, az egész 7650 frtba 
került beleszámítva a katholikus egyháznak megítélt s 
meg is fizetett 200 frtnyi kárpótlást. 

A gyülekezet a pátenst elvetette s visszavonatása 
után hála-istenitiszteletet tartott. 1862 junius 24-dikén 
esperességi gyűlés helye. 1865 julius 15—16, Máday 
Károly tartotta canoni visitatióját, 1866 új orgonát szer-
zett, teljes beállítása azonban csak 1871-ben lett végre-
hajtva. 1869-ban villámtűz tett kárt, 1875-ben is szen-
vedtek tűz által az egyházi épületek. 

Lelkészeit az 1556-tól korszakonként Menhárddal 
együtt sorolja fel, felügyelőit és tanítóit 1786-tól. Lélek-
szám jelenleg 529. Eekvősége van az egyháznak s 
889 frt 99 krnyi tőkéje. Adóssága nincsen. Bevétele 
1885-ben 1414 fit 70 kr. Kiadása 1323 frt 63 kr. 

(Vége köv. ) Nemes Károly, 
ev. lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 
Az osztrák protestáns egyház életéből. 
Állami testvéreinknek, a monarchia Lajtántúli felében 

lakó hitsorsosainknak egyházi élete meglehetősen terra 
incognita a hazai protestáns olvasó közönség előtt. Csak 
a kik a bécsi theologiai fakultáson megfordultak, vagy az 
osztrák protestáns lapok valamelyikét olvasgatják — ezek 
száma pedig nagyon kevés lehet e hazában — : csak 
ezek tudnak egyetmást a monarchia túlsó felében 
élő hitfeleinkről. Különös, hogy a szabadságharc s az 
ezt követő »osztrák világ* keserű emlékei hogy meg-
szakították úgyszólva egyszerre az osztrák protestánsok-
kal való kapcsolatot. Pedig ezelőtt ugyancsak sűrű volt 
az érintkezés, elég benső a kapcsolat, mely bennünket ki-
vált a »Cseh—morva* testvérekhez fűzött. Hány papot 
nevelt a század elején még Patak és Kecskemét a jó atya-
fiaknak! hány pap- és tanító gyerek jött be »magyar« 
iskolába Cseh- és Morvaországból ide mihozzánk még a 
30-as—40-es években is! Viszont még most is nem egy 
magyar nevű német-cseh-morva prot. pap van túl a 
Lajtán, kiknek ősei a Duna-Tiszamentéről kerültek ki s 
merültek be a cseh vagy német lakosság tengerébe. 

Ezek a mi osztrák hittestvéreink bár nem sokan, 
alig százezeren vannak, de derekasan megállják helyü-
ket a lajtántúli nagy pápista vi'ágban. Allamjogi hely-
zetük megszilárdulása és egyházi alkotmányuk a ránk 
nézve gyászos emlékű »Patens«-sel kezdődik, melyet mi 
akkor, mert törvényeken és békekötéseken nyugvó al-



kotmányunkat akarta felforgatni, prot. egyházunk halál-
itéletének tartottunk, ők pedig vallásszabadságuk és egy-
házszervezetük életbiztosításaként üdvözöltek. Az elmúlt 
1886-ik évben volt 25-ik évfordulója a korszakalkotó 
eseménynek, melyet nem is mulasztottak el az osztrák 
protestánsok országszerte ünnepélyekkel, hálaadó isteni-
tiszteletekkel megülni. Ausztria minden prot. gyülekeze-
tében felhangzott ápril 8-án a hálaadó fohász, a dicsőítő 
beszéd s az örvendező ének. Az egyház képviselete, a bécsi 
»Oberkirchenrath* és a 9 tagú »Zsinati bizottság*, testü-
letileg fejezte ki hódoló köszönetét és háláját a Pátensért 
a felség előtt és tiszteletét a miniszterelnök és kultusz-
miniszter előtt. Ez volt az osztrák prot. egyház legna-
gyobb eseménye 1886-ik évben. 

Egyes gyülekezetek is jubiláltak a mult évben. 
Azok közül, melyek még József császár idejében szer-
vezkedtek, Bécs (reform.), Ruprecht, Kovanec, Stadlo, 
Jozefow fennállásuknak 100 éves fordulóját ünnepelték, 
míg a »Patens« első évéből valók közül vagy 7 egyház 
ülte meg 25 éves jubileumát. Ezen kívül részint tem-
plomszentelési, részint temető- és iskola avatási ünnepély 
vagy 12 helyen tartatolt, mint azt az »Oesterreichischer 
Protestantc, melyből ez adatokat vesszük, részletesen 
felsorolja. 

Mellőzve a személyi változásokat, melyek között 
Beust gróf, a híres államférfiú, halála egyik legneveze-
tesebb, szóljunk egy pár szót az osztrák protestánsok 
iskolai és belmissziói dolgairól. 

A lelkészképzés tudvalevőleg Bécsben, a protest. 
theologiai fakultáson történik, hol jelenleg 60 theologus 
tanul. A mult évben 12 végzett theologus tett candida-
tusi vizsgálatot és most 21 jelentkezett vizsgára. Theo-
logus-szükség Ausztriában sincs. A bécsi fakultás jelen-
legi dékánja dr. Szeberényi és új tanára, dr. W. Lotz, 
kit a mult évben neveztek ki az ó-testamentumi exegesis 
rendes tanárává. — A tanítók Bielitzben és Gaszlauban 
képeztetnek s a működő tanítók, mint forrásunk kiemeli, 
jelentékeny egyesületi tevékenységet fejtenek ki. Az öt 
tanitó-egyesület minden évben jól látogatott értekezletet 
tart s igazi prot. szellemben művelik a népiskolai ügyet. 
Legjobb dolguk van a tanítóknak Sziléziaban, melynek 
tartomány gyűlése évenként 2500 fitot fordít a protest. 
tanítók legérdemesebbjeinek jutalmazására. Némely vá-
rosok, mint Bécs, Bécs-Ujhely, Grác stb. már községi 
segélyt is nyújtanak a protest. iskoláknak. De Tirolban 
sehogy se tudnak zöld ágra jutni a prot. iskolák, mert 
itt az ultramontán szellemű tartományg) ülés a legújabb 
iskolai törvénynyel egészen kiszolgáltatta az iskolákat a 
kath. klérusnak. A csehországi protestánsoknak pedig az 
a sérelmük, hogy a közös iskolákban páp:sta imádságra 
kényszerítik a protest. gyermekeket; a cultus-miniszter 
legújabb rendelete ellen, mely felekezetnélküli imák hasz-
nálatát rendeli el a vegyes vallású iskolákban, most meg 
a katholikusok zúgolódnak, azt állítván, hogy az »Üd-
vöz légy Mária!* nélkül nem lehet imádkozni. A prot. 
iskolák államjogi helyzete ma is ingatag és hátrányos 
Ausztriában, mert a törvény azt rendeli, hogy-a kath. 
iskolákra minden állam-polgár iskolai adót fizessen, tehát 
a pro'estáns ember is; miből az a hátrány sújtja a 
prot. polgárt, hogy az kétszeres iskolai adót fizet: álla-
mit és prot. egyházit. 

A belinisszió terén sok fig) elemreméltó dolgot 
mutat az osztrák prot. egyház. A Gusztáv-Adolf-egye-
sületnek 9 fiókja van közöttük, melyek tevékenyen mű-
ködnek a nagyszámú diasporákban. A külmisszióra itt 
sem igen van erő, de a szorosabban vett belnvsszió szé-
pen fejlődik. Van egy diakonissza-intézetjük (Gallneu-

kirchenben), van 1 kórházuk (Teschenben) és van hat 
árwházuk, melyek közül a bécsi, gráci és weikersdorfi 
(Felső-Ausztria) a nagyobbak. La Tour grófnő rniga tart 
fenn egy árvaházat Russitzon. Az osztrák protestánsok 
árvaházaiban 200 gyermek nevekedik fel évenként a ker. 
felebaráti szeretet karjain. Sz. F. 

I R O D A L O M . 
Előfizetési fe lh ívás a ^Népszerű szent i rásmagyará-

zatok a szószékén* című mű negyedik évfolyamára. E 
mű évenként négy, két iv terjedelmű füzetben jelenik meg. 
Előfizetési ár egy évre, ugy az első, mint a második, a 
harmadik, vagy negyedik évfolyamára 1 forint. Az e'ső 
évrolyam 32 magyarázatot tartalmaz Sámuel első könyve 
ebő három fejezete felett, 162 lap terjedelemmel. A má-
sodik évfolj-am 22 magyarázatot tartalmaz Sámuel első 
könyve negyedik, ötödik, hatodik, hetedik fejezete felett 
123 lap terjedelemmel. A harmadik évfolyam 33 magya-
rázatot tarta'maz Sámuel első könyve nyolcadik és kilen-
cedik fejezete felett 130 lap terjedelemmel. A negyedik 
évfo'yam Sámuel első könyve fent megjelölt fejezetének 
magyarázatát fogja folytatni. Az előfizetési pénzek leg-
célszerűbben postautalványnyal, úgy szinte a netaláni 
reclamatiók, a kisperegi (Aradmegye) ref. lelkészi hiva-
talhoz intézendők. — H-M.-Vásárhely, 1886. — Szondy 
Béla, ref. segédlelkész. — A hozzánk beküldött 3-ik év-
folyamot alkalom szerint ismertetni fogjuk. 

> Magyar Paedagogiai Szemle* januári füzete Bili 
József szerkesztésében következő tartalommal jelent meg. 
A néptanító a zene szolgálatában. Irta Goll János. (Mel-
léklet : Goll János fénynyomatú arcképe, neve sajátkezű 
aláírásának lenyomatával.) — A zenészet terén kitűnt 
egyik néptanító élete. (Goll életrajza.) Irta Glatz György. 
— Az iskola és a hadkötelezettség. Irta Zádor Gyula. 
— A tanító az emberi tekintély járma alatt. Irta Vince 
József — Az egyház autonómiája és az iskola szabad-
sága. Irta Rill József. — Az időszaki sajtó viszhangja 
mint közvélemény. (Idézetek 3 tanügyi lapból megjegy-
zésekkel. Közli: Szócső. — Tanácskozási terem. — Tan-
ügytörténeti adalékok. — Irodalmi Kalauz: a) Könyvek 
és taneszközök, b) Tanítóegyletek irodalmi működése. 
c) Tanintézetek állapota, d) Tanügy- és egyébb irodalmi 
mozgalmak. ej Könyvészet. — Tanügyi lapok és folyó-
iratok repertóriuma lapszemlével. — Tanügyi krónika. 
— Tanítók »Emlékeztető *-je januárra. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Szász Domokos erdélyi püspök 

úr, mint írják, f. hó 22-ikén Székely-Udvarhelyre ment 
egyházlátogatásra, hol a főpásztort, mint az előkészüle-
tek mutatják, a lehető legnagyobb ünnepélyességgel 
fogják fogadni. — Őszinte sajnálattal olvassuk a Debr. 
protest. lapban, hogy Menyhárt János debreceni theol. 
tanár beadta hivataláról való lemondását s a folyó isk. 
év végével megválik a főiskolától. 38 éven át viselte és 
töltötte be derekasan a bibliamagyarázati tanszéket a 
szaktudós alaposságával, a szigorú, de igazságos tanár 
lelkiismeretességével. Irodalmilag is működött, de na-
gyobb munkásság kifejtésében míndig akadályozta állandó 
gyöngélkedése, folytonos szembaja. — Gergely Károly 
krassói lelkész, korábban debreceni tanár, Nagy-Bányára 
lelkészszé választatott. — Karsay Sándor dunántúli ev. 
püspök úr, mint írják, folyó évben fogja megülni lelki-



pásztorkodásának 50 éves jubileumát. — Gratz Mór a 
gölnicbányai evang. gyülekezet közkedveltségű lelkésze 
s a szepesi bányaváros főesperese nagy szótöbbséggel 
kolozsvári első Ielkészszé választatott. 

* Legfelsőbb adományok . Kirá ly ő felsége a 
semberi evang. egyháznak templomépítésre 100 forint, a 
zólyom-lipcsei ev. egyháznak a salkovai fiók-egyházban 
építendő iskolára 100 frt, a tót-prónai evang. egyháznak 
temploma helyreállítására IOO frt, a bodrog-olaszi reform, 
egyháznak iskolaépítésre 100 forint, a besztercei reform, 
egyháznak templomépítésre 100 frt és a fehér-egyházi 
ref. egyháznak temploma helyreállítására szintén 100 frt 
segélyt adományozott magán-pénztárából. 

* A danamelléki református tanári gyámegyesület 
javára szépen sikerült táncvigalmat rendezett a nagy-
kőrösi főgimnázium ifjúsága e hó 8-án. A bál védnöke 
Ádám László főgondnok, neje Mocsy Fánni úrnő volt, 
kinek a bál sikerében nagy része van. A kedélyes mu-
latság 152 frt tiszta hasznot hozott a jótékony célra. 

* A b u d a p e s t - k ő b á n y a i re formátusok épí tendő 
templomuk javára a napokban hangversenynyel összekö-
tött táncvigalmat rendeztek. A táncvigalom, melynek 
rendezése körül Fehér Károly, az egyház tiszteletbeli 
pénztárnoka fejtett ki legnagyobb tevékenységet, minden 
tekintetben fényesen sikerült és a templom-alap javára ! 
775 frtot jövedelmezett. 

* A g y m n á z i u m i tanterv módos í tása t á rgyában 
tartott értekezlet megállapodásai, melyeket mult szá-
munkban mi is közöltünk, tanügyi körökben élénk moz-
galmat keltettek. Állami tanférfiak is nyilatkoztak és 
pedig nem egy pontra helytelenítőleg. Egyik jeles fővá-
rosi prot. tanártól mi is kaptunk egy kimerítő hozzászó-
lást, mit azonban tér szűke és idő rövidsége miatt csak 
a jövő számban közölhetünk. 

* Ötven é v e s lelkészi jubi leum. Szentpétery Sá-
muel pelsőci ref. lelkész, gömöri kiérdemült esperes, a 
kerületi és konventi gyűlések e rokonszenves alakja, f. 
hó 16-án ülte meg egész csendben hivataloskodásának 
50-ik évfordulóját. Nagyon sajnáljuk, hogy lelkészi ka-
runk e kimagasló tisztes veteránja szép ünnepélyéről 
későn értesülvén, csak utólagosan fejezhetjük ki igaz tisz-
teletünket személye iránt és benső örömünket a gond-
viselés azon nagy kegyelme fölött, hogy anyaszentegy-
házunk ez igaz szolgájának az istenigéjében igért magas 
kort üdvös munkálkodásban és őszinte szeretet által 
környezve megérni engedte. Örömünk kifejezésére kész-
séggel vesszük át pataki laptársunk szép szavait, melyek-
kel a puritán lelkészt jellemzi Szentpétery igazi papi 
typus. > Családi élete folytonos istenitisztelet, s a kik őt 
az ő boldog otthonában tanulták ismerni, a csudálkozás 
bizonyos nemével beszélnek róla s az ő házának titkos 
vonzerejéről. Nagy hitével kibírja a szivét marcangoló 
csapásokat s emelt fővel jár a szenvedések Gecsemáné 
kertjében is. Lelkesiiltségébeu keblére öle'né az egész 
világot, hogy mindenki boldog legyen. Egyházát s Pelsőc 
városát csaknem újra teremtette. A tiszáninneni kerület 
történetébe is beirta névét tényeive'.« Mi is őszinte tiszte-
lettel nyujtjuk neki az elismerés koszorúját s szivünkből 
kívánjuk a derék veteránnak, hogy az isteni kegyelem 
»toldjon napjaihoz napokat, esztendeihez esztendőket s 
adja meg neki, a mit szive kíván!® —Lapunk zártakor 
vettük a tudósítást a pelsőci egyház ez örömünnepéről, 
melyből ide Írjuk az ünnepeltnek főbb életrajzi adatait és 
az ünnepély rövid leírását. Szenfpérery 1837. jan. 15-én 
jött Pelsőcre Sárospatakról, hol iskoláit végezte, rekto-
riára, s a három év után itt lett káplán az akkori hires, 
tudós, akadémiai díjat nyert Lenkey Zsigmond pelsőci 

lelkész mellett. Ennek néhány hónap múlva bekövetke-
zett halála után, még azon évben Ielkészszé választatott. 
Azóta állandóan itt működik. Mint a magyarországi ev, 
ref. egyház papi karának egyik kimagasló alakja, mint 
a valódi papok példányképe ismeretes. Tagja volt a 
zsinatnak, a konventnek a legutolsó ciklusig. Egyház-
megyéjét a 40-es évektől szolgálja, előbb mint az isko-
lai választmány egyházi elnöke, majd egyházmegyei 
al- és főjegyző, tanácsbíró, esperes ; az egyházkerületi 
tanácsbíróságról a mult évben mondott le. Egyházában 
félszázad óta mindenkor a legmélyebb szeretettel páro-
sult tisztelettel vétetett körül. A legnemesebb erények-
ben tündöklő házi élete, fáradhatlan tevékenysége, szív-
jósága, áldozatkészsége, hivei, egyháza s városa javain 
félszázados önzetlen munkássága, nem csak ezek részé-
ről, hanem a legtávolabbról meghozta neki a tiszteletnek 
adóját. A templomban tartott ünnepélyen hívei és tisz-
telői részéről egy díszkötésű bibliát nyújtottak át neki. 
Az egyház és város pedig IOO—100 frtos alapít-
ványnyal örökítette meg nevét. Az alapítvány az ünne-
peltnek IOO frtjával s az esteli mulatság 50 frtnyi 
tisztajövedelmével megszaporíttatván, ma 350 frtot képez. 
Kamataiból a szegény-árva gyermekek iskoláztatása fog 
előmozdíttatni. Áz ünnepeltnek hosszú munkálkodása 
áldásos volt minden téren áldásos lesz emlékében is. 

* A budapes t -óbudai re form, egyház állapotáról 
kimerítő értesítést nyújt a beküldött vagyoni kimutatás 
1886-ról. Az egyház jövedelmei egyházi adóból, tőkék 
kamatjából, föld- és ház haszonbérből, a főváros segé-
lyéből (800 frt) és kegyadományokból kerülnek ki. A 
bevétel összege 4790 frt, a kiadásoké 3848 fi t, tehát 
pénztármaradék 941 frt s néhány krajcár. A kiadások 
között a lelkész javadalma 1200, a hitoktatóé 500 fo-
rinttal szerepel ; nagy tétel e rovatban az egyházi 
épületek javítása 901 frttal. Domestikára a családfők 
64 frt 84 krral járultak. Kötvényeken kamatozó törzs-
vagyona van az egyháznak 2100 forint. A gyülekezeti 
lélekszám: 720, született 34, meghalt 44, házasult 18, 
confirmáltatott 13, áttért 1. — A kimutatás végén kö-
zölve van röviden a domestikára vonatkozó törvény, 
valamint a közalap által a mult évben kiosztott ado-
mányok főösszege 71,240 forint. Az ily kimutatások 
közrebocsátása nagyon gyakorlati eljárás s a mellett a 
vagyoni helyzet ellenőrzésének és nyilvántartásának leg-
biztosabb módja. 

* A debrecen i re formátus nök szép jelét ad ják 
vallásos buzgóságuknak és áldozatkészségüknek. A cegléd 
utcai uj templom orgonáját — mint Debrecenből Írják — 
kizárólag a nők akarják felállítani maguk adakozasából. 
A nem rég megkezdett gyűjtés eddigi eredménye alapos 
reményt nyújt, hogy a nemes vállalkozás teljes sikert 
aratand. Eddig 1815 frt folyt be e célra, melyhez leg-
utóbb özv. Hegyi Mihályné 500, Csanak Józsefné 400, 
Böszörményi Róza 300, özv. Szabó Lajosné 300, gróf 
Degenfeld Józsefné 100 forinttal járultak. A gyűjtés to-
vább foly. 

* Mezőtúr a protestáns tanügyért nagyszerű 
áldozatot hozott. Képviseleti gyűlése folyó hó 18-dikán 
egyhangúlag elhatározta, hogy az egyház által fenntar-
tott gimnázium fölépítéséhez szükséges téglamennyiséget 
ingyen fogja rendelkezésére bocsátani a ref. egyháznak. 
Az így ajándékozott érték 30 — 35 ezer frt, míg az egész 
épület költségvetési előirányzata 100 ezer frt. A párját 
ritkító áldozatkészség csak újabb bizonysága annak, hogy 
e nagy alföldi városunk hivatásának teljes tudatában tör 
előre, hogy számbeli súlyának megfelelő helyet foglaljon 
el a művelt magyar városok között. Az elismerés oroszlán 



része a város jeles tanácsát és kitűnő polgármesterét, 
Mészáros Endrét illeti, ki a város fejlesztése körül álta-
lában, de a nevelés ügy körül különösen maradandó 
érdemeket szerzett. Mészáros a turi i>kóláknak és a 
gyermekóvó intézeteknek igazi atyja. 

* Az eperjesi ág. ev . hitv theologián az 1886—7-ik 
év Il-ik semesterében következő előadások tartatnak : Hörk 
József dékántanár előád : Neveléstörténetet heti 2 órában 
Katechetikát 3, Egyházjogot 4, Gyakorlati szöveg-ma-
gyarázatot és Latint (Wikleff : Tractatus de ofíicio pas-
torali) folytatva 1 s vezeti a Gyakorlati (homilétikai-
liturgiai) semináriumot heti 2 óraban ; Mayer Endre r. 
tanár előád : Új-szövetségi theologiát heti 4, Uj-szövet-
ségi irás-magyarázatott (Zsidókhoz írt levél) 4, Új-szö-
vetségi görögséget (porabolák, hegyi beszéd) az I. éve-
sekkel 1, Bibliai cseh nyelvet 2 s vezeti az új-szövet-
ségi exegétikai semináriumot (II. Kor. levél folytatólagos 
magyarázata) heti I órában ; Csengey Gusztáv h. tanár 
előád : Héber nyelvet s ó-szövetségi exegesist (válogatott 
zsoltárok) heti 3, Legújabb és magyar egyháztörténetet 
heti 4, és Bibliai archaeologiát 3 órában, ezenfelül vezeti 
az egyháztörténeti semináriumot ; dr. Szlávik Mátyás 
r. tanár előád: Keresztyén erkölcstant (kifejtő részét) s 
Bölcselettörténetet (a modern philosophiát) heti 4, Sym-
bolikát (a gör. kath. s a prot. tanrendszert) 2. Német 
nyelvet és rendszeres theol. semináriumot (Schleíerma-
cher beszédeinek folytatólagos ismertetését) heti 1 órá-
ban ; dr. Lackner Árpád, Eperjes sz. kir. város főor-
vosa és jogakad. m. tanár előadja a jogászokkal vegyest 
a Közegészségtant heti 2 órában. — Az egyházi ének-
üyyre nézve, melyet a pozsonyi akad. tanterv kötelezővé 
tesz, a tanári kar föl fogja hívni a püspök úr figyelmét 
a jövő egyházkerületi gyűlésen. Azonban a Bibliai theo-
logia és Bevezetés önálló előadásához továbbra is ragasz 
kodik a tanári kar, mert e tárgyaknak kifejtése az Írás-
magyarázat keretében csaknem legyőzhetetlen nehéz-
ségekkel van egybekötve. Sz. M. 

* A fiumei protestánsok, mint onnan irják, f. hó 
16-án gyűlést t a r to t t ak és » f iume i egyesült evangelikus és 
reformált egyház« név alatt gyülekezetté alakultak. A 
lelkészi teendőket egyelőre Smid Jakab daruvári lelkész 
fogja végezni. Az egyház gondnokává Eördög Jenő 
osztálytanácsos, presbytereívé Meynier Henrik gyár-
tulajdonos Cunradi Ödön és Steinacker Arthur nagy-
kereskedők választattak meg. A fiumei egyesült protes-
táns egyház némi állam segélyben is részesül. — Öröm-
mel regístráljuk e tényt, kívánva, hogy fiumei hitsor-
sosainkra szálljon az Isten áldása, egyházi főhatósá-
gaink pedig vegyék édes atyai gondjaikba a szép jövőjű 
kisdedet! 

"* Egyházi megfeddés . Zsinati törvényeink 28. §-a 
a presbyteriumokat, közvetve fegyelmi bíróságainkat e 
szavakkal intvén: »a presbyterium teendője az egyház-
község vallásos és erkölcsi életére gondosan felvigyázni, 
a vallásosság és közerkölcsiség hanyatlását, mind egye-
seknél, mind családoknál célszerű egyházi eszközökkel 
erélyesen meggátolni, ennélfogva a törvény értelmében 
az egyház fegyelmet gyakorolni* : — ezekhez képest 
1886. nov. 28-án tartott presbyteri gyűlésünkből — 
— egyházi törvényeink 240. §-a értelmében — egyházi 
megintésünket, mint egyházi fegyelmünk első fokát kéz-
besítettük a vadházasoknak; — és íme 30 nap letel-
tével már az egyházi megfeddést is helyén valónak ta-
láltuk a megátalkodottakra. És méltán, mert tiszteletes 
mindenek között — úgymond Pál apostol — a házas-
ság . . . a házasságrontókat az Isten megítéli. Átkozott 
valaki közösködik az ő atyafiának feleségével, régen meg-

mondotta Mózes. Ismét Pál apostol szerint: ha valaki 
parázna, bálványimádó vagy szidalmazó .. . ilyenekkel 
ingyen se egyetek. Zakariás szerint a hamis esküvőnek 
házába átok megyen, mely azt elpusztítja. Jézus (Máté 
XVIII. 17.) meghagyta: a vétkezőt mondd meg a gyüle-
kezetnek ; hogy ha a gyülekezetnek is nem fogadja szavát]: 
legyen te előtted olyan, mint valameiy pogány. Feddünk 
és dorgálunk benneteket óh szeretett híveink ! kik még 
első intésünkre nem engedelmeskedtetek. Feddünk, dor-
gálunk nem jó kedvből, de szivünk fájdalmából. Nem 
vagytok ti anyaszentegyházunk terebélyes élőfájának 
rothadt ágai: nohát keresztyéni szeretettel és nagy atya-
fiságosan kérünk, esküdjetek meg, béküljetek ki, vagy 
töivényesen váljatok el. A most beállott újesztendő, 
legyen reátok a megszenteltetésnek boldog újesztendejel 
Tisza-Földvárott, 1887. január 2-án tartott fegybírósági 
ülésünkből. — Ezen egyházi megintés után — írja a tu-
dósítás — 30 nap alatt 5000 népességű egyházunkban 
megesküdött 17 vadházaspár, nyolcan elbocsátották ágya-
sukat, 20 törvényes, de külön élő házasfél részint (kevés) 
visszatért, részint késznek nyilatkozott a kibékülésre. Hic 
Rhodus, hic salta 1 

* A kathol ikus időszaki sajtó nagyon ter jeszkedik 
és izmosul hazánkban. A mult év kezdetén 36 lap és 
folyóirat működött a katholicizmus szolgálatában, melyek 
közül 7 megszűnt ugyan, de a folyó év kezdetén 8 új 
vállalat lépett nyomába. Most tehát 37 lapja van a ka-
tholicizmusnak. Ezek között, mint a »Népiskolai Tan-
ügy* írja, politikai napilap van 2 (Magyar Állam és 
Hazánk) politikai hetilap is 2, a többiek egyházi, tan-
ügyi, bölcseleti, theologiai, egyházszónoklati és népies 
lapok és folyóiratok. Valóban tekintélyes szám és kéz-
zelfogható bizonyítéka annak, hogy a »nagy ellenség* 
nem pihen, hanem a modern közélet egyik leghatha-
tósabb fegyverét, a tollat is hatalmasan forgatja 1 

* A Szent István-Társulat , mióta uj világi és egy-
házi elnöksége vezeti, mint a »Religio« írja, rendkívül 
lendületes fellődésnek indult. Elnöksége többek között 
melegen felkarolta a kath. íróknak mult évi aug. 7-diki 
gyűlésén elfogadott indítványát, hogy a társulat kebelé-
ben egy szakok szerint dolgozó »Irodalmi osztály« szer-
veztessék. Megkezdődtek az aláírási ajánlatok is. Irsik 
Ferenc szathmári apátkanonok e célra 10,000 frt alapít-
ványt tett. A kath. szemle szerkesztősége is szervezve 
van, sőt a népiratkák ügyében is több gyakorlati indít-
vány van tárgyalás alatt, melyek bizonyára még nagyobb 
mérvű terjeszkedést fognak eszközölni. A minden vo-
nalon munkába vett »kath. irodalmi szervezkedés« még 
inkább elodázhatlan kötelességünkké teszi, hogy a prot. 
irodalmi viszonyok javítására célzó társulást bölcsen és 
egyetértőleg minél előbb létre hozzuk. 

* A balatonfüredi szeretetház, melyben jelenleg 
60 árva gyermek van, alapítója, Molnár Áladár halála 
óta nagy nehézségekkel küzd. Ez emberbaráti intézet 
további fennállása is veszélyeztetve van. Az intézetnek 
nincs vagyona s eddig az 5000 frtnyi államsegélyből 
tartatott fenn, míg most majd két annyira van szükség, 
hogy megmaradhasson. Az igazgató-tanács már hóna-
pokkal ezelőtt lemondott és csak az esetben foglalná el 
ismét helyét, ha a kormány évi 10,000 frt szubvenciót 
ad. A kormányhoz ez iránt benyújtott kérvény még 
nincs elintézve. 

* Sirisaka Andor pécsi tanító »A babonáróU című 
népkönyv szerzője lapunk utján tudatja a t. olvasókö-
közönséggel, hogy ezen népkönyvének első kiadása, 
mely 3000 példányban jelent meg — teljesen elfogyott. 
Több oldalú felszólításnak engedve, könyvét újból kiadta. 



E második kiadásból -— melyhez egyszersmind mellé-
kelve vannak azon bírálatok és ismertetések, melyek e 
kis műről az elmúlt év nyarán a lapokban megjelentek 
— egy példány lapunknak is beküldetett. A most emlí-
tett melléklet áttekintése után meggyőződtünk, hogy e 
jóravaló s mindenesetre pártolásra és terjesztésre érde-
mes népkönyről lapunkon kívül a mult évben megjelent 
516 magyar hirlap (folyóirat, szakközlöny stb.) közül 
átlag nem kevesebb, mint 80 fővárosi és 300 vidéki lap 
hozott elég kedvező kritikát. Megrendelések — legcél-
szerűbben posta-utalványon — szerző címére, (Pécs, 
Ágoston-tér 1. sz.) intézendők, kí azután a könyvet ke-
resztkötés alatt bérmentve azonnal meg fogja küldeni. Egy 
példány ára 50 krajcár. Aki 10 példányra 5 frtot előre 
beküld, az egy könyvet tisztelet-példány gyanánt kap. 

* Gyászhír. Egerpatalei Kis Ferenc felszentelt pap 
és a székelyudvarhelyi ref. collegumnak 36 évig műkö-
dött s 6 év óta nyugalomba vonult érdemes és buzgó 
tanára f. évi január 17-én munkás és közhasznú életé-
nek 74-ik évében, rövid szenvedés után szélhűdés kö-
vetkeztében meghalt. Ki a nemes pályát oly hűséggel 
futotta meg mint az elhunyt, az méltó az utódok hálá-
jára. A kegyelet virasszon emléke fölött! 

N E C R O L O G . 
Mauer Fülöp, az ujverbászi reform, egyház tanítója 

f. hó 8-án életének 74-ik évében elhunyt. A boldogult 
a protestáns néptanítói karban díszes helyet foglalt el 
mint a tanulás és a tanítás lelkes barátja. Az önműve-
lésnek annyira buzgó kedvelője volt, hogy egész életén 
át az volt jelszava: a jó tanító holtig tanul. S hogy ezen 
jelszavát egész életében lelki szemei előtt tartotta, az 
által bizonyítá be, hogy legkedvesebb foglalkozása volt a 
hasznos könyvek és időszaki iratoknak olvasása, annyira, 
hogy bár már az egész mult évben rogyó állapotban 
volt, mégis egész napokon át folytonosan egész estve 
10 óráig olvasott. Ifjú korában és még életének delében 
is buzgó apostola volt a méhészetnek és gyümölcsészet-
nek, azonban agg korában ezektől elmúlt a kedve s csak 
tudomány szomjának kielégítéséért élt. 

Született Ujszivacon Bácsmegyében az 1813. év ele-
jén. Miután a népiskolai tanulást befejezte, nagy kedve lé-
vén a tanítói pályához s minthogy akkor széles Magyar-
országban képezde még igen kevés volt, ennélfogva Uj-
szivacon egy ottani jó hírben álló taní'ó mellett kezdett 
gyakornokoskodni s két évi gyakornokoskodás után Tor-
zsára lőn egy idős tanítóhoz segédnek híva, a hol aztán 
10 évig segédeskedett. — Tíz évi segédeskedése után 
24 éves korában a kucoraí ref. leányegyházba lőn ren-
des tanítónak meghíva, a mely egyházban 16 évig hiva-
taloskodott és pedig nemcsak mint rendes tanító, hanem 
mint ezen leányegyháznak imaházában az Isten igéjének 
hirdetője. 1853-ban az ujverbászi ref. egyházban lévő 
tanítóí állás megüresiilvén, ő, a jó hírben álló Mauer F. 
lőn ezen egyház tanítójának egyhangúlag megválasztva 
s 9 éven át mint egyedüli tanító működött 200-nál több 
tanonca körében; azután egy második rendes tanítóval 
együttesen egészen 1876-ig, midőn testének gyengült-
sége miatt jónak látta magát nyugalomba helyezni s az 
általa eddig tanított három felsőbb osztályt, ügyes és saját 
maga által fizetett s mindennel ellátott segédek vezérlete 
alatt végeztetni. O aztán 10 év óta leginkább tudomány 
szomjának kielégítésére élt. 1877-ben a reform, és ág. 
környékbeli tanítók megindítására 50 éves tanítói jubi-

leuma lőn szép ünnepélyességgel megtartva; utána való 
évben 1878-ban pedig sok évi buzgó munkásságáért a nép-
iskola téren Királyunk ő felsége által az ezüst érdem-
kereszt koronával lőn megjutalmazva, a nélkül, hogy c 
az ilyféle kitüntetésre vágyakozott volna; nem is láttam 
többször ezen érdemjelt 8 év alatt rajta, emlékezetem 
szerint csak kétszer. De a mi Mauer bátyánk nemcsak 
mint a tudománynak barátja tündökölt, hanem, noha az 
egész környékben nagymérvű köztiszteletben részesült, 
mégis mint a legszerényebb egyéniség volt ismeretes, a 
kinek szelid és békés természetét az is mutatja, hogy 
33 évi verbászi tanítói működése a'att soha sem volt sem 
egyházával, sem lelkészével a legkisebb összezörrenése s 
a legcsekélyebb viszálya sem; sőt soha egy emberrel 
sem volt községünkben valamiféle egyenetlenségben, nem 
sértett, nem keserített soha senkit sem; de ő neki sem 
volt a két Verbász 9000 lélekből álló sok felekezetű és 
nemzetiségű községeiben egyetlen egy ellensége sem. 

Különösen fénylett a mi tanítói nestorunk vallá-
sossága s felebaráti szeretete által is; a mi abból is 
kitetszett, hogy míg testi ereje engedé, soha sem mu-
lasztotta el az istenitiszteletet, noha már az utolsó évek-
ben a kántorságtól és orgonázástól is dispensalva volt; 
felebaráti és emberi szeretetét pedig az által is kimu-
tatta, hogy embertársaival való összeköttetésében soha 
vallásfelekezetre, nemzetiségre nem nézett, minden em-
bert Isten gyermekének tekintvén, s így községünk 
minden lakosát is testvérének; s ennélfogva Verbásznak 
minden lakosa által vallásfelekezeti különbség nélkül a 
legnagyobb mérvű becsültetésben részesült, közöttük sok 
jó barátja volt, kik közül 5-en 6-an minden vasárnap az 
istenitisztelet után hő tiszteletök jeléül mintegy 15 év 
óta meglátogatták. E mellett jó atya is volt, a ki egyet-
len orvosi pályát végzett fiának nevelése tekintetében 
áldozatot nem kiméit s életének őszén azon örömét él-
vezheté, hogy fia fényes községünk községi orvosává lőn ; 
végül legpéldányszerűbb férj, a ki nejével Stock Kata-
linnal 49 éves boldog házaséletet töltött. 

Ez volt életének lefolyása községünk s környékünk 
legszerényebb s legbecsületesebb egyéniségének. Egy 
hónapig tartó betegségében azon egyedüli óhaja volt 
a halálra már elkészülve volt kegyes embernek, hogy 
oly csendesen és könnyen halhasson meg, mint boldo-
gult édes atyja s Isten meg is hallgatá ezen utolsó kivá-
natát, minthogy jan. 8-án estefelé 5 órakor szépen és 
könnyen örök álomra szenderült. 

A január io-én délután történt temetésén oly fé-
nyes és népes közönség vett részt, a milyet a két 
Verbász sok év óta nem látott ; 3—4 mértföldnyi távol-
ságról jöttek a borzasztó rossz út dacára végtisztességérc 
baráti hő tisztelői; mintegy 35 minden felekezetű tanító 
je'enléte emelte a végtisztesség diszét, valamint a hely-
beli dalárda megjelenése s az udvarban s a temetőben 
előadott gyász-éneke. Megjelentek temetésén a népiskolák-
nak s az algymnasiumnak növendékei és tanítótestületei, 
és a honoratiorok kasszinója, a melynek 9 év óta tisz-
teletbeli tagja volt. A koporsót a dalárda, a kaszinó, s 
tanítói kar által ráhelyezett szebbnél-szebb koszorúk dí-
szítették. Temetésén az udvarban elsőben Schneeberger 
János ágost. lelkész tartott imát, utána mindjárt Kármán 
József ref. lelkész a halotti beszédet, s végül a sírnál 
halotti imát Erdős József újsóvéi lelkész s iskola fel-
ügyelő mondott. Áldás és béke lengjen hamvai felett! 

Kármán József. 
Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 

Főmunkatárs: SzŐtS Farkas. 
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : IDr . B a . l l a . g r i DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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alkalmazkodás az új vizsgálati szabályzathoz. 
A református konvent pápai gyűlése meg-

lapította az öt egyházkerület egyetemes theol. 
ísgálati rendszabályát, hogy ha már egy tör-
ny szerint történik a lelkészek választása, egy 
on módon megy a lelkészek képzése: a lelké-
ek theologiai és képesítő vizsgálatai is egysé-
:s alapon eszközöltessenek a hazai református 
ryházban. A szabályzat, mely a pápai gyűlés 
gyzőkönyvének 75-dik száma alatt olvasható, 
bb vonalaiban egyfelől a colloquiumok és alap-
?sgálat, másfelől a lelkészképesítő és a theol. 
agántanári vizsgák ügyét rendezi s mint első 
sérlet az eltérő szokások egyöntetűvé tételére, 
en helyesen csak a lényegesekben és szüksé-
gekben való egység elvét viszi keresztül, míg 
részletek kidolgozását, illetőleg az új szabály-
thoz való alkalmazkodást az egyes egyházke-
letek belkörű intézkedésére bizza. Most már 
hát a szuperintendenciákra vár a feladat, hogy 
Idigi theol. és lelkészi vizsga-rendszereiket az 

egyetemes szabályzathoz idomítsák, még pedig 
hető gyorsan, hogy a konvent azon határozata, 
ely a szabályzat életbe léptetését az akadémiák 
illgatóira nézve már a következő 1887/8-dik 
^re kötelezővé teszi, minden fennakadás nélkül 
ganatosítható legyen. Ennélfogva azt hiszem, 
)gy nem lesz felesleges és időszerűtlen munka, 
1 a budapesti akadémia és a dunamelléki egy-
ízkerület tényleges viszonyainak szemmel tartá-
ival néhány észrevételt teszek azon módozatra, 
ely szerint eddigi gyakorlatunkat az egyetemes 
zsga-szabályzathoz alkalmazni nézetem szerint a 
gkönnyebben és legcélszerűbben lehetne. 

Az egyetemes szabályzat annyira közel áll 
iskolánk és egyházkerületünk eddigi vizsgálati 
:ndszabályaihoz, hogy az egyetemes egyház azon 
'gos érdeke, miszerint az új szabályzat alapján 
lelkészek képesítése tekintetében is egység lé-

tesüljön, a dunamelléki kerület részéről semmi 
nehézségbe nem ütközik. Az új szabályzat két új 
intézménye, az alapvizsgálat és a theol. magán-
tanárság , egész könnyűséggel beilleszthető a 
fennálló vizsgák keretébe; a meglevő vizsgákon 
és eljárásokon pedig csak üdvös javítások tör-
téntek, de sem megszüntetés, sem gyökeres át-
alakítás merészebb művelete egyiken sem eszkö-
zöltetvén, a réginek az újhoz való idomítása ál-
talában elég könnyen megtehető. Az igaz, hogy 
más kerületeknek, például az erdélyinek és du-
nántúlinak, nehezebb lesz az új keretbe való il-
leszkedés ; de a konvent bölcsessége ezen is na-
gyot könnyített, midőn az új vizsgarendszer ké-
nyesebb pontjainak életbe léptetését a kerületek 
tetszésére bizván, e bölcs engedékenységgel időt 
és módot nyújtott nekik a gondos kitervelésre és 
fokozatos alkalmazkodásra. E tekintetben csak 
azt lehetne sajnálni, ha az eltérőbb vizsgarend-
szerű kerületek az átalakítás nehézségei miatt 
visszariadva, az új szabályzat foganatosítását vagy 
sokáig halogatnák vagy hiányosan eszközölnék, 
mert akkor mindenik esetben kijátszatnék a kon-
vent nemes intentiója, az egyöntetű vizsgálati 
rendszer behozatala. 

A szabályzat I-ső fejezete a theol. tanfo-
lyami colloquiumolcat és az alapvizsgálatot rendezi 
főbb vonalokban, 15 §-ban. A félévi colloquiumo-
lcat egyetemesen kötelezőkké teszi, de a részle-
ges vagy időszaki colloquiumok kérdését az egy-
házkerületek eldöntésére bizza. — A dunamelléki 
kerület bátran maradhat azon eddigi gyakorlat 
mellett, mely a theologiában félév közben is col-
loquiumot követelt. Elismerem, hogy elvileg lehet 
védelmezni a főiskolai tanfolyamon a fakultatív 
colloquiumi rendszert, mely a hallgató tetszésére 
bizván a? Vőközi készületet, a szorgalomnak és 
t e h e t s é g ü k talán önállóbb kifejlődhetést biztosít; 
de a gyakorlatban és oly főiskolán, mely a tanítás 
mellett a hallgatókat egy különleges szakpályára 
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nevelni van hivatva; melyben collegiumi szerve-
zetéből kifolyólag nem >;> szabadon tenyész* az 
ifjúság, hanem a fenntartók áldozatából több 
kevesebb beneficiumban mindenik részesül: nem 
tartanám célszerűnek, hogy papnöveldénkben oly 
tanszabadságféle honosíttassék meg, mely néhány 
hallgatónak remélhetőleg talán szabadabb és 
jobb fejlődéséért az intézet túlnyomó többségé-
nek készültségét. kockára tegye, sőt veszélyez-
tesse. A fiatal embernek nem árt a folytonos 
sarkalás s a társas együttlakás természete is 
gyakori számonkérést és utánnézést követel, mert 
különben hivalkodás tanyájává stilyed a benn-
lak ás. 

Az alapvizsgálat mint új intézmény a kerü-
letnek különös figyelmére méltó, mert a szabály-
zat csak általános keretet ad, melyet az akadé-
miáknak, illetőleg azok fenntartó testületeinek 
kell kitölteni. A keretbe illesztendők: a tárgyak-
ból kivánt ismeretek mértéke, az Írásbeli dolgo-
zat körüli eljárás, a vizsgálat módja és ideje, a 
vizsgálatot vezető bizottság összeállítása és végre ö o & 
az eddig szokásban volt ^paedagogiai vizsgálat.<<: 

Az ismeretek mértékét azért volna helyes meg-
határozni, hogy készület és kérdezés biztosan 
tájékozva legyen a teendők felől. A részletek 
nem tartoznak ide. — Az Írásbeli dolgozat körüli 
eljárás a megbirálás tekintetében követel körül-
ményesebb meghatározást, mert a szabályzat által 
kiemelt > különös súly-fektetés^ csak úgy érhető el, 
ha a dolgozatok nemcsak gondosan elkészíttetnek, 
hanem ha alapos bírálatban is részesülnek. — A 
vizsgálat módjára nézve meghatározandó a kol-
lokváló modor és a kérdezés időtartama, hogy 
a felmondatásnak és gyors lejáratásnak még ár-
nyéka is elkeriiltessék. — Az alapvizsgálat ide-
jéül a Il-ik évi tanfolyamot követő szeptember 
első fele tűzendő ki. Több okból óhajtanám ezt 
az időpontot és nem a Il-ik év végét. Először, 
mert szeptemberig több és alkalmasabb idő ma-
rad a készületre; másodszor, mert a szabályzat 
szerint a lelkészi vizsgákat is szeptemberben 
kellvén tartani, ugyanazon bizottság egy költség-
gel elvégezhetné a munká t ; harmadszor azért, 
mert a szeptemberi terminussal a ^paedagogiai 
vizsgálatc is könnyebben kombinálható. Ugyanis 
az alapvizsgálatnak 3 vagy (ha a két Bevezetést 
külön vesszük) 4 tárgya mellé minden komolyabb 
nehézség nélkül oda csatolhatok volnának a pae-
dagogicumok, míg ha az alapvizsgálat juniusban 
tartatnék, a készületi idő az alapvizsgára külön 
is nagyon csekély volna. Minthogy a dunamel-
léki kerületben a theologusoktól nem külön nép-
tanítói oklevél, hanem csak a néptanRoi-vizsga 
paedagogiai tárgyaiban való egyenértékű jártas-
ság kívántatik: én azt hiszem, hogy az alap-

és paedagogiai vizsgálatnak jelzett összefoglalá 
sem az erről mitsem szóló szabályzat intentiój 
val nem ellenkezik, sem maguknak a vizsgákns 
vagy közelebbről az alapvizsgálatnak értékét 
nem fogna levonni. Az alapvizsgálatot veze 
bizottság ugyanaz lehetne, mely a papi vizsgák 
fölveszi. Hogy egy bizottság legyen, a melle 
nemcsak az egyszerűség és a költségkiemel 
számba jövő tekintete szól ajánlólag, hanem 
alap- és papi vizsgák belső összefüggése áll 
követelt egyenlő mértékkel való mérés fonti 
elve is, melyet bizonyára inkább meg tudna val 
sítani az egyazon vizsgáló bizottság tudatos köve 
kezetessége, mint a más egyénekből alakult 
tehát öntudatlanul is másként mérő külön pa 
és külön alapvizsgai bizottság. Az egy bizottsí 
alakítása ellen legfölebb a theologiai akadém 
önállóságát féltő aggodalom támaszthatna nehé 
séget, a mennyiben az alapvizsgálat termész 
ténél fogva iskolai vizsgálat, melyen a kerül 
mint fenntartó testület csak felügyelőleg ve: 
részt, ellenben a papi vizsgák a kerület vizsga 
melyeknek a theologiai tanárok csak megbízat; 
által tagjai. Úgyde e féltékenységnek a Dun; 
melléken semmi helye nincs, mert itt a thec 
akadémia a kerületnek nemcsak fennhatóság 
alatt áll, hanem egyenes és közvetlen tulajdon; 

A szabályzat Il-ik fejezete a „Lelkészképesí 
vizsgák" ügyét rendezi: kiván két vizsgát, kijelc 
a tárgyakat, megszabja a vizsgatétel idejét, (I-sc 
a végzés őszén, II ikat egy év múlva) 4 — 6 évei 
ként változó bizottságot rendel stb. . . Mind ol 
intézkedések, melyek kerületünkben vagy mii 
ismeretesek, vagy könnyen meghonosíthatok. -
Csupán a kerületek belkörű intézkedésére bizo 
néhány pontot kellene rendszabály-alakba önten 
hogy ez a fejezet is életbe léphessen. Körűimé 
nyesen meg kell határozni itt is a tárgyakbc 
kivánt ismeret minimumát, (különösen a gyakor 
lati biblia-magyarázatnál kivánatos a minél sza 
batosabb mérték-kitűzés), a vizsgálatok modora 
stb., de mindenek fölött az Írásbeli clolgozatol 
elkészítése és megbirálása körüli eljárást ke 
szabatosan körvonalozni. E tekintetben a Iegna 
gyobb szigor és lelkiismeretes ellenőrzés alkalma 
zandó, mert a mily igaz, hogy az Írásbeli dolgo 
zat a képzettség egyik legbiztosabb fokmérője 
épen annyira köztudomású, hogy az irásbe 
vizsgák körül legkönnyebb s leggyakoribb ; 
visszaélés. Legyen tehát az intézőknek kivált 
gondjuk rá, hogy a kerületi rendszabályok mindé 
nütt a legpontosabb utasítást nyújtsanak az irás 
beli dolgozatoknak mind elkészítésére, mind meg 
bírálására. 

A Ill-ik fejezet a „Theologiai magán-tanár 
ságu intézményét honosítja meg hazai egyházunk 



m: leteheti e vizsgát minden papivizsgát tett 
jyén, ha egy évig külföldön is tanul t ; elfogad-
k a theol. akadémiák tanárkarai, a kerületi el-
jkség és még 2—3 kerületi tag jelenlétében; 
1 irás- és szóbeli vizsgálatból, de az Írásbeli 
)lgozat kinyomatandó, hogy más theol. aka-
ímiáknak is megküldhető legyen. — A theol. 
agántanárságnak a szabályzatban közölt vázára 
abadon adhatnak testet az egyházkerületek, 
agam részéről nagyon óhajtanám, hogy a ma-
íntanári felhatalmazásnak némi megkülönböztető, o " 

yy szólván ünnepélyes külseje legyen, mert az 
rész vizsgálatnak leginkább a tudományos am-
tio fokozásában áll a jelentősége. E végből 
eretném, hogy a magántanári vizsgálat az egy-
izkerlileti közgyűlés folyama alatt tartassék és 
felhatalmazás megadása kerületi közgyűlésből je-

ntessék ki ; a miért magántanári vizsga felvéte-
re külön vizsgáló bizottságot kellene szervezni, 
lint azt a szabályzat is rendeli. 

íme vázlatosan feltüntetve, ily módon vél-
ém az egyetemes ^Theologiai vizsgák szabály-
it*-át egyházkerületünkben foganatosítani. 

Az életbe léptetés idejére nézve azon véle-
íényben vagyok, hogy minél hamarább, annál 
)bb lesz. Kisebb átmeneti nehézségek minden új 
sndszabálynál vannak s azokat a fokozatos 
letbe léptetés nem szünteti meg, legfölebb ha 
sökkenti. A vizsgálati szabályzat átmeneti intéz-
edései a dunamelléki kerületben három rövid 
ontból kikerülnek. Altalánosságban kimondandó-
ak vélném, h o g y : 

A ^ Theol . vizsgák szabályzata* egész ter-
idelmében már a következő 1887/8-dik évben 
letbe lép ; a tanfolyami rész azért, mert a kon-
ent is így rendeli, a papi és tanári-vizsgai rész 
.zért, mert amazzal szervileg Összefügg s mert a 
:onvent által erre a kerületeknek szabad kéz 
lagyatván, a dunamelléki kerületben a foganato-
ítás megkezdésének semmi érdemleges akadály 
lem áll útjában. Az életbe léptetés eszközölhetése 
'égett a következő átmeneti intézkedések foga-
latosítandók : 

[. A mostani IV-ed éves theologusok a 
"olyó év őszén első képesítő vizsgára bocsáttat-
lak, de mivel alapvizsgát nem tettek, I-ső képesítő 
/izsgálatjuk a régi I ső vizsgán követelt tárgyak-
3Ól fogadtatik el. 

2. A mostani Ill-ad éveseknek tetszésökre 
bizatik, hogy vagy a folyó év őszén alapvizsgát 
tegyenek s akkor a jövő évben már az új vizsga-
rend szerint vizsgázhatnak; vagy a jövő évben 
a régi kápláni vizsga keretében tegyék I-ső papi 
vizsgájukat. 

3. A mostani Il-od évesek a folyó év őszén 

alapvizsgát tartoznak tenni s velők a rendszabály 
teljesen életbe lép. 

E néhány vázlatos észrevételt tisztelettel 
ajánlom a napokban összeülő Theologiai Vá-
lasztmány s általa a dunamelléki egyházkerület 
tavaszi közgyűlésének becses figyelmébe. 

Szőts Farkas. 

Néhány észrevétel Szalay Károly válaszára. 
Nem ismerek háládatlanabb szerepet, mint a vála-

szok és viszonválaszok útvesztőjébe tévelyedni, mert az 
így támadt viták, hogy ne mondjam feleselések, amellett, 
hogy tartalmilag a legtöbbször teljesen értéktelenek : az 
irodalmi tisztességet is többé-kevésbbé sértőkké szoktak 
elfajulni. Épen azért Szalay úr válaszának csak azon 
helyeire fogok röviden reflektálni, a melyekben neki oly 
zokon esett cikkem egyes állításait félremagyarázva lá-
tom ; ellenben teljesen ignorálom azon helyeket, a me-
lyek reám s nem a cikkemben foglalt állításokra vonat-
koznak. 

Rátérve tehát egyenesen válaszának érdemére, 
elsőben is azon szerény véleményemnek adok kifejezést, 
hogy Szalay úr válasznak nevezi ugyan a maga, kifaka-
dásokban és kérdésekben gazdag cikkét, azonban ilyenül 
azt sem én, sem — meggyőződésem szerint — senki, 
a ki az én cikkemet figyelmesen átolvasta, el nem is-
merheti. 

Mert mi képezte az én cikkemnek tartalmát ? 
Elsőben is az, hogy a »Több tudományt a vallásba«-féle 
felhívásra (mely különben az érthetetlenség hibájában is 
szenved) jelenleg nincs meg a külső ok, sokkal kedve-
zőbb vélemény uralkodván a tudomány vezérférfiai és 
képviselői közt a vallás eszméi és institutiói iránt, sem-
hogy azt egy tőle heterogén elemmel, a tudással kellene 
beoltani. Másodszor meg az, hogy e felhívás legkevésbé 
állhat oly cikk élén, mely egyházi lapban a vallás bajai-
nak orvoslását célozva, nemcsak a vallás és tudomány 
mivoltáról s egymáshoz való viszonyáról nyilatkozik 
helytelenül, hanem a logika legprimitívebb törvényeiről 
sem látszik tudomást venni, a midőn három, egymást 
kizáró meghatározást ad az általa meggyógyítani szán-
dékozott vallásnak, Hozzá tehettem volna még, ha kissé 
malitiosus akartam volna lenni, hogy e cikk sokkal 
inkább csal ki az olvasóból ily féle felkiáltást: több tu-
dományt az e nemű kérdésekkel foglalkozni akaróknak 1 
Végül azon nézetemnek adtam kifejezést, hogy a vallást 
a tudományok alapján akarni felépíteni egyenrangú 
törekvés a circuli quadratura avagy az örökmozdony 
kérdésével s hogy kötelességet mulasztunk akkor, a mi-
dőn ennek a közönséggel való megértetése helyett azt 
oly szarvas okoskodásokkal engedjük félrevezettetni, a 
minőknek Szalay úr cikke kitűnő mintaképe. 

Ezen állítások cáfolását Szalay úr meg sem kisérti, 
sokkal hatásosabbnak vélvén a nehéz feleletet ezen kér-
déssel odázni el : »Nem arcul verése-e az a protestan-
tismusmus szellemének, mikor valaki a XIX. század 
előrehaladott tudományossága mellett a tudományok 
üdvös befolyását a vallásra még kétségbe is meri vonni ?« 

Pedig az ezen kérdésben rejlő szemrehányás egy-
általában nem illethet engem, a ki épen azon káros 
hatásra igyekeztem a figyelmet ráirányozni, a melyet a 
vallásnak, hagyján a tudományok eredménj'eivel, hanem 
a logika törvényeivel való oly fokú ismeretlenség okoz-
hat, a minő a »Több tudományt a vallásba« című cikk 



minden sorát annyira jellemzi. Nem ! Nekem s azt hi-
szem, ma már egy józan eszű embernek sem jut eszébe 
a tudományok üdvös befolyását a vallásra tagadni, 
csakhogy ha az esőnek vagy a napfénynek p. o. a nö-
vényzetre gyakorolt jótékony hatását sőt nélkülözhetlen 
voltát felismerjük, ez még nem jelenti azt, hogy fel-
fedezésünk feletti örömünkben irtsuk ki és tegyük tönkre 
a növényzetet s magunk kíséreljük meg e ő- és nap-
fényből construálni a természetet. Azután meg mi az 
éremnek nem csak az egyik, és szerintem épen kevésbé 
fényes oldalát tekintjük, hanem arról is tudomást veszünk, 
hogy a vallás is jótékony hatással volt ám a tudomá-
nyok fejlődésére s semmivel sem kisebb a vallás érdeme 
a tudományok fejlesztése és megizmosítása, mint a tu-
dományoké a vallásos eszmék tisztázása körül. És itt nem 
nyomhatok el ismét egy megjegyzést, t. i. Szalay úr a 
tudományra s annak vívmányaira való gyakori hivatko-
zása mellett — szándékosan-e, vagy szórakozottságból, 
nem kutatom — megfeledkezik felvilágosítani bennünket 
arról, hogy tulajdonképen miféle tudomány is az, a 
a melyről ő beszél: a mi a meghatározások azon bősége 
mellett, melyet a vallásra pazarol, minden esetre kissé 
feltűnő. Ha a »Több tudományt a vallásba« felhívást s 
az illető cikk egész menetét, valamint válaszának néhány 
passusát nézzük, azon gondolatra kell jőniink, hogy itt 
a természettudományokról van szó, ámbár ezen esetben 
kissé merésznek látszik azon hasonlata, a mely szerint 
a tudomány, miként a levegő és világosság é^zrevehet-
tetlen pórusokon szivárog az emberek szellemi testébe; 
ha meg válaszának Lángtól vett, bár épen nem találó 
mottóját tekintjük, azon hiedelem támad bennünk, hogy 
Szalay úr a vallással a theologiai tudományokat és 
specialiter a bibliai kritikát állítja szembe, miután az 
idézett mondat a »Jézus élete és a jövő egyháza« című, 
a bibliai kritika eredményét registráló értekezés záró 
mondata A > tudomány* szónak ezen több értelmű 
használata is teljes fényt vet Szalay úr álláspontjának 
korrektségére és szilárdságára. 

Nem kevésbé jellemző Szalay úr következő kér-
dése: »Kiváncsi csupán arra vagyok, hogy ha ön azt 
is kifogásolja, hogy a vallás bizonyos világnézleten ala-
puló boldog érzelem, mely önmagának megfelelő tettek-
ben nyilvánul« : mi tevő lesz Schleiermacher óta élt s 
nálunknál bizonnyal nagyobb hitelű s nagynevű theolo-
gusokkal s ezek örökbecsű szellemi hagyatékaival?* 

Alig beszélnék őszintén, ha azt mondanám, hogy 
ezen kérdés az előzmények után meglepett: de Szalay 
úr annyira változatos tud lenni a furcsaságok feltalálá-
sában, hogy kissé mégis váratlanul jött ezen, a saját 
álláspontjával oly kirivó ellentétben álló ellenvetés. Mert 
ugyan hogy illik a nagynevű theologusok hitelére való 
hivatkozás annak a szájába, a ki épen a tekintély hit 
e'len akar síkra szállni s a ki az önálló kutatáson ala-
puló meggyőződés egyedül üdvözítő voltát oly fennen 
hangoztatja ? Es miként kérdezheti az, a ki nem félszá-
zad, hanem két ezred s nem egy theologiai irány, hanem 
az egész keresztyénség szellemi productumát akarja a 
régiségtárba helyezni, bárkitől is, hogy mi tevő lesz a 
Schleiermacher-féle iskola örökbecsű hagyatékaival ? Ho-
gyan hivatkozhatik épen Sch'eiermacherre az, a ki — 
bármennyire palástolja is — a mult század rationalis-
musának álláspontjára helyezkedik ? Különben is ily kér-
désnek annyival kevésbbé volt helye velem szemben, 
mert én sehol sem vettem s nem is vehettem tagadásba 
a vallásnak érzelem voltát, egyszerűen azért, mert a 
vallás mivoltáról a saját nézetemet nem nyilvánítottam 
s nyilvánítani nem is akartam ; nem férvén össze meg-

győződésemmel ily fontos, századokat foglalkoztak 
kérdésről csak úgy odavetőleg, bővebb kifejtés néll-
nyilatkozni. Én egyszerűen csak azt jegyeztem meg, hoj 
a midőn Szalay úr a vallást kizárólag erkölcsi, azut, 
tisztán értelmi a'apon nyugvónak mondja: »nagyol 
változatosság kedvéért még érzelemnek is deklarálja,« 
mire Szalay úr fenntebbi kérdése nyilván nem fogadha 
el felelet gyanánt. 

Azt is különösnek találom Szalay úr válaszába 
hogy ő, a ki oly zokon vette a »hite szerint való sz 
lás«-ért történt »ledorongolást« s azon »isteni sugalla 
nak« arculverését, mely őt szólásra kényszeríté : ne 
restelli a másiknak, a ki talán szerénytelenségnek, hog 
ne mondjam nevetségesnek tartja a keblében élő iste 
szózatra való folytonos hivatkozást, azt vetni szemér 
hogy csak azért szól, mert valaha úgy hallotta és úg 

| tanulta 1 S hogy az, a ki kiskorúnak nevezi azt, a ki 
! maga véleményét absolut igazság gyanánt akarja a m, 
; sikra »rátukmálni* : magának még azt is igényli, hog 

higyjiik el, miszerint képes a mások lelkébe belátni 
megmondani, miféle »még a bibliánál is hatalmasat 
igazság után való vágy él« ott s hogy mily »sajnálatr. 
méltó módon« fojtotta az el ezen keblében élő vágya 
a ki az ő beszédére a logikátlanság és fogalomzaví 
bélyegét merte sütni. Érdekesnek tartom különben az ic 
vonatkozó passust, mint Szalay úr stylusának mikroko; 
moszát ide iktatni : »Nem az emberi szellem kiskorúsc 
gára mutat-e az, kérdi pathosszal, mikor valaki oly at 
solut igazságot akar rátukmálni valakire, mely egyszeri 
mindenkorra változhatatlan érvényűnek kell, hogy elú 
mertessék ?« Én meg azt kérdezem, hogy hát az milye 

\ korúságára mutat az emberi szellemnek, mikor valal 
egy ilyen alakú kérdés p^pirra tétele által az olvasó 
józan érzékét és itélő képességét kétségbe meri vonni 

De nem folytatom tovább, csak még annyit tartó 
I szükségesnek kinyilatkoztatni, hogy habár Szalay úr szerir 

csak »valamikor hallottam valamit a theologiáról* : a 
esetben is mindig kész leszek meggyőződésemet nyilvá 
nílani s ezen meggyőződésem szerint az igazságot vé 
delmezni, avagy a tévedést kérlelhetetlenül ostromolni, 
midőn elvi kérdésekkel, számbavehető állításokkal, ner 
pedig, mint jelen esetben, a logika legegyszerűbb törvé 
nyénelc megsértésével találkozom. Horváth József. 

Még csak pár szót. 
E becses lapok szerkesztője véget óhajtván vetn 

ezen vitának, mely szerinte is Lucián egyik Dialogusánal 
azon két comicus alakjára emlékeztet, kik közül egyil 
nagyothalló levén, a másik által hozzá intézett beszédbő 
csak elvétve ért meg egy-egy szót s így a legnevetsé 
gesebb vita keletkezik közöttök, melynek hosszas félre 
értések árán elért eredménye végre is azt igazolja, hog} 
tulajdonkép mind a ketten ugyanazon egy dolgot vitat 
ták: szives volt a fenntebbi sorokat megjelenésük előt 
velem közölni, hogy megtehessem reájuk észrevételeimet 
kimutatva, hogy közöttünk — eltekintve a csak mo 
solyt keltő Ízetlen csipkedésektől — legfelebb félreértett 
szók felett foly a vita, melynek legalább meddőségéről 
úgy látom, mindketten meglehetünk győződve. Hogy 
mind a ketten protestánsok vagyunk, kik egyaránl 
nagyrabecsüljük a vizsgálódás és meggyőződés szabad-
ságát s e mellett vallásunkat is igazán szeretjük: azt 
hiszem, mindenki beláthatta eddigi szavainkból is. A 
különbség talán nem is annyira felfogásunkban, mint 
inkább szavaink helytelen élelmezésében áll, melyet 
szives örömest sietek kellő világításba helyezni. 



A »Protestáns Közlöny« mult évi 45-ik számában 
irtam én egy »A vallása törvényszék előtti című vezér-
cikket. egy épen akkor a törvényszék előtt forgott 
vallásújító pere alkalmából — tehát nagyon is érthető 
okok alapján — melyben épen a vezércikkek inkább is 
irányelveket jelölő természetének megfelelőleg kimutatni 
igyekeztem, hogy számos, különben tudományos műveltség-
gel bíró ember merő tévedésből legtöbbször csak azért 
itéli el jelenlegi vallásos intézményeinket; a kor social-
democraticus mozgalmai között azért tartja a vallást is 
egyik bűnbaknak, »mivel az azoknak alapját képező hit-
tételek — talán épen kíilső megjelenési alakjoknál 
fogva — ellenkezésbe jutván korunk tudományos világ-
nézetével, a vakhit és bigottság szolgálatában állóknak lát-
szanak előtte« ; de mint mondottam is, »nem nehéz a 
vallást enemű vád alól felmentenünk, mihelyt annak igazi 
lényegét elkülönítjük a dogmák jól vagy rosszul értelme-
zett holt betűitől.« Ezen cikkemre következett a Horvát 
úr által kifogásolt »Több tudományt a vallásba« című 
cikkemben ismét csak a vezércikkek szokásos rövidsé-
gével rámutattam azon követelményekre, melyeket ko-
runk tisztult tudományos ismerete méltán megvárhat a 
vallástudományok művelőitől is. S itt kezdődik már a 
félreértés Horvát úr és közöltem. 

Nem azt mondtam én, hogy a vallásnak mélyen 
az emberi természetben gyökerező s kitörülhetlen alap-
köveinek helyére a mult századnak egészen a nevetségig 
félszeg rationalismusát — mely mindent meg akarva 
magyarázni, mindent elhomályosított s az egész világot 
egyedül az ész segélyével akarva egy egyöntetű egészszé 
alkotni, Istent és világot, lelket és természetet, észt és 
érzelmet, szabadságot, kegyelmet és kijelentést egymás 
sal homlokegyeriesti ellentétbe állított s a megoldhatlan 
problémák egész hadát idézte fel egyszerre — vagy a 
természettudományok által elért ingatag s végeredmé-
ny ökben kimagyarázhatatlan tantételeket állítsuk, mert 
hiszen az utóbbiak által helyesebben megismert világ 
mindenség csak Isten helyesebb megismerésére s tiszte-
letére vezérelhet ; hanem e helyett én a vallásról mint 
tudományról, helyesebben mondva a vallástudományról 
beszéltem, értve ez alatt azt, hogy a theologiai discipli-
nákra is ugyanazon tudományos módszer alkalmazta=sék, 
mint bármely más tudományra s a hittételek kritikai 
megítélése, a bírálati eljárás ugyanaz legyen a szent, 
mint a profán iratokra s az ezekből levonható hitelvi 
tételekre nézve is. Mert úgy véljük, miszerint csak is így 
állhat meg a vallástudomány korunk egyébb tudományai 
mellett s mint ilyen mindenkor azok koronáját fogja 
képezni; ily íelfogás mellett az értelem, a tudomány 
csak eszköz lehet egy boldogító vallásos meggyőződés 
szerzésénél s az így vélt ellenségből legjobb barátunk 
válhatik. Ezen tudományos módszer alkalmazása tette 
Luthert s általa a protestantísmust a világ átalakító ha-
talmasságává ; ez szerezheti meg korunk protestantismu-
sának is — mely előtt a katholicismusnak egy hamis 
tételből levezetett s minden értelemnek ellentmondó 
consequentiái örök mementó gyanánt kell, hogy álljanak 
— korunk sok tekintetben retrográd irányú mozgalmai 
között is a műveltebbek rokonszenvét és támogatását. 
Az igazí protestantismus nem rettegi a tudományt, nem 
nyeli el a dogmákat pilula gyanánt, savanyú arccal 
árulva el az erőlködést, melybe elnyelésök kerül; tiszteli 
a szabad véleményt a nélkül, hogy a tekintély rabjává 
tenné az egyeseket. Hej pedig Lessingnek ide vonat-
kozó ama szavai: »Luther, te a hagyomány járma alól 
felszabadítottál, ki szabadít meg most a betű szolgasága 
alól ?« bizony ma is sokszor szánkba íllenének ! A fent-

említett elvi állásponton lehet aztán tudományos vitákat 
indítani a vallástudományok tágas mezején is a nélkül, 
hogy egymást roszakarat s értelmetlenséggel kellene 
vádolnunk. 

Példa gyanánt ismét Schleiermachert veszem elő. 
Mint jól tudjuk, épen ő volt az, ki az új-szövetségi ira-
tokra a legszigorúbb »scriptura seripturae interpres* kri-
tikáját alkalmazva, észrevette, hogy az így nyert ered-
mények árán egyenesen önmaga ássa alá vallásos világ-
nézetének alapjait s midőn kutatni kezdte okát azon 
ellentmondó ténynek, hogy a mikor egyfelől önkezével 
döntögeti le vallásos meggyőződésének külső védbás-
tváit, ugyanakkor talán még hatalmasabban érezte ma-
gában, hogy lelkében él a Krisztus : mihamar rájött, hog / 
»a vallás különbözik azon hitcikkektől, melyeket a korábbi 
századok kegijes érzelme alakított; ezek csak külsőségek; 
mulö értékvek s mint ilyeneket a kor szelleme többé nem 
képes áthasonitani« s elvetve a vallás régi scholasticus 
meghatározásait »keresztyén hittanában »szerves sorozat-
ban előadja a vallásos lelki életet, nem kötve hitvalláshoz, 
szent irathoz, hanem úgy amint azt bárki is keble mélyé-
ben tapasztalhatja.« Tévednénk, ha azt mondanók, hogy 
Schleiermacher a hit és tudás, az értelem és érzelem 
között levő összhangot megzavarva, a vakon hivést e 
tisztán róm. katholikus dogmát állítá be a protestantis-
mus tanrendszerébe; távol legyen! oly kevéssé foghat-
juk ezt ő reá, mint az újabb kor egyházi atyájának 
méltán tartott Rothé-re, ki a mellett hogy igazi pél-
dányképe a Krisztusban hivő keresztyéneknek: első meg-
alapítója volt a tulbuzgó protestánsok által istentelennek 
declarált »Protestáns egyletnek® ; ki midőn eltekintve az 
Írástól s confessióktól tisztán spekulatív alapokon alkotá 
meg újabb s emberi teremtésnek méltán nevezhető hit-
rendszerét, melyben az egyház történelmi fejlődését egé-
szen új szempontból vizsgálva a keresztyénség egyházi 
alakjainak fejlődési folyamából szüségképen annak ké-
sőbbi felbomlását következteti s az egyháznak az államba 
való teljes bele olvadását jósolja, de a melyben a keresz-
tyénség lényege szerinte ismét épen fog maradni: egy 
szállal sem maradt hátrább vallásosság és keresztyén 
jellem tekintetében őt eretneknek tekintő s ta'án hozzá 
méltatlan orthodox ellenfelei mellett. Ezen Rothe által 
alapított »Protestáns Egylet«-ben, s Németország egye-
temeinek legnagyobb theologusai által hangoztatott 
elveknek akartam én kifogásolt cikkeimben szerény visz-
hangját adni. 

Ne csináljunk hát faragott képet magunknak, s ne 
akarjuk önkezünkkel letépni a tudomány jellegét a val-
lástudományról sem, melynek körén belől szintén csak a 
józan értelem kritériumát lehet és kell ís alkalmaznunk, 
ha azt akarjuk, hogy a vallás úgy is mint az egyház-
társadalmi élet éltető eleme régi tisztelt állását ismét 
elfoglalja a félrevezetettek vagy szándékosan eltévelye-
dettek lelkében. A vallás létezett, mielőtt vallásalakok, 
vallástudomány s dogmatika lett volna s az egyes bibliai 
iratok eredetének, a bibliai történetek valódiságának s az 
ezek alapján előállott hittételeknek tudományos történelmi 
birá'ata a keresztyénség igazi lényegét sohasem támad-
hatja meg, még ha az uralkodó fogalmakkal homlok-
egyenesti ellentétbe jutna is A keresztyénség s vele a 
protestantismus nem speculatiokból s terméketlen dialec-
ticaí szőrszálhasogatásokból épült fel, hanem miként 
bölcső korában a classicus kor feltámasztott stúdiumaival 
táplálkozott, úgy ma is a természettörvényt s isten pa-
rancsolatját egy jelentőségűnek tekinti s a szív és érte-
lem öszhangját nem ezek egyikének vagy másikának 
elhallgattatásával akarja kieszközölni. Ebben van éltető 



ereje, ez biztosítja számára a jövőt. Avagy talán azért, 
mert tudjuk, hogy a Buddhismus a keresztyénség előtt 
már 500 évvel tanította a szeretet elvét s Hillel rabbi a 
keresztyénség előtt egy évszázaddal úgy tekinté az em-
bertársi szeretetet, mint az egész törvény summáját s 
épen az ő idejében taníták a Stoicusok s később ez em-
beröltőtől egészen függetlenül Epiktet, hogy minden 
ember testvér, mert Isten mindenkinek atyja — mondom 
— ezt tudva, vészit-e a mi napjaink keresztyénsége ál-
tal prédikált szeretet evangeliuma csak valamicskét is 
értékéből ? A korukban vallásos kedély életkifejezési 
alakjai gyanánt készpénzül fogadott csodás történetek 
szószerinti átvétele sértheti-e a tisztult keresztyén vallásos 
világnézetet ? 

A világért sem. Csak hagyjuk meg az emberi ér-
telem vizsgálódási szabadságát továbbra is, nehogy füle-
inkbe kiabálják a »caligas in sole« szavakat. Az igaz 
tudománytól nincs miért félnie a vallásnak, mert ha ez 
az eset fenn is foroghatna — mint korábban is mon-
dám — úgy jobb volna, ha mielőbb legyőzné őt el-
lenfele. 

Ennyit röviden s minden személyeskedés s a te-
hetetlenséget jellemző epés kifakadások nélkül a Hor-
váth úr tudományos elvekről mélyen hallgató észrevé-
teleire. Szalay Károly. 

I S K O L A Ü G Y . 
Utóhang a gymnasium ügyében tartott jan. 12-iki 

értekezlethez. 
Azon bizalmas értekezletnek, melyet a közoktatás-

ügyi miniszter úr, a gymnasiumi tanterv és az ahhoz 
tarzozó utasítás ügyében néhány nappal ezelőtt egybe-
hívott, a lapokból merített értesülésünk szerint inkább 
csak per tangentem megbeszélt tárgyai főleg négy cso-
portba sorozhatok. Elsőben is szó volt a tanterv egy 
pár pontjáról, t. i. a magyar irodalom-történet és a 
földrajz beosztásáról; másodszor a tanítás eredményte-
lenségéről s ennek okairól általában ; harmadszor külö-
nösen is a felekezeti iskoláknál tapasztalható bajok leg-
lényegesebb oka azon körülményben találtatott, hogy a 
legtöbb protestáns iskoláknál a tanárok jövedelmük egy 
részét még ma is a tandíjakból húzzák, a minek követ-
keztében törekvésük, néha nem is tudatosan, oda irá-
nyuk hogy a tanulókat elnéző eljárás által az intézet-

hez csatolják; végül a tanári vizsgák kérdése került 
szőnyegre. 

íme a felmerült tárgyak említett négy Csoportja, 
melyek közül három általanos érdekű, a protestáns isko-
lákra vonatkozó pedig különösebben a protestáns körök 
figyelmét vonja magára. 

Őszintén megvallom, ez volt a főok, a miért és 
épen a »protestáns lapok«-ban felszólalok. Felszólalok, 
de egyszerűen csak helyreigazításul, a hazai protestáns 
iskolák közül a református iskolák és ezek tanárai érde-
kében, nehogy qui tacet, consentire videalur. 

Református iskoláink közadakozásból, alapítványok-
ból keletkeztek, köziilök a debreceni, nagyenyedi, sáros-
pataki a nemzeti fejedelmektől nyerték dotatióikat, köz-
adakozásból s alapítványokból tartatnak fenn legnagyobb 
részben ma is; tandíj csak a Thun korszak óta van 
behozva, akkor úgy szólván Thun tanrendszerével együtt 
octroyálva és ha mint testis temporum (olyan értelemben, 
hogy bizony most már szinte rászorulunk) megmaradt is, 

legtöbb iskoláinkban nem magasabb, sőt némely helyen 
alacsonyabb az, mint az állami iskolákban. De hogy a 
ref. tanárok jövedelmök egy részét a tandíjakból húzzák, 
más szóval, hogy a tandíjat maguk között valamely 
arányban felosztanák, mint az állam egyetemein, a ta-
nárok, a mit én nem helytelenítésül, csak példaképen 
hozok fel, ez napjainkban egyetlen egy református iskolá-
ban sem történik és így elesik azon következtetés is, még 
ha annak szükségképen kellene is a föltételből folynia, 
hogy a tanulókat elnéző eljárás által az intézethez csa-
tolni törekednének. 

Meg van-e s mennyiben van meg ez a szokás a 
testvér protestáns iskoláknál és azok között melyiknél, 
vagy mindegyiknél-e, ennek constafálásával nem fog-
lalkozom s a mennyiben nem volna meg, az ez ellen 
való felszólalás is az illető protest. felekezeteknek állhat 
érdekében. 

Szabad legyen ezek után az értekezlet fennt jelelt 
egyéb tárgyaira, s ezek alkalmából a gymnasiumi tan-
rendre és methodusra általában, habár csak vázlatilag is 
megtenni igénytelen észrevételeimet. 

Mindenek előtt örömmel kell elismernünk, hogy a 
középiskolai törvény életbelépte után a gymnasiumi ügy 
fejlesztése a miniszter úr egyik fő-fő törekvései közé 
tartozik, a minek egyebek között világos tanúsága az is, 
hogy a gymnasiumra vonatkozó utasítások immár el-
készíttettek és az értekezlet bírálata alá bocsáttattak. 

Nem is késhetett ez tovább az állam részéről 
akkor, midőn pl. már a felekezetek közül a reformátu-
sok conventje is megalkotta és pedig mindjárt a közép-
iskolai törvény életbelépte után iskoláira s ezek között 
a gymnasiumra vonatkozó szervezetét ós tantervét, ha-
bár nem is terjedelmes, de oly szabatos utasításokkal, 
melyek biztos támpontokul szolgálhatnak. 

A mit az értekezlet a magyar irodalom és földrajz 
] beosztására, a német és latin nyelv tanísására nézve 

javaslatba hozott, az minden esetre haladást és javu-
lást jelez az állami gymnasiumi tantervben. 

Oly fontos és az ifjú ember lelkére nézve képző 
hatással is biró tantárgy, mint a magyar irodalom történet 
egy év alatt nem tárgyalható kellő eredménynyel. 
Nemcsak pusztán a tudomány, de a hazafiság szem-
pontjai is követelik, hogy arra fősuly s több idő fordít-
tassék. E szempontokból kiindulva a reformátusok gym-
nasiumi tanterve eleitől fogva a két felső osztályba 
osztotta be a magyar irodalom történetét, s most midőn 
az állami és állam felügyelete alatti gymnasiumoknál is 
ez a beosztás hozatik be, ez annyival örvendetesebb, 
mert így a két tanterv között e tekintetben az össz-
hangzat teljes lészen. 

Kevésbé sikerültnek mondható az a megoldás, a mit 
az értekezlet a földrajz tanítására nézve tett. Mert azál-
tal, hogy kimondta, hogy a két alsó osztályban a ter-
mészettani viszonyok előtérbe helyezése helyett inkább 
a politikai földrajzra előkészítő ismereteket kell előadni, 
közeledett ugyan a helyesebb mód felé, de nem vette 

; tekintetbe, hogy földrajzot csak a két első osztályban 
tanítani kevés; a tárgy sokkal fontosabb, s a közvetett 
szemléltetési módnál fogva inkább a gymnasium közép-
osztályaiba való, míg az alsó osztályokban a leiró ter-
mészetrajznak mint közvetlen szemléleti tantárgynak volna 
helye. Az, hogy a VII. osztályban a politikai földrajz 

: alakjában még egyszer elő vétetik s az értekezlet óhaj-
tása szerint egy órával szaporíttatik is a latin nyelv 
órái számának csökkenésével, csak még inkább feltünteti 

j a tervszerű beosztás hiányát. Valóban a földrajz beosz-



tása koronként a különböző tantervekben nagy ingado-
zásnak volt kitéve.*) Egyszer megfosztatott önállóságától, 
s majd a természetrajzzal majd a történettel együttesen 
taníttatni határoztatott, másszor fontosságához képest 
csak kevés osztályokra szoríttatott, majd ismét szét sza-
kítva osztatott be a gymnasium alsó és felső osztályaiba. 
Ha a szemléltetés szempontjából tekintjük a természet-
rajz és földrajz egymásközötti viszonyát, a helyes be-
osztás, mint imént már jeleztem, az lenne, hogy a három 
alsó osztályban taníttatnék a természetrajz leirólag, a 
földrajz pedig vitessék fel az első és 2-ik osztályból s 
illetőleg a VII. osztályból hozassék le és csoportosíttas-
sák a IV. V. és VI. osztályokban önállólag előadva, 
főleg mint politico-topographiai tudomány, de tekintettel 
a természeti viszonyokra is. A történelem tanításánál 
csak mint segédeszköz kerülhet elő a földrajz oly érte-
lemben, hogy a tanár magyarázatánál s a tanuló felele-
ténél a történelmi események színhelye az e célra ké-
szített fali történelmi, s illetőleg a jelenkorra vonatkozólag 
jelenkori térképeken mindig s folytonosan megjelölendő. 

Azon módszer, a melyet az értekezlet a német 
nyelv tanítására nézve ajánlatba hozott, hogy t. i, »an-
nak főleg beszédben és Írásban való megtanulására kel 
lene fősúlyt fektetni,« egészben véve megegyez a refor-
mátusok tanszervezetében foglalt utasítással, mely azt 
szabja elő, hogy a német nyelv gyakorlati fontossá-
gánál fogva , annak »tanításánál oly módszert kell 
használni, hogy a tanuló azt szóban és írásban mentül 
hamarább elsajalíthassa.* Ebben tehát ismét találkozunk 
egymással. 

Valamint abban is, hogy a latin nyelv tanításánál 
valóban nem kell többé experimentálni azzal az oly 
nagyra tartott inductiv módszerrel, hanem a nyelvtan 
tanításban be kell hozni ismét a régi paradigma-rend-
szert, a mely kipróbált rendszernek a gyakorló gymna-
sium példájára, fájdalom, már nem egy-két ref. iskola is 
hátat fordított; a tanulókat szószedésre és a szók meg-
tanulására kell szorítani és a legtöbbnyire gyári módon, 
éktelenül rossz és hibás nyelvezettel készült fordításoknak, 
melyek még a hírlapok közmondásos magyartalanságánál 
is inkább rontják a helyes nyelvérzéket, használatától 
feltétlenül eltiltani. 

A tanári vizsgák niveau-ját általában is, de kivált 
a classicus nyelvekre nézve emelendőnek tartom szintén. 
S elismerem, hogy az állam helyesen tesz, ha a külső 
qualificatio megadását a minél fokozottabb belső qualifi-
catiohoz köti. Mert lehet külső qualificatio is belső qua-
lificatio nélkül, míg másrészről, a hol a külső qualificatio 
követelése eddig nem volt meg, mint a felekezeteknél, 
nem következik, hogy minden belső qualificatio is hiá-
nyoznék. A baj pedig egyedül abban rejlik, ha a belső 
qualificatio nincs meg. 

Azonban, ha mind ezek által segítve lesz is a dol-
gon, nem merném állítani, hogy a tanítás eredményte-
lensége a legtöbb protestáns iskoláknál különösen a ta-
nárok tandíj élvezetében, a mi, mint már fenntebb kifejez-
tem, azt nem szükségképen involválja, általában pedig a 

*) Cikkírónak igaza van. A január 12-iki értekezlet óta is ismét 
volt már egy értekezlet jan. 21-én a földrajz tanítása ügyében, 
melyen abban történt megállapodás, hogy a gymnasiumi í. és II. osz-
tályban a földrajz olyképen fog taníttatni, mint a reáliskola megfelelő 
osztályaiban ; a VII. osztályban a politikai földrajz mellől a történelmi 
rész el fog maradni s heti 2 órában csupán csak földrajz fog taníttatni, 
végre hogy a VIII. osztályban a természettani órákból egy óra az egész 
éven át a kosmographia tanítására fog fordíttatni. (Lásd »Kiilönfélék« 
című rovatunkat.) Szérk. 

I középiskolai tanárok tanítványaik iránt való lanyhasá-
! gában volna csupán keresendő. Mert ha csak a lanyha-

ság volna csupán az ok, akkor mégis ez nem lenne ki-
vétel nélkül, és akadna egy vagy két iskola, a mely 
ellen e címen kifogást tenni nem lehetne. Holott az 
ellekezőre t. i. a tanárok szigorúságára ís vannak ada-
taink. Ugyanis a közoktatásügy állapotáról kiadott leg-
utóbbi jelentés statistikai adatai azt mutatják, hogy a 
felekezeti gymnasiumokban aránylag több lanuló kapott 
élégtelen osztályzatot, mint az állami iskolákban. De 
az állami középiskolák közül is, mit hallomás után em-
lítek fel, valamelyik azért kapott figyelmeztető leiratot, 
mert az intézet növendékei közül sokan voltak gyenge 
osztályzatiak ; ez tehát szintén a mellett bizonyítana, 
hogy itt a tanárok nemhogy elnézők, sőt szigorúak 
voltak. Ha van is tehát a tanárok lanyhaságának valami 
része a tanítás eredménytelenségében, s megengedem, 
hogy annak is van, de kétségtelen s bizonyára kényte-
len megengedni, bárki is, hogy erre nézve sok más 
egyéb körülményekben is van az ok. 

A gymnasiumi tanítás eredményes volta szerin-
tem a következő elvek megvalósítása által feltéte-
leztetik: 

1. A tantárgyak nem anyagjok összeségeért, hanem 
ebből csak a legfőbb elemek, de rendszeresen a szellem 

! képzéseért tanítandók. 
2. Csak köztapasztalatilag e célra alkalmas tantár-

gyak, tehát mindegyik egyformán kötelezóíeg tanítandók. 
3. A szellem képzése a test egészséges fejlődésé-

nek rovására ne történjék. 
4. A közlés módja Önmunkásságra segítő legyen. 
Ezekből folyólag: 
Redukálni kell a tananyagot, a mennyire csak 

lehet, nem a tantárgyak számát, hanem azoknak terje-
delmét illetőleg s e célra igen rövid terjedelmű, de sza-
batosan írt tankönyveket kell használni. Ez által eleje 
vétetik a szellemi elbutításnak. 

Más részről a végkövetkezetességig keresztül viendő 
azon elv, hogy minden tantárgy egyformán kötelező, 
tehát a görög és német nyelv és bölcsészeti előtanok, 
mint különben és főképen a felső osztályoknak és épen 
a VIII. osztálynak is tárgyai, a szóbeli érettségi vizsgán 
ne mellőztessenek. S így nem lesz ez a tanulókra kibúvó 
ajtó, hogy azoknak tanulásától, tehát egy kötelesség telje-
sítésétől vonakodjanak. Mert egyik kötelességtől való 
rőkönyödés maga után vonja a másik elmulasztását is, 
ez csökkenti a munkakedvet, lazítja a fegyelmet, maga 
után vonja a tanórák különböző ürügyek alatt való 
mulasztgatásait, sokszor a s/.ülőknek is tudtával, el-
nézésével, sőt igazoló bizonyítványokkal való mentege-
tésével. 

Sok tanterv készítést értem már meg, mindegyik 
kitűzte maga elé a heti tanórák számának apasztását és 
mindegyik tantervünknek ős hibája maradt a túlságos 
óraszám. 

Az első osztályban az óraszámot hetenként 22 órá-
val kezdeném, így mennék aránylag felfelé. Szerintem 
az óra-maximum hetenként 26 lehet a felső osztályok-
ban, ebből 3 — 3 óra juthat délelőttre, 2—2 óra meg 
délutánra. Hosszas tapasztalat jogosít arra, hogy ezt 
mint elengedhetetlen követelményt állítsam fel. Nincs az 
az erős szervezet, mely egy délelőtt 4 órai bennűlést 
meg ne sínylene. És azon heti órákba minden kötele-
zett tantárgy még a torna is beosztandó lenne. 

A tanítási óráknak egy folytában délelőttre tétele 
feltétlenül eltiltandó lenne. 



Nem szolgál előnyül a tanévnek harmadokra osztása 
sem, a két félévre való felosztás visszahozásával több 
sikert lehetne elérni. 

Nagy hátrányt látok abban is, hogy a tanulók oly 
gyakran változtatnak gymnasiumot és pedig épen a 
gyengébbek. Valahány ház annyi szokás. S új viszonyok 
között kevésbé tudják magukat bele találni a helyzetbe 
s ez által előhaladásuk még inkább hátráltatva van. E 
vándorlási áramlat ellen valami ellenszert valóban jó lenne i 
kigondolni s foganatba venni. 

Leginkább biztosítja azonban a sikert a helyes 
tanítás, a mely a gymnasiumban nem a pusztán előadó, 
hanem inkább ama socratesi kérdezgető modorban áll, 
melynek segítségével mind közelebb-közelebb lehet férni 
a tanítványok értelméhez, szívéhez és lelkületéhez s reá-
jok nézve a tárgyat nemcsak könnyűvé, de érdekessé is 
tenni. Ily módon a tantárgyakat már annyira meg kell 
értetni s felfogatni és úgy be is gyakoroltatni, hogy 
azokra a tanuló otthon rövid ismétlés s egybefoglalás 
után könnyen elkészülhessen és szórakozásra is időt 
nyervén, pihenés után az önmunkálkodásra kedvet nyer-
jen. így fog megvalósulni az elv, hogy non scholae sed 
vitae discimus. 

E célra szolgál, ha a laisser nous fairé elvénél 
fogva tér engedtetik a tanárnak, hogy tanítói egyénisége 
által is hathasson s ne kényteleníttes^ék minden legki-
sebb dolgában is chablonszerűleg eljárni. 

Kívánatos, hogy az iskola emberei is, tanügyi re-
formokra nézve véleményadásra felhivassanak. 

S minthogy az állami intézetek mellett felekezeti 
iskolák is nagy számmal vannak, valahányszor tanügyi 
tanácskozmányoknál ezek érdekei is érintetnek, felekezeti 
férfiak is hivattassanak meg. így nem történik meg 
olyasmi, a mi a szóban forgó értekezleten megtörtént, 
hogy református férfi nem lévén jelen, a tandíjakra nézve 
ott tett nyilatkozat a reformátusokat illetőleg nem rec- i 
tificáltatott. De általában is magának a tanügynek jól 
felfogott érdekéből folyik az. 

Jól tudom, hogy ezekbe nincsenek kimerítve minden 
a tanítás eredménytelenségét megszüntethető tényezők, 
csak azokra mutattam rá, melyeket leginkább tapasztal 
az, a ki naponként szívja az iskola porát. Nem szóltam 
az iskolák kezdetleges állapotáról, a tanárok anyagi el-
látásának az élet követelményeihez képest, csekély vol-
táról, melynek következtében üzletszerű tankonyvirásra, 
vagy magántanításra kénytelenek hivataluk hátrányára 
idejöket s erejöket fordítani, mellőztem a protestáns fe-
lekezeti tanárokra oly. fontos nyugdíj kérdést, melynek 
életbeléptetését a kormány kilátásba helyezte. De bi-
zonyos, hogy mindezek a napirend pontjai közé tar-
toznak. 

A kezdet nehézségeinél vagyunk még. A közép-
iskolaí törvényben meg van vetve az alap. Ki van tűzve 
a cél, melyre a gymnásiumi oktatás törekszik. Ha ezen 
cél elérésére az államkormány és felekezetek mint is-
kolafenntartók és minden érdekeltek egymás közt egyet-
értve s versenyezve és nem egymást gyanúsítva vagy 
egymás iránt bizalmatlankodva, felhasználják a rendel-
kezésökre álló eszközöket és módokat, a siker nem ma-
radhat el. 

Egy ref. tanár, 

T Á R C A . 

A legújabb theologia történetéből. 
(Folytatás.) 

III. 
A közvetítő theologia.'-) 

A spekulatív theologiával szemben, mely a bibliai-
egyházi gondolatokat átalakította s részben kérdésessé 
tette, azon törekedtek némely józan theologusok, hogy 
a) vallásos ismereteiket az irásra állapítsák, de amellett 
b) az újabb bölcsészet vívmányait is lehetőleg értékesít-
sék. így keletkezett az u, 11. közvetítő theologia, mely 
újból az irásra tért vissza s azt józan történelbirálati 
exegesis útján magyarázta. Ezen irány bölcsészeti gon-
dolatokkal konstruálja a hit- és erkölcstani rendszert, 
de csak addig, a míg azok az írással megegyeznek. A 
közvetítő theologia, mondja helyesen Ilagenbach '), osztja 
úgy a rationalismussal, mint a mysticismussal azt a törek-
vést, hogy a külsőleg nyújtott anyaggal bensőleg is szá-
mol, a vallásos eszmék örök tartalmát azoknak külső meg-
jelenési alakjától megkülönbözteti, a történelmi anyagot s 
annak okiratait előítélet nélkül bírálja s a keresztyénsé-
get a modern míve'tség igényeivel kiengesztelni törekszik. 
Es ezen feladatát magasabb szempontból fogja fel, mint 
a rationalismus. Krisztus történeti személyiségében a 
vallásosság eszméjét látja megvalósítva, ki által egyedül 
jön az üdv a világnak. A Krisztusnak isteni méltóságára 
s a tőle kiinduló, világot legyőző megváltás hatalmára 
vonatkozó határozott hitében nem teszi a keresztyénit 
függővé valamely dogmatikai formulától, melynek csak 
relatív jelentőséget tulajdonít, mint olyannak, melyben a 
vallásos hit lehetőleg adáquát kifejezést nyert. Krisztus 
vallásos tekintélyeinek hangsúlyozása s az ő tana és 
személye iránt tanúsított szeretet közös jellemvonása a 
közvetítő theologiának s a pietismusnak, csakhogy dog-
matikailag szabadabban mozog s a keresztyéninek és em-
berinek magasabb eszményi összefüggését keresi, onnan 
indulván ki, hogy a keresztyénség mint új életelv és hu-
manismus nem képezhetnek ellentétet, sőt maga a keresz-
tyénség — mint Ilundeshagen mondja — a legtökélete-
sebb humanismus. Arról is meg van győződve, hogy 
isteni ige és irás nem azonosítható, s hogy az isteni 
szellem az iráson kívül is működik. Általában véve pedig 
a kijelentésben nem ismeretet, rendszert, hanem isteni 
életet lát. A felekezetiség jellegére nézve pedig távol 
áll a közvetítő theologia úgy az ellentéteket elmosó 
közönyösségtől, mint a fejlődést megakadályozó merev 
és élettelen felekezeti orthodoxiától s a közvetítő theolo-
giát általában az evangyéliom alapján álló unió iránti 
előszeretet jellemzi s ezen szellemben működnek összes 
követői.2) , 

A közvetítő theologusok sorában mint fáradhatatlan 

*) V. ö. Schwarz—Kovács i. m. közvetítő theologia* feje-
zetének első részét, 396—480. 1., Landerer i. m. 349 s köv. 1., Ilase 
i. m. 568 s köv. 1., főleg pedig Herzog »Realencyclopadiájának< ide 
vágó cikkeit. 

*) Encyclopadie der theol. Wissenschaften.io. Aufl. von Iíautzsch 
87. I. Irodalmát lásd a 95. 1. 

2) Mindezt tagadja Schwarz—Kovács i.m. zárszavában és Nitzsch, 
Miítter s Dorner tudományos képzettségét, finom érzékét s mély belá-
tását elismeri ugyan, de nagyon is korlátozza, a midőn nálok az egy-
szerűség, valódiság s az egészséges teremtő erő hiányát látja s őket 
mesterségesen összeszőtt theelogiával »Réjlexions-kiinstelei* vádolja. 
Különben Ilase is i. m. 569. 1.: »schwebenden und künstl. Charak-
tcr«-t tulajdonít ezen theologiának. 



hirdetők és hű követők kitűnnek : Ullmnn3) (1796—1865) 
a »Studien und Kritiken« című theol. szakközlönynek 
megalapítója, kinek »Jézus bűntelenségéről 1863« című 
műve történet-apologétikai szempontból becses adatokat 
tartalmaz, míg hittani-spekulativ része bizonytalan, a 
miért is Schwarz »szégyenkező supranatur alismust* tu-
lajdonít neki. Ugyanaz áll mint dogmatikusról Neander-
ről 4) (1789 — 1850) is, ezen ^protestáns bencés*-xő\, mint 
Hasé nevezi, kinek világa a belső ember klastroma volt, 
s kinek »a hit és birálat közti ingadozása »Jézus élete« 
című művében nyilvánult.® Ha el is kell ismernünk nagy 
érdemeit az Írásmagyarázat, a bibliai theologia s a tör-
ténet terén, mindamellett a dogmatikai meghatározástól 
távol áll. Dogmatikai kategóriái a Schleiermacher fogalmai-
nak theistíkus eltompításai, s általában hittani elméletről 
tudni sem akar. Az általa nagyon gyűlölt hegeli dialek-
tikából tanulhatott volna e téren ! A megváltóval való 
életközösségnek fogalmát nagy hévvel központinak te-
kinti ugyan, azonban arra nézve, miként képzelendő 
tulajdonképen az isteninek és emberinek személyes egy-
sége a Krisztusban, s a megdicsőült Krisztus működé-
sére nézve a szentlélekhez való viszonyában, homályban 
hágy bennünket a »pectoráltheologiának« ezen megala-
pítója. Neanderhez csatlakozik Tholuck 5) (1799—1877), 
ki sokoldalú tudással és szellemi mozgékonysággal — j 
»gláubig, geistvoll und aller modernen Bildung máchtig,« 
mint Hasé jellemzőleg mondja — az irás elfogulatlanabb 
történeti vizsgálására adta magát. Hittani dolgokban 
azonban soha sem ment túl egy »szellemdús dilettantis-
rnuson.* úgy hogy — a személyeskedéstől eltekintve — 
helyesen itél róla egykori tanártársa Schwarz ") .* »ő egy 
szellemdús eklektikus, az újabb kor minden művelődési 
elemétől megérintett theologus. Megízlelte a spekulatív, 
meg a Schleiermacher-féle theologiát, a nélkül, hogy az 
egyikből vagy a másikból jóllakott volna. Különben is 
ezen iskolák fogalomélességétől és rendszerességétől az 
ő töredékes (aphoristikus) gondolkozása mindig vissza-
ijedt.« Es tényleg: Schleiermacher, Neander, Hegel sőt 
az erlangení Hofmannhoz is csatlakozott, hogy ismét 
tőlük elforduljon. A hittani ismeretnek szilárd és biztos : 
alakjára az ő sokoldalú és szellemdús theol. törekvése soha 
sem jutott el. Mint dogmatikus sokkal jelentékenyebb 
Müller') (1801 —1878), kinek »A bűnről szóló keresz- ! 
tyén tan 5. kiadás 1857® című műve e pontról több 
dogmára fényt vetett és jelentékenyen hatott, sőt kisér- j 
letet tett a bibliai tartalom tudományos áthatására s a 
régi hittannak a 19. század spekulatív vívmányaival való 
kiegyenlítésére és fejlesztésére. Azonban nem ment túl 
egy spekulatív modern scholastikán, s az embernek 
u. n. időelőtti bűnbeeséséről szóló elmélete ál'alánosan 
visszatetszett. * Hittani értekezései« 1870 becses adaléko-
kat tartalmaznak a kegyelemeszközök és az egyházról 
szóló tanhoz. 

Dogmatikai erőre nézve felülmúlja Müllert Nitzsch 8) 
. .. ————__ . I 

3) V. ö. Beyschlag cikkét Ilerzog Realencyclopadie XVI. 147 
s köv. 1. s ugyauoak róla irt életrajzát 18Ó6. — Utlmann a közvetítő 
theologia egyik legbuzgóbb hirdetője. >A keresztyénség lényege* című 
műve foglalja magában a közvetitő theologia alapgondolatait: hogy a 
keresztyénség nem tan, hanem teremtő élelelv, hogy Krisztus mint isten-
ember (az isteninek és emberinek tökéletes egysége), a keresztyén-
ség központja, mely nélkül a keresztyénség érthetetlen talány volna stb, 

4) F. ilerzog » Realencyclopadie® 10. kötelében Uhlhorn i. vágó 
cikkét; Jacóbi »Erinnerungen an Neander* 1883. 

Witte >Tholucks Leben 1884 — 86 s Ilerzog »Realencyclopa-
die« XV. kötetében Kahler i. vágó cikkét. 

6) I. m. 137. 1. 
7) F Iíupfehl »Müller« című cikkét Herzog »Realencyclopadie* 

X. k. 343. s köv. 1. 
s) F, Beyschlag »K, J. Nitzsch, eine Lichtgestalt der neueren 

ev. Kirchengeschichte* 1872, című művét. 

(1787—1868), habár annak ügyességétől és világosságától 
távol is áll. Landerer n) tényleg fájlalja, hogy munkássága 
inkább a gyakorlati theologia s az unionismus szolgála-
tába lépett. Mert a mit »System der Christl. Eehre« 
6. Auflage 1851, »Prot. Beantwortung der Symbolík 
Dr. Möhlers« s a Strauss philos. hittanának theologiai 
felelete című műveiben nyújtott, a legvilágosabb és tel-
jesen átgondolt hittartalomhoz tartozik az egész Schleier-
macher utáni theologíában. A tulajdonképi spekulatív 
dogmákban azonban, név szerint a háromságban, chris-
tologiában ő sem ment a scholastikától, a melybe ezen 
uniós theologusok közül sokan bele estek. Ide tartozik 
Twesten (1876) is, ki a maga apologetikájában Nitzsch 
módjára theistikus módon alakította át Schleiermacher 
alapgondolatait, s az óprot. dogmákat a vallásos kedély 
nyilatkozatainak igazolta. 

Ide tartoznak azon theologusok is, kik Schleierma-
cher befolyása alatt állva, többé-kevésbé spekulatív ele-
meknek is hódoltak a keresztyén tanrendszer fölépítésé-
ben, a miért is Schivarz—Kovács Albert »a spekulatív 
hittan epigonjainak* nevezi őket, s névszerint Liebner, 
hangé és Martensen sorozhatok ide. Különben Dorner ,0) 
(1809—1884) is ide való s köztük a legjelentékenyebb. 
Ő kétségtelenül nagy hittani képességekkel bír, melyeknek 
alapján képes volt a bibliai-egyházi tananyag tudomá-
nyos feldolgozására és rendszeresítésére, azonban ezen 
produktív munkásságot nem mindig követi bírálati jó-
zanság és hittani egyszerűség is, úgy hogy gyakran 
spekulatív scholastikába esik. Legjelentékenyebb művei 
az ő »Christologiája* (1853 s köv.), »A prot. theologia 
története« (1867), »Hittana« (1879—1882) s ujabban az 
ő »Erkölcstana.« A problémákat a közvetítő theologiá-
nak ezen dogmatikusa — főleg a christologiában — 
helyesen állítja ugyan fel, anélkül azonban, hogy azokat 
alaposan meg is oldaná. Nagy tudományosság és bírá-
lati éleséi telműség jellemzi összes műveit. 

Dornerhez leginkább hasonlítható Martensen (1808 
—1884), ki eredetileg Hegelből indúlva ki, később 
schleiermacherí, természetbölcsészeti és ujschellingi gon-
dolatoknak befolyása alatt állott. Hittana (eredetileg 
dánul írva 1856) az egyházi hittannak legjobb felépítése 
a 19. század tudományosságának alapján, könnyű átte-
kintés, szellemdús irály s ösztönző nézpontok jellemzik 
azt, de még sem ment bizonyos homályos scholastiká-
tól. Helyesen mondja róla Schwarz 1 ' ) : »ő a forma mes-
tere, a rövid élőadás, a tiszta meghatározás tehetsége 
nála rendkívüli. Dogmatikája compendiumszerű szerke-
zete nagyszerű tökéletességgel bir. De hiányzik belőle 
a belső egység és önállóság. . . eklekticismusát ügyesen 
rejti el.« A legfőbb tanokban belső ellentmondásba esik, 
a dogmának schleiermacherí konstruálása által az ember 
benső lényegéből folyólag s az orthodox elméletnek 
spekulatív igazolása által. Ez főleg az ő christologíájá-
ról és háromságáról állíthatni. Ferde tovább a Schelling-
féle satanologiának kombinálása a bibliaival. Irásellenes a 
gyermekkeresztelésről szóló tana is, s a kettős újjászü-
letés közötti megkülönböztetése. — Az egyházról szóló 
tanban pedig modern confessionalistikus tévedésekbe 
esik. Erkölcstanát (3. kiadás. 1878) szellemdús irály s a 
keresztyén erkölcsinek gazdag tarta'ma jellemzi, bár tu-
dományos bírálati fejtegetéseiben, így a modern kérdé-
sek tárgyalásában hiányos. E művében különben a spe-

9) 1. m. 350. l. 
10) F. Dorner Izsák életrajzát s műveinek ismertetését a »Slu-

dien und Kritiken* 1S85. évf. 3. füzetében s Herzog »Realencyclopa-
die« XVII, 755—770. 1, 

») I. m. 463. 1. 
IO 



kulativ tárgyalásnak s az evangyeliomi öntudatnak egye-
sítését találjuk. 

A bonni »Lange« (f 1884) »Philos. hittan« (1849) 
»Positiv hittan* (1851) s »Alkalmazott hittan* (vagy 
polemika és irenika 1852) című művei inkább spekulatív 
eszmék , mint Schleiemacher befolyása alatt állanak, 
bár a schleiermacheri befolyás itt sem tagadhatja meg 
magát teljesen. Liebner (1806- 1671) végül a maga 
töredékes hittanában (1849), mely christologiai elvből 
indul ki, szerencsétlen kísérletet tüntet föl, mely folyto-
nos ellentmondásba esík a modern eszméknek az ortho-
dox dogmával való kiegyenlítésénél, így a scholastikus 
színezetű háromságtanban s a kenotikus christologíában. 
A dogmának »ethikai felfogásában pedig phantastikus 
constructiókba esík. Schwarz 1S) Martansen, Lange és 
Liebnert »a spekulatív dogma epigonjainak« nevezi. 

Mondottuk, hogy a közvetítő theologia unionistikus, 
s ezen unionistikus theologiánál Landerer 13) egy jobb és 
balpárti irányt különböztet meg. A jobbpárti Neander. 
Lücke, Nitsch, Sack, Müller, Ilundeshagen, Schenkel, 
Ebrard és Domex által van képviselve, míg a balpárti 
irányt az u. n. protestáns-egyleti theologusok képviselik, 
a kikről a »modern rationalismus* című fejezetünkben 
fogunk szólani. Mindnyájan megegyeznek abban, hogy 
nemcsak egyházkormányzat, hanem egy hitvallási és 
tan-uniót ís akarnak, miután a tanra nézve a consensus 
sokkal nagyobb a dissensusnál. u ) Müllert5) kísérletet 
is tett ezen consesusnak a két prot. egyház hitvallásos 
könyveiből való egységes formulázására, hogy a theolo-
gusok és lelkészek ezen egységes formulához legyenek 
kötve. Nitzsch 16) ellenben az uniónak az egyesítő hit-
vallásokban létező alapját már a protestantismus kezde-
tében vélte feltalálni, s azt akarja, hogy az Augustana 
közös hitvallás legyen ugyan, de az unionismus szelle-
mében egyházilag kezeltessék. Az orthodoxismus ezen 
egyesítő törekvéseket azzal vádolta, hogy a felekezeti 
hitvallások érvényét feladják, s annyi bizonyos, hogy 
azon kötelék, mely az egyházat s a theol. tudományt a 
régi hitvallásokhoz fűzte, nagyon megenyhült. Egy con-
sensus-hitvallásnak összeállítása pedig a régi hitvallások-
ból szerencsétlen gondolat, mert az egyes hitvallások 
önálló érvényét megsemmisíti, az egyházi ellentéteket 
történetellenes módon megszünteti, s a modernizálás cí-
mén a felekezetiség illusióvá válik, a mint ezt Schnecken-
burger l7) Müller ellenében, kissé erősen ugyan, de meg-
győzően kimutatta. Vagy tartsuk meg a régi hitvalláso-
kat, ha azok tartalmát irásszerűnek találjuk, vagy ha 
ujakat kell felállítanunk, a jelenkor szellemi szükségleté-
nek megfelelőleg tegyük azt, s így emeljük ki a régi 
hitvallásoktól a különbséget s viszont az azokkal való 
megegyezést. 

Egészen helyesen mondotta erre nézve Schwarz 18): 
»Ist doch auch von den Mánnern, welche jetzt den 
Consensus als Heilmittel der Zeit anpreisen, oft genug das 
Zugestandniss gemacht, dass die ganze Weltanschauung 
und Begriffsbildung der Gegenwart eine andere sei, als 
vor 300 Jahren, dass ein grosser geistíger Umbildungs-
process. . vor sich gegangen, welcher bis auf die letzten 
Grundlagen der Glaubenslehre zurückwirke 1 Gilt doch 

12) I. m. 457—468/1. 
t3) I. rn. 356. 1. 
14) E célra alapították a »Monatssclirift für die unirte ev. Kir-

che« című folyóiratot 1845-ben. 
ir>) »üie evang. Union, ihr Wesen und göttl. Recht.« 1S54. 
Ifi) »Urkundenbuch der Union,« 1853. 
,T) »Vergleichende Darstellung des lutli. und rel, Lehibegriffs* 

1S55. Giider által kiadva, 
15) I. mű I, kiadás 340. 1, 

von dieser Vermittlungs-Theologie, mit Recht, was 
Kahnis behauptet hat, dass sie auch die Consensuslehren 
nicht hat, dass sie in keínem Punkte mehr orthodox 
ist und besteht die Schwáche dieser ganzen Unionsdoc-
trin doch in solcher Verdeckung und innerer Unwahr-
heit, in dem Verstecken einer neologischen Dogmatik 
hinter den Consensus*, s ezen benső ellentmondás épen 
az »uniodoctrináknak« hittanában keresendő. Az unió 
létrejövése céljából nincsen szükség a hitvallások elodá-
zására, míg nem az egyház kebeléből benső szükségesség-
gel máshitvalllás nem születik meg, mert mint Landerer '") 
helyesen mondja: »Die Union sei nicht conservativ, 
nicht absorptiv, sondern progressiv in wissenschaftlicher 
Fortbildung und Erbauung der Gemeinde aus dem 
Wort, nicht aus SymbolenN 

Az uniónak ezen »jobboldala* mellett megemlítendő 
a »baloldal«, mely eredetileg Schleiermacher tanítványai 
Jonas, Sydow s másoknak képviseletében, később pedig 
a berlini »Prot. Kirchenzeitungban« 20) nyert kifejezést, 
melyben rationalisták is találkoztak az orthodoxia s a 
hitvallások tekintélye elleni közös érdekből. Ezen uniót 
hitvallásellenesnek, tagadónak mondják, sőt Schwarz, ki 
azzal fraternizál, egyenesen dogmaellenesnek mondja" 
Ezen unió általában véve a dogma ellen negatív bírá" 
lattal lép fel s ennyiben némely vonásokban nagyon r 
ratíonalistikus keresztyénségnek hódol. Ezen irányná 
hiányzik a productiv, átalakító erő, mert a mit Schwarz 
és Weisse nyújt, az nem oldja meg a feladatot. 

Ujabban a közvetítő theologia két pártra szakadt, 
u. m. az udvari főpapi pártra (Ilofpredigerparthei), mely-
nek közlönye, a Kögel, Baur, Frommel, Stöcker, Schulze 
stb. által kiadott »Kirchl. Monatsschrift*, s az u. n. »Evan-
gyéliomi középpárti-ra (Mittelparthei), melynek hivatalos 
közlönye Beyschlag, halle-wittenbergi egyet, theol. ta-
nárnak íDeutsch. Evang. Blátter« című 1875 óta kiadott 
című lapja, melynek legfőbb dolgozó társai: Köstlin, Biehm, 
Schlcttmann, Jacobi, Fricke, Weiss s többen. Dogmatikai 
tekintetben azonban nincs különbség a két párt között, 
legfeljebb az, hogy az »udvari theologia« álláspontja 
merevebb, kizárólagosabb. Egyik főhibája mindenesetre 
abban áll, hogy a vallást a theologiával, a hitbizonyos-
ságot a dogmatikai kifejezéssel, az evang. keresztyénsé-
get a felekezetiséggel gyakran fölcseréli. így legköze-
lebb a berlini konservativ párt s annak főembere Stöcker, 
az ismeretes agitátor, az egyházpolitikai kiegyezés tár-
gyalása alkalmából a Hammerstein-féle javaslatban hang-
súlyozta az ev. egyház »nagyobb szabadságát« az ál-
lammal szemben, továbbá az egyetemi theolog. tanárok 
kinevezésénél az egyháznak nagyobb beavatkozási jogát 
s végül azt, hogy az egyháznak szabad keze legyen egy 
»bizonyos párt,* már t. i. a protest. egyleti theologia 
agyonhallgattatására.2 ' ) Az » evangyéliomi középpárt, & me-
lyet a konservativ főemberek gyakran »protest. egyleti 
tendentiákkal* vádolnak, dogmatikailag véve sokkal 
szabadelvűbb állásponton áll, mindamellett azonban távol 

,<J) I. m. 358. 1. 
2U) 1854 óta, első izben Krause által szerkesztve Joiuxs, 

Schwarz, Schweizer, Sydow s mások közreműködése mellett. Ezen 
tartalmas lap jelenlegi derék szerkesztője Websky Berlinben, ki a hivő 
és modern orthodoxia részéről gyakori megtámadtatásoknak van 
kitéve. 

21) V. ö. dr. Szlávik M. : »Romanizáló törekvések a protestan-
tismusbanc cimfí vezércikkét e lapok 1886. folyamának 30. számában; 
Beyschlag : »Die grössere Freiheit* der evang. Kirche nach römischen 
Muster 1886; Werner: »Die theol. Fakultaién und die ev. Kirchec 
cirnű tartalmas értekezését a »Prot. Kirchenzeitung* 1886. folyamának 
46. s Holtzmann tanár : »Die Fakultáten der ev. prot. Theologie und 
der Fali Benderc cimű hosszabb értekezését i. 1. 49, számában. 



áll a prot. egyleti theologia embereitől, kik a tübingai 
Baur-féle kritika befolyása alatt állanak • s a prot. szabad 
ság elveit egyoldalúlag hangsúlyozzák. A »Theolog. 
Studien und Kritíken« és a Beyschlag-féle Blatter-ekben 
pedig lényegesen járul e párt az ujabb theologiai fogal-
mak és nézetek tisztázásához, s az általa szóval és Írás-
ban tanúsított türelem a keresztyén gondolatok külön-
böző egyéni átalakítása, név szerint a szabadelvű theolo-
gia s az ó-katholicismus iránt valóban dicséretre és kö-
vetésre méltó. Sokat tanulhatnak tőle az »ó« és »uj« 
orthodoxia körei, a hitvallásszerű hagyományos theologia 
emberei az evangy. protestantísmus igazi felfogása tekin-
teteben 1 

(Folyt, köv.) Dr. Szlávik Mátyás. 

B E L F Ö L D . 
Egy szennyes vád. 

Becstelenséggel vádol egy magát első rangúnak 
tartó pápista lap — a »Religio.« 

Hogy mi mindenfélét reánk fognak katholikus 
atyánkfiai, az elég ismeretes dolog; de a míg a vád 
vagy gyanú csak úgy általánosságban mozog, arra nem 
érzi magát mindjárt késztetve a magára valamit tartó 
protestáns önérzet replikázni vagy cáfolatokba bocsát-
kozni s így sokat megvetéssel és hallgatással mellőzünk ; 
de a hol konkrét vádról van szó, ott épen ezen önérze-
tünk tiltja a hallgatást s parancsolja, hogy a vádnak 
szemébe nézzünk. 

A vád mindkettőnket, reform, és evangélikusokat 
egyaránt illet, tulajdonképen egy-egy ref. és ev. lelkész 
testvérünket. 

A vádló elég óvatos — a maga nevén nevezve 
gyáva — hogy egy + jegye alatt elbújjon a nyilvános-
ság előls a mellé, hogy szerepe annál könnyebb legyen, 
helyet és személyeket, egyszerűen elhallgat. Talán kímé-
letből ? Az ilyen kim él étből nem kérünk. 

A fenntmondott lap jan. 15-iki száma zsidó meg-
keresztelés cím alatt a következőket írja. »Egy fiatal 
zsidó, királyi hivatalnok, keresztyén akart lenni s az is 
lett, a mit azon körülmények miatt is felemlít, a melyek 
útján a gondviselés a kath. egyházba vitte. A körülmé-
nyek pedig ezek voltak. Egy ízben idegen városban 
viselvén hivatalt, a zsinagógába ment, a hol midőn őt 
észrevették, mindjárt követelték tőle a hitközségi adót. 

Erre megbosszankodván és feleitől amúgy is ide-
genkedvén, elhatározta, hogy keresztyénné lesz s miután 
hazafias érzelmű volt s a kálvinisták előszeretettel ma-
gyar vallásúaknak mondják magukat, Írásban fordult egy 
nagy város kálvinista lelkészéhez, kérve a keresztséget. 
A gyors felelet úgy szólt, hogy rögtön megkeresztelked-
hetik, azonban tudja meg, hogy azon órától fogva, 
melyben megkeresztelkedik, tartozik a hitközségi adót 
fizetni 1 Megint fizetés, mielőtt hitről csak szót is mon-
dottak volna ! Most ágost. ev. lelkészhez fordult. Hasonló 
válasz érkezik 1 

Látva ekkép, hogy a hit csak alárendelt szerepet 
játszik, gondolta, utolsó próbát teszek a katholikusoknál. 
Városunkba áthelyeztetvén, személyesen tisztelgett a 
plebánusnál, egy egyenes lelkű nyilt szívű dignitáriusnál. 
Ennek ez volt a felelete: »Hja öcsém! ez nem megy 
oly könnyen, mintha az ember csak kabátot váltana. 
Előbb sokat kell tanulnia és kezességet nyújtania, hogy 
a kath. hit szerint élni is akarU Evvel megnyerte szí-

vét, miután látta, hogy itt első helyre teszik azt, a mit 
lelke keresett.« . . 

Már most kérdjük, hogy általában hiheti-e ezt 
józan gondolkodású ember — hihetjük-e ezt mi pro-
testánsok ? 

Vagy a R-ót csak együgyü emberek számára 
szerkesztik? De ha így ís, minek szemel ki a tisztelt 
újság épen reform, és ev. papokat céltáblául, terjesztvén 
felölök oly dolgokat, a mikre tán még a saját közönsége 
is megcsóválja a fejét? 1 

Avagy nem tévedt-e e történet irója s nem cse-
rélte e fel a fogalmakat, reformátust és evangélikust 
mondván kath. helyett és megfordítva? 

Sajnos, hogy se a hely, hol, se a személyek, a 
kikkel történt, megnevezve nincsenek, de még — a mint 
mondók — a közlemény irója sem 1 

A legegyszerűbb lenne persze, a szerkesztőt fel-
szólítani, nevezze meg a cikk íróját s ezt ismét arra, 
hogy szolgáljon positiv adatokkal: de ha az első meg 
is történhetnék, az utóbbinak lehetőségében kétel-
kedünk. 

Pedig ha tény — hadd tudnók meg az igazságot 
a maga valójában ! Ezt azonban arról a részről hiába 
keresnők. 

Igaz, hogy mi nem rendelkezünk oly alapok felett, 
a melyekből a hozzánk tért prozelitákat megvásárol-
hatnók, sem azoknak semmiféle anyagi előnyöket nem 
nyújthatunk ; de hogy az egyházi terhek viselését tegye 
feltételül a beléphetésre — ezt a két felekezet egy lel-
készéről is —- ha még oly sötét színben látszik is a való 
— feltételezni nem tudjuk ! 

Ám ha mégis úgy volna, kárhoztatásunkat legke-
vésbbé se tudnók palástolni, mint olyan szolgák felett, 
a kik hivatalukra éretlenek — méltatlanok. . . 

— Azért, ha tud e dologról, a mint hogy kell 
tudnia, az a bizonyos reform, és ev. lelkésztárs: hozza 
nyilvánosságra — hogy történt ? S mondják szemébe a 
gyáva tollvitéznek, a mit mi sejtünk : hogy koholt rá-
galom és ocsmány hazugság az egész 1 

Farkas Gejza, 
ev. pap. 

Jézus imája és nem „Űri ima." 
(Válasz a szerkesztői megjegyzésre.) 

Mikor én az »Úri ima« elnevezésnek létjogosultsá-
gát a fenntebbi cím alatt közlött cikkemben tagadtam s 
mind nyelvtanilag, mind exegeticailag helytelennek nyil-
vánítottam, azt gondoltam, hogy a felhozott érvek és 
példák erre nézve elegendők lesznek. 

Nagytiszteletű szerkesztő úr azonban, bár végül a 
helytelenített elnevezésre nézve szintén kimondja, hogy 
annál az általam ajánlottat hangzatosabbnak s talán he-
lyesebbnek tartja: mégis a cikk alá tett szerkesztői 
megjegyzésben felhozott érveimet megcáfolni s az sUri 
ima« elnevezésnek mind nyelvtani, mind exegeticai he-
lyességét bebizonyítani igyekszik. 

Igaz ugyan, hogy a cikk megírásakor csak azon 
cél lebegett szemem előtt, hogy a nemcsak hangzato-
sabb, de minden tekintetben helyesebb Jézus imája elne-
vezés vétessék használatba; és ezt nagy tiszteletű szer-
kesztő úr is helyesli, de csak akkor, miután már előbb 
kijelentette, hogy indítványomat meg nem állható ér-
vekkel támogattam. Pedig én most, a szerkesztői meg-
jegyzés elolvasása után is azon meggyőződésben vagyok, 
hogy érveim helyesek. 

IO* 



A megjegyzésben ugyanis az általam nyelvtanilag 
helytelenített »Úri ima« mellett, az ehhez hasonlóknak 
állított példák vannak felhozva: »isteni bölcseség, jézusí 
szeretet.* Engedjen meg nagytiszteletű szerkesztő úr, 
ezek egyáltalában nem alkalmasak arra, hogy az »Uii 
ima« elnevezés helyésségét igazolják. Az általam felho-
zott példák analogok, de ezek nem. »Ur« közös főnév, 
több egyed tartozik e név alá; a belőle származott 
melléknév is ilyen jelentésű: de »Isten* csak egy foga-
lomnak, »Jézus* csak egy személynek neve ; a belőlök 
származott melléknév sem vonatkozhatik több egyedre. 
Ezek tehát nem rontják le, sőt nem is gyengítik az ál-
talam felhozott analóg példák erejét. 

Az »Uri imát elnevezésnek exeticailag helyes volta 
mellett azt hozza fel nagytiszteletű úr, hogy az új-szö-
vetségben az »Ur« kifejezés leginkább Jézusra vonatko-
zik. ^Leginkább, többnyire*, tehát nem mindig; ezzel 
az én állításom van megerősítve. Mert ha sokkal több-
ször kell is az »Ur« alatt Jézust, mint Istent érteni : de 
bizony nagyon sokszor jelenti ott Istent is. Nem is em-
lítve, hogy az ó szövetségből vett idézetekben az >Ur« 
mindig Istenre vonatkozik, csak arra utalok, miszerint 
a számos példázatokban: a gazda, a király stb. legtöbb-
ször »Úr*-nak neveztetik, és ez alatt határozottan csak 
Istent értjük. Hamarjában nem jön eszembe több, de 
Márk XII: ii-ik versben: »Az Úrtól lett ez, és csodá-
latos a mi szemeink előtt* maga Jézus hangsúlyozva 
nevezi Istent »Úr*-nak. Továbbá Márk XII: 29-ik vers-
ben azt mondja Jézus: »A mi Urunk Istenünk, egy Úr.« 
Ez Mózes 5 könyve VI: 4-ik versből idéztetik, a hol 
így áll: »A mi Urunk Istenünk egy Isten*, de Jézus ezen 
jellemző változtatással idézi : »egy Úr*, tehát egyedüli 
Úrnak nevezi. 

Igen sok ezekhez hasonló példát lehetne idézni az 
új szövetségből, melyek mind azt igazolják, hogy »Úr« 
név nem kizárólag Jézusra vonatkozik. így tehát az első 
cikkemben foglalt érveket, melyekkel az »Úri ima« el-
nevezést helytelenítem, mint meg nem cáfoltakat to-
vábbra is fenn kell tartanom. 

Midőn tehát ismételve ajánlom a nagytiszteletű 
szerkesztő által is hangzatosabbnak s helyesebbnek is 
tartott »Jézus imája« elnevezést: nagyon óhajtanám egy-
szersmind, ha e tárgynak netaláni további fejtegetésénél 
az »ÚrÍ ima* név keletkezéséről is biztos tudomást 
nyerhetnék. 

(Jsoó Zsigmond, 
t. szálkái ev. ref. lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 
A vegyes házasságokból származó gyermekek 

nevelése 
az 1885-iki népszámlálás alapján. 

E cím alatt jelent meg a »Prot. Kirchenzeitung«-
ban Lorenz Ottótól egy igen figyelemreméltó közlemény, 
mely nem egy tanulságot nyújthat nekünk is. Lorenz 
e cikkében a következőket mondja : 

»A »Stati>tischer Correspodenz« adatai szerint a po-
rosz tartományokban 1885. dec. 1 én a protestánsok száma 
18.243,587 = 64'42°/0, a katholikusoké 9.621,624 = 
33'97°/o A megfelelő percent tételek 1871 : 65.28 
és 33"51 és 1880: 64-48 és 3377 voltak; ezek szerint 
a katholikus népesség nagyobb szaporodást mutat szem-
ben az evangelikus lakossággal. Az egész Németorszá-
got véve fel megfordítva áll a dolog. Míg itt 1871-ben 

a protestánsok az összes lakosság 62'3°/0-jét, a katho-
likusok 36-2° 0-jét tették, addig 1880-ban amazok 62*53°/0, 
ezek csak 35*91°/0-jét adták. Ennek a jelenségnek ma-
gyarázatául egyfelől az szolgálhat, hogy az annyira 
prot. tartományból, mint Poroszország a prot. kivándor-
lás nagyobb és több a kath. bevándorlás s viszont 
másfelől a katholicismus viszonylagos erősödésének oka 
a kath. lakosság nagyobb szaporasagában rejlik. 

Ugyanezen 1885-iki népszámlálás szerint az iskola 
köteles gyermekek között protestáns volt 3.326,931 — 
63'660/,, katholikus 1.819,238 = 34-81°/0. Az iskola 
kötelesek közül minden 1000 emberre esett a protestán-
soknál i82'4, a katholikusoknál 189.1 gyermek. Ez ada-
tokból világos, hogy a jövő nemzedék a katholikusok 
részére erősebb gyarapodást igér, mint a protestánsok-
nak. Ebből azonban nem kell elhamarkodva azt követ-
keztetni, mintha a vegyesházasságokban a gyermekek 
nevelése a protestánsok hátrányára történnék. Mint a 
hogyan pl. a zsidóknál is, kik az összes lakosságnak 
1*30 percentjét teszik s mégis iskola köteles gyermekeik 
az összes ilykorú gyermekeknek csak i'23°/0-jét adják, 
más viszonyokat is tekintetbe kell venni. 

Nem új dolog, hogy általánosságban a szegényebb 
osztályúaknak több gyermekük van. 1000 jobb módú 
zsidóra csak 175*5 iskolaköteles gyermek esik; a kü-
lönbség mindjárt feltűnik, ha ez adatot a fenntebbiekkel 
összehasonlítjuk. De a prot. lakosság is jelentékenyen gaz-
dagabb,"mint a katholikus, mely mellett pl. a felsőbb isko-
lák statistikája és a szegényügy tanúskodik. Az 1885-ben 
iskolakötelesekké vált gyermekek természetesen 1880 e'őtt 
születtek s mit mutat ezen évek statistikája ?« Ha az 
1875—1880-igszületett gyermekeket, kik vegyesházasság-
ból származtak, nemük szerint egyenlően osztanánk meg 
a két vallásfelekezet között, akkor a kath. és protestáns 
gyermekek születési számaránya ez volna : 1 : 1726, ezzel 
szemben a kath. és a prot. lakosságé 1 : i'928 vagyis 
1000 kath. lakosra esik 1928 prot., de a születéseknél 
1000 kath. szülöttre csak 1726 prot. gyermek jut. Ezek 
szerint kerek számban a katholikus szülöttek száma a 
protestánsokéhoz úgy viszonylik, mint 10 a 9-hez. 

A születések között levő eme viszonyt semmi mó-
don nem találjuk meg az idővel iskolakötelezettekké vált 
gyermekeknél; mert ha, a mint fenntebb kimutattatott, 
a katholikusoknál 1000 emberre 189-1 és a protestán-
soknál i82'4 iskolásgyermek esik, akkor itt már a vi-
szony nem 10: 9, hanem 10: 9,6 — vagyis a protes-
tánsokra nézve sokkal kedvezőbb. 

E jelenség alig magyarázható ki másból, mint a 
vegyes házasságokból származott gyermekek neveléséből. 
Miután a vegyes házasságokból 1875 —1880 között, 
évenként átlag 47,142 gyermek született, a mi 8 iskolai 

1 évre körülbelül 377,136-ot tesz és miután ennek fele = 
188,568 a kathol. egyházhoz volna számítandó: mégis 
minden levonások dacára egy jelentékeny tört szám ma-
rad, mit a vegyes házasságok folytán a kath egyház a 
protestánsoknak kénytelen adni.« 

Ez adatok közlése után Lorenz azt mondja : »vájjon 
nem Isten útjai nyilvánulnak a vegyes házasságokban, 
hogy ezek által idegenítse el a szíveket a róm. kathol. 
egyháztól. Egyes esetekben igaz, hogy származhatnak 
bajok épen a vegyes vallásból; de általánosságokban azt 
mondhatjuk, hogy a férfiak és nők a vegyes házassá-
gokban megtanulják a tulajdonképeni vallást föléje he-
lyezni az elválasztó egyházi dogmáknak és felekezeti 
különbségeknek s ezzel egymás iránt a türelmet. De ez-
zel egyszersmind a kathol. fél alapelvileg már szakított 

! egyházával. 



Érdekes volna, ha valaki meg nálunk állítaná össze 
a vegyes házasságokból származottak statisztikáját. Félek 
azonban, hogy érdekessége mellett ez igen szomorú ada-
tokat tartalmazna reánk, protestánsokra nézve. Borzasztó 
az a lelkiismeret lenség, mit épen itt a kathol egyház 
elkövet és nagyon szigorúan kell megkövetelnünk az ide 
vonatkozó törvények megtartását, különben lassan-lassan 
elfogyunk. K. B. 

Az európai cont inens re formátus egyházainak 
helyzeterői érdekes szemlét közöl a presbyterianus szö-
vetség lapja, a »Quarterly Register« legközelebbi száma. 
A közlemény azon terjedelmesebb cikk kivonata, melyet 
a nevezett szövetség amerikai ágához intézett dr. Good 
philadelphiai lelkész. E szerint a ref. vallás Európában két 
kis országban állam-, illetőleg uralkodó-vallás, u. m. Svájc-
ban és Hollandiában; míg 5 országban, u. m. Német-, 
Francia-, Orosz-, Osztrák-Magyarországban és Belgiumban 
törvényesen elismert vallásnak tekintetik.—A svájci ref. 
egyházak összesen 1.667,109 lelket számlálnak. Vallásos 
és egyházi életüket a Register szerint, helyenként meg-
gyengítette a liberalismus és rationalismus. Genfben, 
Zürichben liberális theol. irány uralkodik, Basel, Bern, 
Neuchatel ingadoznak az evangel. hit és a liberalismus 
között. — A francia ref. egyház most szépen gyarap-
szik számban és erőben. Lélekszáma 800 000, míg a 
század elején alig volt százezer. Háromféle théol. irány-
nak hódol : a szabad egyháziak orthodoxok, a nemzeti 
ref. egyház tagjai ev. hivők, a liberális egyház rationa-
lista. A protestantismusnak itt nagy jövője van, mert a 
francia katholicizmus a legerőtlenebb Európában. — A 
hollandiai egyház a Continens legnagyobb ref. egy-
háza. Híveinek S7áma 3 millió. Orthodoxia és modernis-
mus itt is heves harcot folytatnak, a többség orthodox, 
de a modernek is erősek a sajtóban. — A németországi 
reformátusok nem alkotnak egységes országos egyházat. 
Szétszórtan és nagy kisebbségben vannak az uniált hi-
vatalos egyházak és a lutheránus gyülekezetek között. 
Pár évvel ezelőtt Marburgban megindult a mozgalom, 
ho gy a német ref. gyülekezetek között közelebbi kap-
csolat, szövetkezet létesüljön. Legtöbben vannak a re-
formátusok Hessen-Casselben (381,000), a rajnai tarto-
mányokban (300,000), Westfaliában (135,000), Lippeben 
(113,000) stb., összes létszámuk 750 —800 ezerre tehető. 
Helyenként népies gyülekezeteik vannak pl. Elberfeld és 
Mühlheim, hol 30—40 ezer lélek- alkot egy gyülekezetet. 
Németországban a' Register 4-féle theol. irányt külön-
böztet meg a ref. egyházban, u. m. a »szabad« irányt 
és a merev kálvinistát mint szélsőségeket, melyek azonban 
aránylag igen kevés követőre találnak; továbbá mérsékelt 
kálvinistákat a heidelbergi káté szellemében és Me'anch-
ton-féle irányt, melynek hívei a predestinacióban Me-
lanchtont, a sacramentumokban Kálvint követik. — Az 
osztrálc-magyar reformátusokat 2 060,899 lélekre teszi, 
kik közül 2 millió esik Magyarországra. >Figyelemre-
méltó jele az időknek, irja forrásunk, hogy a magyar 
miniszterelnök a ref. egyházhoz tartozik, kinek sikerült 
a felsőházba 5 református tagot bevinni, hogy ellensú-
lyozza ott a nagy katholikus elemet.« Azután folytatja: 
»a rationalismus ezen egyházba is becsúszott és nagyon 
bemázolta azt ílargely tinctured it); de az evangeliumi 
igazság befolyása is növekedik (evangelical truth is gro-
wing in influence), különösen a debreceni papnevelő in-
tézetben.* — Az oroszországi ref. egyház nagyon kicsiny, 
csak 80,000 lelket számlál, de buzgó és elég befnl)'ásos. 
Élén a szent-pétervári lelkész, dr. Dalion áll, ki mint 
egyházi iró is ismeretes. A ref. vallás terjedésének nagy 

akadálya azon szigorú tilalom, mely a görög egyházta-
goknak semmi S'ín alatt nem engedi meg a kitérést. — 
A belgiumi reform, egyház a legkisebb Európában, csak 
3923 lélekből áll, kik a reformáció idejéből való Wallo-
nok utódai. 

Mindezt összevéve az európai szárazföldön e ki-
mutatás szerint 8 és fel millió református keresz-
tyén lakik. 

Az evangyé l iomi szövetség britt agának gyűlése, 
a szép Wigh szigeten tartatott meg. A D. pr. L. szerint 
400-an jelentek meg az érdekes gyűlésen. A szónokok kö-
zül Douglas lelkész a keresztyén dogmák és hitvallás be-
csét emelte ki, mint a melyek szükségképeni előföltételei a 
valódi vallásosságnak. Dr. Síoughton hosszabb beszéd-
ben kelt ki a divatos áramlat ellen, mely a hitvallást 
kevésre becsüli. Egy másik szónok a reformáció áldá-
sairól beszélt s hangsúlyozta, hogy a protestantismus 
missziója még manapság sincs betöltve. A római rend-
szer reformálását remélni sem lehet s ma csak arról 
lehet szó, miként szabadíttassanak meg a népek Rómá-
tól. — E föladat megoldásában ne n utolsó hely illeti 
Angliát, mert ez országban találtak hazát a jezsuiták, 
kik másutt kiűzettek. Befolyásuk már Ís észlelhető ; itt 
az ideje, hogy ébredjünk 1 Dr. Wylie Edinburghból a 
pápaság jelen helyzetéről, politikájáról s kilátásairól 
szólva, azt fejtegeté, hogy a pápaság történetének utolsó 
5 éve politikai sülyedésről s vallásos elmélkedésről tes* 
bizonyságot. A pápaság politikai hatalma kezdetleges 
állapotra siilyedt alá, de politikai bilincsektől s földi 
nyűgöktől megszabadult szelleme annyira nőtt erőben s 
belső szilárdságban, hogy e tekintetben vele egyetlen 
más vallásos testület sem versenyezhet. A politikai helyébe 
a szellemi befolyás lépett, mely, jelentőségét tekintve, 
amannak nem áll semmiképen utána. A pápaság ma a 
forradalom leküzdését s a keresztyén állam visszaállítását 
tűzte ki föladatául. A forradalom alatt a Vatikánban 
nem az atheismus és communismus doctrináit értik, ha-
nem a politikai alkotmányosságot. A keresztyén állam 
alatt pedig ama kormány formát érti a pápa, mely valódi 
fejéül őt ismeri el. A pápa mindenekelőtt a hatalmas 
Angliára emelte szemeit s elmondható, hogy »ez órában 
az ő végső győzelme már sejthető, habár távolból is.« 
A veszély tehát nagy; annál nagyobb pedig, mert egész 
Európa ez időszerint két nagy táborra kezd oszlani, a 
rend és a communismus táborára. Biztosak lehetünk a 
felől, hogy annak idejében az ultramontánok középütt 
foglalnak állást s most egyik, majd a másik párttal fog-
nak paktálni. Nagy átalakulásnak néz elébe Európa. A 
katasztrófát meggátolni csak egy eszköz van : az evan-
gyéliomnak egyetemes elterjesztése. Fájdalom, semmi 
jele sem látható annak, hogy e remény gyors valósu-
lást érjen. 

I R O D A L O M . 
Protestáns népkönyvtár . Szerkesztik Farkas Jó-

zsef theol. igazg. tanár és Scholz Gusztáv ev. lelkész. 
Kiadja és nyomatja Hornyánszky Viktor. A nemrég 
jelzett »Prot népkönyvtár* első száma immár megjelent. 
A mint örömmel hoztuk annak idején a tervezés hirét, 
most midőn az ige testté lett, még nagyobb örvende-
zéssel üdvözöljük az előttünk levő első számot, mely 
változatos és szép tartalmával méltán a legszebb remé-
nyekre jogosít a vállalat jövője iránt. A folyóirat célját 
Szász Károly mondja el, tájékozást nyújtva az iránt, 
hogy minő szellemben s mely téren akar a vállalat 



mozogni. S ezt teszi oly egyszerűen, kellemesen s meg-
nyerő nyájassággal és népszerűen, mintha csak ott ülne j 
a boglya kemence patkáján szeretett hívei között s 
mesélne nekik, hogy mi jó Szándékkal jött el s fog még 
eljőni hozzájuk. Ugyancsak — de más szempontból — 
a vállalat célját mondják el a szerkesztők a második 
cikkben. Jelszavuk: »Erős várunk nekünk az Isten!* — 
Céljuk : hogy ápolják a vallásos meleg érzelmet, a szív-
beli kegj ességet s az erkölcsi nemes tettekben nyilatko/.ó 
buzgóságot. De nem csupán szorosabb értelemben vett 
valláserkölcsi oktatásokat fognak adni, hanem általában 
hasznos — részint a lelki, részint a testi életre nézve 
hasznos -— majd nemesen mulattató cikkeket közölni s 
pedig olyakat, hogy ne csak egy órára szolgáljanak 
olvasmányul, de megérdemeljék a »könyvtár* nevet s j 
az egyes füzetek bekötve hasznos és érdekes olvasmányt : 

nyújtsanak évek múlva is. E tájékoztatás után Farlcas 
Józsej »Templom, iskola és sajtó« címmel ad egy igen 
szép elmélkedést az ő kedélyes, nyájas, mondhatni pat-
riarchalis modorában. Sántha Károly két vallásos emel-
kedettséggel s ihlettel irt költeményt kö/öl. Vallásos 
hangú s szinte predikátiónak is beillő elmefuttatás Scholz 
Gusztávtól »A tél — Isten áldása,* Szilágyi Sándor a 
hazai reformátió kezdetéről szól röviden; de a tudós 
nem tudott kathedrájáról leszállani, hogy »tejnek italá-
val « táplálná egyszerű olvasóit. Mit értik azok az efféle 
kifejezéseket: »legpregnánsabb,« »lavina,« »logikus fő,* 
»tömörülés,« »sakramentariusok« s mit tudják, ^íogy mi 
az a »Libellus reformationis* r! Annál népszerűbb a 
Molnár István : »Minő szőlőfajokat ültessünk ?« című 
értekezése. így már aztán lehet népszerűsítni a tudo-
mányt ! Több-kevesebb tudós színezettel bír a dr. Ilankó 
Vilmos értekezése »A fűtésről és füto eszközökről.« Az 
egész füzet jó benyomását csak a »Hogy szoktatta ré-
gen egy fejedelem alattvalóit a templomba járásra ?« 
című adomaszerű elbeszélés zavarja meg. Ez sehogy sem 
illik a keretbe. Ennél valamivel jobb a »Különös csoda-
tétel* Végül az »Apróságok« rovata 3 kisebb hasznos 
tudnivalót közöl. íme a változatos tartalom. A kiállítás 
igen díszes Szép papir, tiszta, jó nyomtatás. Tetszetős, 
könnyen kezelhető formátum. A boriték rajza igen találó, 
Kálvin és Luther alakjaival. Igazi elismerés illeti a buzgó 
könyvkiadót, Hornyánszky Viktort, e vállalatért. Buzgó-
ságát jutalmazza meg a folyóirat kelendősége. Nagy 
hiányt pótoló becses vállalata megérdemli a legmelegebb 
pártolást. A szerkesztők ismert s tisztelt jó neve és 
gazdag tapasztalata kezességet nyújt arra nézve, hogy 
népies iránya mellett is a folyóirat magasabb niveaun 
fog maradni. A 4 íves füzet ára 20 kr. — Az Isten 
kegyelme és áldása legyen ez új vállalaton, ennek szer-
kesztőjén, kiadóján s munkatársain ! A tiszt, és nagyt. 
lelkész urak pedig pártfogásukba vévén, ragadják meg ez 
új alkalmat is, hogy terjeszthessék s építhessék ezzel is 
Isten országát e földön! 

Előfizetési fe lh ívás a „Protestáns Néptanító" című 
tanügyi közlönyre. Azon szilárd meggyőződés, hogy 
magyar hazánk negyedfél százados protestáns tanügyének 
s nagy tanitó-testületének hasznos szolgálatára leszünk, 
ha minden irányú érdekeinek képviseltetését a sajtóban 
lehetővé tesszük, s azon tudat, hogy bár nekünk pro-
testáns néptanítóknak épen oly sok oldalú megbeszélni 
valónk van úgy erkölcsi érdekeinket s anyagi helyzetünk 
javítását és az általunk képviselt népoktatás ügyet ille-
tőleg, mint a más jellegű iskolákban működő tanítóknak, 
mégis míg amazoknak dicséretet érdemlő számban, jele-
sebbnél jelesebben szerkesztett tanügyi lapok munkáiják 
érdekeiket, mi egyetlen szószólóval, védelmezővel, erkölcsi 

és anyagi hely/etünket előmozdító lappal sem rendelke-
zünk : buzdították a »Protestáns Néptanító* fenntartó 
testületet a lap megindítására. Hogy e lap felvirágozzék, 
hogy kitűzött feladatának a tanügy s a tanítók kívá-
nalmai szerint megfelelhessen : egyedül a protestáns taní-
tóságon s tanügyünk buzgó támogatásán áll. Sorakozzunk 
tehát mindnyájan — ha anyagi helyzetünk engedheti — 
e lap pártfogolására. Tartsunk össze e messze kitartó 
fontos tényező létesítése körül, s meglátjuk, hogy az 
egyesülésben rejlő erővel tanügyünk s általános erkölcsi 
és anyagi érdekeink előmenetele fokozatosan fejleszthe-
tőbbé válik. E lap felvirágoztatása kötelességünkben is 
áll, mert tűrhető anyagi viszonyaink mellett már jöve-
delmének egy része a prot. tanítóság javára és rendelke-
zése alá fog bocsáttatni. A »Protestáns Néptanító* meg-
jelenik minden héten szombaton, nagy 8-ad rét iven, 16 ol-
dalon lehetőleg változatos tartalommal; az őszi időben pe-
dig kétszer, u. m. julius és augusztus 15-dikén 2—2 íven. 
Előfizetési ár egész évre 4 frt, félévre 2 frt, negyedévre 
1 frt. Gyűjtőknek 10 előfizető után egy tiszteletpéldány-
nyal szolgálunk. Kik az előfizetési díjat később szándé-
koznak beküldeni, abbeli akaratuk kijelentésére s a lap 
megrendelésének 2 kros levelező laponi megrendelésére 
szivesen kérjük. Az előfizetési pénz beküldését, illetve a 
lapok megrendelését január hó végéig tájékozás céljából 
minden esetre kérjük. A lap szellemi részét illető köz-
lemények Sólyom Antal népiskolai tanító s felelős szer-
kesztőhöz Hajdú Böszörménybe, az előfizetési pénzek, 
felszólamlások, hirdetmények s minden a lap anyagi 
oldalát érintő dolgok pedig II.-Nánásra Szabó Ferenc 
kiadóhoz intézendők. — Felelős szerkesztő : Sólyom An-
tal. — Kiadó : Szabó Ferenc. — Az eddig megjelent 
számok a protestáns népiskolai ügy és tanítói érdekek 
okos és buzgó képviseletéről tanúskodván, a »Protestáns 
Néptanító z-t melegen ajánljuk a tanférfiak és a tanügy 
barátjainak pártfogásába. 

Népiskola. Magyar és német nyelven megjelenő 
pádagogiai hetilap. Megjelen Felsőlövőn. Szerkeszti Eben-
spanger János. Ára egész évre 3 frt 20 kr.; negyedévre 
80 kr. A lap célja a hazai németajkú tanítók magyaro-
sítása és a külföld helyes tájékoztatása. A beküldött 
3-dik számnak tartalma következő : A magyar tanítók 
anyagi helyzete. A népiskola történetéből. Miképen 
használjuk az olvasókönyvet ? — Irodalom : Für's Haus. 
Magyar Dalalbum. Centralblatt. Denkschrift. Ein Fiihrer 
durch's Lesebuch. Különfélék: Az Eötvös-alap. Kisded-
óvodák. A balt tartományok eloroszodása. Magyar tan-
ügyi lapok. Szerkesztői posta. — A gondosan szerkesz-
tett s nemes célt szolgáló lapot a tanügy barátainak 
melegen ajánlhatjuk. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Báró Vay Miklós konventi 

elnök, tiszáninneni egyházkerületi és s.-pataki főiskolai fő-
gondnok a pataki tanári nyugdíj-intézet javára rendezendő 
táncvigalom alkalmából IOO frtot küldött a jótékony 
intézetnek. — Zelenka Pál az ág. evang. egyetemes 
gyámintézet egyházi elnöke egy küldöttség élén a na-
pokban tudatta báró Radvánszky Béla főispánnal Kazán, 
hogy az egyetemes gyámintézet világi elnökévé válasz-
tatott. A főispán a küldöttséget lekötelező szívességgel 
fogadta s kijelentette, hogy az elnökséget elfogadja. — 
Antalfy László szikszói lelkész s az abiuji egyházmegye 
főjegyzője alsó-vadászi lelkés/.szé válas/.tatott. — Kiss 
Albert ilyefalvi ref. lelkész nyerte el a Szász Gerő által 



közönséges egyh. beszédre kitűzött 60 frank pál} adíjat, 
míg az alkalmi beszéd 40 frank jutalma Zsigmond Károly 
brassói ref. lelkésznek Ítéltetett egy karácsonyi beszéd-
ért . — Nagy Zsigmond budapest i ka tekhéta és Szabó 
Aladár budapest-kőbányai segédlelkész az egyházi felső-
ség helybenhagyásával állomást cseréltek. — Lapunk 
zártakor vesszük az aggasztó hírt, hogy Dobos János a 
ceglédi ősz patriarcha sú'yosan megbetegedett. 

* Lelkészválasztás. Á felső-baranyai egyházmegyébe 
tartozó Csehi ref. gyülekezet f. hó 23-án Toronyai József 
nagy-vátyi segédlelkészt választotta rendes lelkészévé. 

* Püspöki látogatás. A püspök-fogadás ünnepé-
lyei pezsgő elevenséggel tölték be Székelyudvarhely két 

• napját. Szász Domokos püspök a legmelegebb rokonszenv 
s ragaszkodás jeleivel találkozott mindenütt, a merre 
csak megfordult. Szombat este impozáns fáklyásmenetet 
rendeztek tiszteletére s ez alkalomból Bod Károly mon-
dott hatásos üdvözlő beszédet. A vasárnapi istenitiszte-
leten, melyre a templom szorongatásig megtelt, a püspök 
mondott nagyszabású beszédet; aztán díszebéd volt sok 
lendületes toaszttal; estére pedig a nőegylet rendezett 
fényes sikerű bált. 

* A budapest i theologia i akadémián a félévi 
colloquiumok e hó 22-ikén megkezdődvén, február i-én 
fejeztetnek be. Február 2-án a Theologiai Valasztmány 
tartja szokásos I-ső félévi ülését, melyen a rendes folyó 
ügyeken kívül a konventi »Theolog. vizsga-szabályzat* 
életbe léptetése, illetőleg annak előkészítése is szőnyegre 
kerül. A II-dik félévi előadások február 7-dikén veszik 
kezdetüket. 

* A földrajz a g i m n á z i u m b a n . A vallás és köz-
oktatásügyi minisztériumban mult héten ismét tanácsko-
zás tárgyát tárgyát képezte a földrajz tanítása a gimná-
ziumban Általánosan hangsúlyozták azt, hogy a földrajzra 
nagyobb gondot kellene fordítani, mindazonáltal nem 
akarván a tantervet fölbolygatni, csak oly javaslatot 
tettek, mely lényeges változást nem von ugyan maga 
után, de a földrajz tanítása mégis előnyösebb helyzetbe 
jut. Abban állapodtak meg, hogy az I. és Il-ik osztály-
ban a földrajz olyképen fog taníttatni, mint a reálisko-
lában, tehát nem összekeverve a természetrajzzal ; a VII-ik 
osztályban a politikai földrajz mellől a történelmi rész 
el fog maradni s heti 2 órában csupán földrajz fog ta-
níttatni ; a VlII-ik osztályban a természettani órákból 
egy óra az egész éven át a kozmografia elemeinek ta-
nítására fog fordíttatni. A tanácskozásban részt vettek : 
dr. Berzeviczy Albert államtitkár, dr. Klamarik János 
és Szüry Dénes oszt. tanácsosok, dr. Lutter főigazgató, 
Hunfalvy János egyet, tanár és Berecz Antal igazgató. 
Igazán csodáljuk, hogy ily tanácskozások alkalmával a 
legközvetlenebbül érdekelteket, a megfelelő szakcsoport 
jelesebb középiskolai tanárait mellőzik, pedig ők lehet-
nének a leghasznosabb tagjai az ily tanácskozásoknak. 

* Az eperjesi ee l l eg ium köréből. Az eperjesi 
evang. kerületi collegium gymnasiumának egyik philol. 
tanszékére szótöbbséggel Nosz Gusztáv szepes-iglói szül. 
fiatal tanárjelölt választatott meg. Az eperjesi collegium 
tanárkara körében egy nyugdíjalap teremtése vétetett 
foganatba . A dr. Horváth Ödön, Hörk J. s más szű-
kebb bizottsági tagok által készített alapszabály-terve-
zetet lényegtelen módosításokkal egyhangúlag magáévá 
tette a tanári kar, s a nyugdíj már aug. havában lép 
életbe. A göllnicbányai tekintélyes egyházból Kolozs-
várra távozó melanchtoni lelkületű Grátz Mór által 
jelesen szerkesztett „Nach der Schicht« című német 
prot. néplap, mint az utolsó szám jelenti, az 1886. évvel 
beszüntetett. A jótékony célra s a lap nagy missziójára j 

való tekintetből — mint ilyen egyetlen a maga nemé-
ben — őszintén fájlaljuk a lap beszüntetését, s valóban 
óhajtanok, ha p. o. a derék bélai Weber Samu venné 
át annak folytatólagos szerkesztését. Részünkről szívesen 
támogatnók a lap szellemi részét, s hisszük, hogy má-
sok is szivökön viselik a lapnak, mint hézagpótlónak 
további fennmaradását. Ajánljuk az ügyet az érdeklő-
dők szíves figyelmébe, mert kár volna a legyőzött 
nehézségek után kiadni e fegyvert kezünkbő'. Sapien.ti 
pauca! Sz. M. 

* Nyilatkozat. A »Debr. Prot. Lap* f. é. 3-ikszá-
mában György Endre úr egy levelet intézett a nevezett 
lap nt. szerkesztőjéhez Borsodi József nem rég megjelent 
imakönyvének tárgyában s e levélben a többek között 
különösen megróván az »év utolsó estvéjére* irt imát 
(172. 1.), végül azt mondja : »Csodálom, hogy az egyh. 
sajtó ily dolgokat ajánl a lelkészi karnak, mint látszik, 
ismeretlenül ( îc 1), tisztán Mitrovics úr nevére« — stb. 
Mint mindenkinek, úgy György Endre úrnak is kellőleg 
tudom tisztelni nézeteit. így hát a levelében elmondottak 
közül is egyébbre nincs megjegyzésem, mint csak ama 
tételére, melyet az imént idéztem, a mennyiben e tétel 
reám is vonatkozik, ki Borsodi imakönyvét e becses la-
pokban ismertettem s biráltam. Tisztelelettel, de egész 
határozottsággal utasítom vissza Gy. E úr ama vádját, 
melylyel illeti a bírálókat, kik szerinte >ismeretlenül« 
ajánlották az imakönyvet, »tisztán Mitrovics úr nevére* 
s az »ismeretlenség « vádját ép azon jogon, a melyen ő 
mondotta azt reánk bírálókra, visszaháríthatnám ő reá. 
Mert pl. az én bírálatomat, ha becses figyelmére mél-
tóztatta volna, abban megtalálta volna — persze nem 
oly szenvedélyes hangon, mint azt ő teszi — ugyanazon 
kifogásokat, melyeket levelében felemlít s épen az általa 
kifogásolt ima is külön fel van említve s annak a krisz-
tusi szellemmel ellenkező szavai helytelenítve. Nézeteimet 
a Borsodi imakönyvéről nem akarom még egyszer ismé-
telni, azokat lapunk mult évi 45. számában elmondottam. 
Csak tiltakozom ismételten az ellen, mintha »ismeretle-
nül« ajánlottam volna egyházi t. férfiaink figyelmébe. 
Mindenkor érzem a nagy felelősséget az ajánlásokért s 
azokat »ismeretlenül« tenni lelkiismeretlenség volna. S ha 
Gy. E. úr megróvja Borsodinak ez imában nyilatkozott 
szenvedélyességét, mely a keresztyénség szellemével el-
lenkezik, én meg erősen kifogásolom Gy. E. úr amaz 
eljárását, hogy »ismeretlenül* vádol, ez ép annyira ke-
resztyénieden. Nézeteimet, ha kell, bármikor szíves kész-
séggel vitatom meg az eltérő felfogásokkal szemben; de 
a lelkiismeretlenség vádját visszautasítom. — Budapest, 
1887. jan. 26. — Kenessey Béla, theol. tanár. 

* A Szent-István társulat vá lasztmánya e na-
pokban látogatott ülést tartott, melyen gróf Károlyi 
Sándor elnökölt. Az ülés főtárgya a katholikus irodalmi 
társaság ügye volt. Az alakulóban levő társulat kész 
volna lemondani önállóságáról, ha a Szent-István társulat 
befogadná saját kebelébe, mint egy újabb tudományos 
és szépirodalmi szakosztályt. A katholikus irók ebbeli 
ajánlatát az elnöklő gróf Károly Sándor adta elő. A kér-
déshez Bartha Béla és Lonkay Antal szóltak előbb 
hozzá; majd gróf Apponyi Albert mondott hosszabb 
beszédet, azt fejtegetve, hogy ha az ajánlatot el nem 
fogadják, akkor a katholikus irodalmi társulatban ver-
senytársulat keletkezik s az erők szétforgácsolása káros 
következményeket szülhetne. Ha ellenben s Szent-István 
társulat kebelében alakítják meg az uj társulatot, mint 
mindenben az anyatársulat alárendelt szakosztályát, 
abban csak a pezsgőbb munkásság magvát látja. A 
választmány magáévá tette e fölfogást és tizenöttagú 



bizottságot küldött ki, hogy a katholikus írókkal az 
egyesülés módozatait megbeszélje. 

* Nyilatkozat. Nt. Kármán Pál főesperes úr e 
lapok 3-ik számában rövid választ ad az én anekdotás 
feleletemre, s azzal zárja be, hogy részéről nem érde-
mes tovább vitázni. Magam is a mondó vagyok. A vi-
tázás közben oly dolgok is mondattak el, melyeket 
elhallgattam volna, ha kiírására úgyszólván nem kény-
szeríttetem, de visszavonni valóm egy betű sincs. Nt. fő-
esperes úr rövid válaszára is felelhetnék, de a tán érde-
kes vitát feleselessé aljasíi ani nem akarom s felsőbbsé-
gem iránt mindenkor érzett loyalitásom azt sugalja 
nékem, h o g y az utolsó szó mindig a Jó'esperest illeti. 
Legyen tehát az utolsó szó nt. főesperes uré : a vitat-
kozást én is szívesen bezárom. — Nagy Ignác, kölkedi 
ref. lelkész. 

* Nyilt válasz. Nt . H e g y m e g i Kiss Ká lmán tan-
képezdei igazgató úrnak, a prot. egyházi és iskolai lapok 
f. é. i-ső számában hozzám intézett felhívására csak ma 
válaszolhatok azon okból, mivel amaz első szám hozzám 
nem érkezett meg, csak reclamatió útján kaptam meg 
f. hó 22-ikén. A nyilatkozatban kért személyes megne-
vezést illetőkre való tekintetből e lapban nyilvánosságra 
hozni nem akartam, mivel az illetők állásának vagy 
előléptetésének árthatnék vele ; de a nt. szerkesztőségnek 
megírom, úgyszinte nt. Hegymegi Kiss Kálmán tanító-
képezdei igazgató úrnak is magan levélben; belátására 
bizván, hogy neveiket nyilvánosságra hozza vagy el-
hallgassa. — Tisztelettel Kölkeden, 1887. jan. 24-ikén. 
— Nagy Ignác, kölkedi ref. lelkész. 

' * Magyar g y e r m e k j á t é k o k gyűjtése . A máso-
dik tanítógyűlés megbízta Budapesten lakó tagjait, hogy 
egy magyar játékkönyv megalkotása iránt tegyék meg a 
szükséges lépéseket. A könyv célja, hogy a magyar 
gyermekjátékok terjesztése által megóvják a nevelés ma-
gyar nemzeties jellegét. Ma még országszerte elterjedvék 
a német gyermekjátékok rossz fordításai, rontva a tős-
gyökeres magyar nyelv és ritmus-érzéket. Pedig van ma-
gyar játékunk is elég; szebbnél szebb darabjai számtalan 
változatban föltalálhatók egyes vidékek közt, csak össze 
kellene azokat gyűjteni és közrebocsátani. A megbízot-
tak e végből fölhívták az összes magyarországi tanítókat, 
hogy gyűjtsék Össze az iskolai ifjúsági gyermekjátéko-
kat, úgy a mint a falusi gyermekek játszák s küldjék be 
a bizottsághoz. A felhívásra tiz gyűjtőtől hatvannégy 
gyermekjáték leirása érkezett be, több változatban. 
Minthogy ez a magyar játékkönyv megalkotására nem 
elegendő, a bizottság a beküldés határidejét március l-ig 
meghosszabbította s újból fölhívta a hazai tanítóságot, 
hogy a vidékükön divatos gyermekjátékokat (az énekel-
hetőket hangjegyre téve) a jelzett határidőig dr. Kiss 
Áron paedagogiumi tanárhoz (Buda, állami tanítóképző-
intézet) küldjék be. 

* Gyászhírek, Munkácsról vesszük a gyászjelentést, 
hogy ott e hó 25-én délben halt meg hosszas szenvedés 
után Literáthy János a ref. egyháznak 1850 óta jeles, 
buzgó lelkésze, a beregi egyházmegyének sok éven át 
volt főjegyzője. Az elhunyt kitűnő szónok, jeles írói 
tehetség s a társadalmi élet kimagasló alakja volt. Az 
50-es és 60-as években számos dolgozatai jelentek meg 
az akkori folyóiratokban és e mi Lapunkban is. Teme-
tése f. hó 27-én ment végbe. Özvegyet és 4 már önálló 
fiút hagyott hátra, kiknek egyike, Literáthy Ödön, te-
kintélyes országgyűlési képviselő. Béke lengjen porai 
fölött, áldás emlékezetére 1 (Nekrologját szívesen veszi a 
Szerit) — Kovács Albert theologiai tanárt és ország-

gyűlési képviselőt súlyos csapás érte. Két és féléves kis 
fia, Albert, hirtelen elhunyt. Temetése folyó hó 23-ikán 
délután ment végbe. A gyászszertartást Kenessey Béla 
theol. tanár végezte, a theol. énekkar közreműködésével. 
A kegyelem Istene vigasztalja meg a mélyen lesújtott 
szülőket! 

* Szerkesztői mondaniva lók . Sz. N. K. úrnak 
Debrecen. Megkaptuk, elolvassuk. — K. S. úrnak Ut-
recht. A cikk jól van írva, elvi álláspontját is helyeseljük, 
de személyes vonatkozásai miatt félre kellett tennünk. — 
K. A. úrnak T. Ezt is, a korabbiakat is nagyon köszön-
jük. Lapunknak fontos érdeke, hogy minden, ha még 
oly kis egyházi eseményről is, gyors és pontos értesítést 
nyújtson az olvasó közönségnek. Jövőre is tisztelettel 
kérjük. — J. K. úrnak M.-Berény. Megkaptuk, ki is 
szedettük, de a jövő számra kellett halasztanunk. 

HIRDITESEK. 

Épen most jelent meg! 
Hornyánszky Viktor könyvkiadó hivatalában Buda-
pesten, a M. T. Akadémia épületében, hová az 
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Dobos János nincs többé! 
Alig néhány nap előtt hozta csak a táviró a leverő hírt. hogy Cegléd ősz pat-

riarchája súlyosan megbetegedet t , megtörve s megrogyva a folytonos harc és küz-
dés alatt. 

Azóta valósággá lett, a minek bekövetkeztétől az első hír hallatára rettegni kezdtünk. 
A próféta égi tűzzel érintett ajkai bezáródtak, meghidegültek, vezéri karjai lehanyatlottak. 
Őrálló helye üresen maradt. Megállott immár a nagy örökkévalóság hidján, visszaadva 
útlevelét annak, ki hajdan elhívta őt a hosszú, nagy vándor útra. A lélek, mely nagy 
eszméktől volt terhes, elszállott oda, hol nincs többé semmi t i tokzatos; hol nem harcol 
többé a halálnak testével, ^az olthatatlan uralkodó szenvedélylyel.* Megtalálta már a 
feleletet a ^Van — Nincs* nagy problémájára. 

Magyar Sionunk egy kiváló őrállóval szegényebb, Pantheonunk egy nagy halottal 
gazdagabb lett. 

Dobos János nemcsak a magyar reformált egyháznak, de a nemzetnek s a hazai 
irodalomnak is halottja s méltán sirathatja őt az egész Izrael. 

A hosszú pálya meg van futva. O maga jelölé meg ez út mértföld mutatóit. Az 
első 1804 melyre születési év van bevágva ; a második 1847, a pozsonyi országgyűlés 
emlékeivel beirva s a harmadikon 1881 van felvésve, a zsinat éve. Az ősz Simeon már 
ekkor vágyott volna elköltözni s lenni a Krisztussal, midőn a közalap megalkotásakor 
könnyek között így szólt: >mostan bocsásd el Uram a te szolgádat békességgel 1* 

Praecipe cantus lugubres Melpomene 1 S míg a ceglédi gyászravatal felett meg-
gyújtjuk az emlékezésnek a kegyelet lehellete által táplált fáklyáját, e glóriában idézzük 
vissza az elhunyt nagy alakját. 

Nem, ne tegyük ezt mégse! Engedjük őt pihenni, ne zavarjuk meg nagy álmait. 
Jól esik neki e nyugalom. 

Virasszon álmaid felett, nagy halottunk, aszelid emlékezet. Legyen könnyű elfáradott 
tetemidnek az általad annyira szeretett hazának földe s vegye fel fennkölt lelkedet egeibe 
a kegyelemnek Istene! 



Mik vagyunk? 
E becses lap mult évi folyamában az ev. ! 

papság műveltsége és hazafisága ügyében — külö-
nös, hogy ahhoz még kétség is fér! — élénk 
eszmecsere fejlődött ki a déli vidéknek két jeles 
papja, a derék Sántha K. és Bierbrunner G. 
között. Figyelemmel kisértem mindkettőnek ala-
pos érveléseit, főleg azonban teljesen magamévá 
tettem Sántha Károlynak zárjelbe foglalt azon 
valódi protestáns szellemű megjegyzését: „külö-
nös, nem elég, hogy a napi lapok, még maguk az 
evang. papok is lutheránust imák már! Mióta j 
vagyunk mi a Lutheréi és nem Krisztuséi a 
melyet Bierbrunner azon szavával: >hogy a 
lutheránus jelző... lövid, megismertető jeleinket ki- \ 
merítő epitheton alig cáfolt meg. Mert szilárd 
meggyőződésem az, hogy e téren ,nézetkülönb-
ségek* nem lehetnek s egyedül a helytelen hasz-
nálatnak megszüntetésére, illetőleg a helyesnek, 
valódinak és eredetinek elfogadására és megho-
nosítására lesz hivatva leendő z s i n a t a mit 
tőle méltán el is várhatunk. 

A vlutheránusa és „kálvinistau jelző manap-
ság oly annyira átment a népies nyelvhaszná-
latba, hogy félő, miszerint nemcsak a napi sajtó, i 
hanem a hatóságok is így fogják jelezni a refor-
mátió egyházait, holott a törvény e részben 
eléggé világosan szól. Sőt nemcsak a népies 
nyelvhasználatban, hanem a műveltek körében 
is — papok és tanárok egy részénél — ottho-
nos e fogalomzavar, mely pedig — alig vesszük 
észre — nagyonis árt a mi ügyünknek. S gyak-
ran tapasztaltam, hogy — főleg a nép alsóbb 
rétegeiben — más jelzőt alig ismernek a luthe-
ránus és kálvinistánál. 

Én a >lutheránus< és ^kálvinista* jelzőknek 
használatát nemcsak ki nem merítönek, sőt na-
gyon is szűkkeblűnek s ép azért helytelennek találom. 
Hisz már maga Luther is tiltakozott ezen elneve-
zések ellen, a midőn egy helyen — s itt a ko-
rinthust pártok ellen tiltakozó Pál apostol valódi 
tanítványának tűnik föl — azt írja, hogy nem 
vagyunk Luther, Zwingli vagy Kálvin, hanem Krisz-
tus követői. Helytelenek e jelzők azért, mert nem 
feje ik ki azt, a mit látszólag jelezni akarnak, 
han m épen ellenkezőjét. A történelem ugyanis 
egy római s azzal rokon görög, s egy evangyéliomi 
keresztyénséget ismer. Ezen evangyéliomi keresz- í 
tyénség protestál mindaz ellen, a mi Krisztus 
drága evangyeliomával s annak szellemével ellen-
kezik, úgy hogy a protestántismus nem tagadó, 
negatív szellem, mint Baur állította s Róma tényleg 
még ma is következetesen állítja, hanem az ha-
tározottan posiliv valaminek, t. i. az evangyeliom-
nak szolgálatában áll, s épen ezen positiv cél 

érdekében, annak tisztasága ügyében protestál. 
A protestálás épen a hivő keresztyén lelkiisme-
retnek reactiójában gyökerezik a Róma részéről 
jövő ferde üdvközvetítés és biztosítás ellen. Az 
evangyeliomot e szerint Lutherrel vagy Kálvinnal 
azonosítanunk nem szalad! 

Mi tehát evangyéliomi protestánsok vagyunk, 
még pedig ágostai és helvét hitvallást követő ev. 
protestánsok! Ezek közé természetesen a szónok 
valódi értelmében véve nem sorozhatjuk a sekta-
protestántismus követőit, még pedig azért nem, 
mivel ezeknél a protestantismus kizárólag negatív 
elv, mely nem áll a positiv alap t. i. az evan-
gyéliom szolgálatában is, a mi pedig a reformátió 
egyházának nagyon is hiányos, egyoldalú meg-
határozása s Róma nem ok nélkül szeret ben-
nünket kizárólag protestánsoknak nevezni. Meggyő-
ződésem szerint az „ev. ref." s „ev. ág.u elne-
vezés az egyedüli helyes, a mennyiben az felel 
meg leginkább a protestantismus lényegének és 
történetének, habár a „ref.u helyett inkább „helv" 
volna teendő, mivel az előbbi elnevezés az yev. 
ág.* valódi értelmét látszik megszorítani, melyet 
hasonlóan illet meg a >reformált< jelző. 

Az evangyéliomi protestántismusnak az yev. 
ág.* és >ev. helv.* elnevezésekben rejlő egységes 
meghatározását a római keresztyénséggel szem-
ben teljesen indokoltnak találjuk úgy a refor-
mátió történetének, mint a gyakorlat szempontjá-
ból. A történelem ugyanis azt tanítja, hogy a 
reformátió mindkét egyháza időrendileg véve épen 
mint az „ev. ág.11 és „ev. helv. hitv.u egyház lépett 
föl a kereszt yénségben, mely elvi egységben van a 
római keresztyénséggel szemben, mely egység 
sokkal fontosabb, mint bármely eltérő theologiai 
formula. Ezen egység t, i? 3 pontban tűnik föl: 
aj a protestántismus mindkét alakja tanítja a 
Krisztusban hivők közvetlen üdvbizonyosságát, 
még pedig az ev. ág. egyházban a megigazulás, 
az ev. helv. hitvallásúban a kegyelemválasztás 
tanában ; b) mindkét egyház tanítja, hogy az üdv-
bizonyosság a hivők gyülekezetében érhető el s 
végül cj ezen üdvbizonyosság egyedüli feltétlen 
normája és próbaköve az irás. 

A keresztyénség ujabbkori történetének 
alapján merem állítani, hogy a „Jutheránas" és 
„kálvinista" jelzők a keresztyénség és hittan, vallás 
és dogma, lntbeli meggyőződés és egyháziasság, 
kijelentés és irás fölcserélésén alapulnak s e za-
var szülte és neveli az orthodoxismust. — A 
modern confessionalista irány, melynek élén az 
ismeretes lipcsei > lutheránus pápa* Luthardt 
áll, magát és lapját — Alig. Ev. Luth. K.-Z. — 
lutheránusnak szereti nevezni s innen szivárgott 
át ezen elnevezés a mi protest. tót népünkbe is. 
Mert tény az, hogy a „lutheránus* és „kálvi-



nista" elnevezés Luther és Kálvin tanát akarja 
jelezni, holott a történelem bizonysága szerint mi 
protestánsok a Luther és Kálvin által megtisztított 
evangyéliomi tant (s nem Luther vagy Kálvin ta-
nát) hirdetjük és követjük. A kettő között kü-
lönbséget kell tenni. A tannak s az evangyéliomi 
keresztyénségnek ezen fölcserélését, azt hiszem, egy 
valódi protestáns ember sem óhajtja, mert az 
római zavarokat idézne elő egyházainkban. — 
De az egyházi gyakorlat is meghivánja az ^ev. 
á g . c és yev. helv.* jelzők használatát, mert a 
l u t h e r á n u s * és , kálvinista* elnevezésnek néze-
tem szerint szektaszerü íze van s a mint fönntebb 
kimutattam, azt látszik bizonyítani, hogy Luther 
és Kálvin tanát s nem az evangyéliomi keresz-
tyénséget követjük, mely esetben indokoltnak 
látszik Róma eljárása a reformált egyházakkal 
szemben, midőn azt mondja róluk, hogy a törté- j 
neti keresztyénséggel s általában minden tekin-
télylyel szakítottak, miáltal egyenesen szektáknak 
deklarálja azokat. Már pedig tudjuk, hogy úgy 
Luther, mint Kálvin élesen hangsúlyozta az általa 
hirdetett elveknek evangyéliomi alapját s a régi 
keresztyénséggel való történeti „consensus"-át, 
összefüggését. 

Világosítsuk föl tehát népünket arról, hogy 
az ág.* és >ev. ref.4 vagy >helv,< elneve-
zés az egyedüli jogos s protestáns egyházunk 
lényegének, történeti múltjának leginkább megfe-
lelő. Mert csak az esetben, ha mi magunk tisztá-
ban leszünk azzal, hogy mik vagyunk, várhatjuk 
el azt, hogy úgy a többi keresztyén felekezetek, 
mint pedig a napi lapok és politikai hatóságok 
respektálni fogják az evangyéliomi keresztyénség 
alapján álló yev. ág.* és >ev. helv.* protestáns 
egyházi elnevezést. 

Vitassuk meg egy kissé e kérdést , mert 
meggyőződésem szerint valóban megérdemli azt! 
Sapienti pauca! 

Dr. Szlávik Mátgás, 
ny. r. theo!og. tanár Eperjesen. 

Ébredünk: ébredjünk! 
Egyházi életünk átalakulás folyamában van. A ré-

giek elmultak... ime mindenek . . . megujulásra várnak. 
Elmultak a véres üldözés gyászos napjai, de folyton 
tartanak az ős ellenfél támadásai. Elmaradtak a hatalmi 
erőszakoskodások, elnémultak a kardcsörtetések evangé-
liumi egyházunk ellen; de annál erőteljesebb a szel-
lemi és erkölcsi fegyverek zajtalan mérkőzése, itthon 
és külföldön. Róma fekete serege, a »békeszerető« Leo 
vezetése alatt Európa-szerte újult erővel kezdte meg 
hóditó hadjáratát az evangeliumi protestántismus el'en, 
országonként más-más módon, de azon közös céllal, 
hogy az evangelium hívei, a gyiilölt »eretnekek* vér-
nélküli harcban kiirtassanak. 

Hazai egyházunk evangeliumi közérziilete elvitáz-

hatlanul érezi mind a galvanizált papismus, mind a 
vallási közöny, e másik nagy ellenség ellen való önvédelmi 
harc szükségességét. A belső építés sok oldalú munká-
jának majd mindenikére rátette kezét Rendezgeti egy-
háza anyagi viszonyait, tökéletesítette a lelkészképzést, 
megkezdte a szórványok lelki gondozásba vételét, gya-
rapítja a népies vallásos irodalmat, munkába vette a 
tudományos irodalom fejlesztését társulás u'ján, szapo-
rítja a belmissziói tevékenység egyes eszközeit, sőt 
nemsokára a vallásos felolvasásokkal tesz a fővárosban 
kísérletet, hogy a vallás-erkölcsi tudatot ez által is 
erősítse. 

Mindezek bár szerény, de tapasztalható jelei az 
egyházi ébredésnek s ki vallását szereti, annak lehetetlen 
ezt örömmel nem szemlélni. 

De a ki figyeli az idők jeleit, az egyszersmind azon 
meggyőződését sem tagadhatja el, hogy az egyházi 
ébredésre régen volt oly nagy szükség, mint ma. Az 
evangeliumi keresztyénség és egyház két tűz közé szo-
rítva csak erőfeszítéssel tudja világnemesítő hivatását telje-
síteni. Egyfelől a társadalmi materialismusig s néhol nihi-
lismusig faju't vallási indifferentísmus tüze égeti, melynek 
heve míg egyrészt jelentékenyen csökkent a társadalom 
felsőbb rétegeiben, mióta a természet tudományokkal vélt 
solidarítása megtagadtatott; másrészt annál mérgesebben 
kigyúlt a nép alsóbb rétegeiben mindinkább terjedő 
anarchistikus és nihilistikus mozgalmakban. Másfelől a 
romanismus tüze lobbant vészes lángra, mióta a német-
országi cultur-harc sikerét es/.élyes pápája és hatalomra 
törő hierarchiája tervszerű következetességgel és minden 
vonalon megindított támadásban akarja kizsákmányolni. 
A kultur-harc szünetel, de azóta a papismus támadása a 
protestántismus ellen még erősebb, merészebb és több 
oldalú. Európa nagy protestáns egyházai é'énken érzik 
ezt s a pápai encyclica óta a hazai protestántismus is 
tapasztalhatta. 

Angol hitsorsosaínk Glasgowban kezdték meg az 
egyesült erővel folytatandó önvédelmi harcot, mely 
a romanismus tűrhetlenné vált túlkapásai kényszeríték 
őket. Németországi hitfeleink a mult hóban adták ki 
felhívó szózatjukat az egész német föld lakosaihoz, mely-
ben 'összetartásra és férfias ellenműködésre buzdítják őket. 
Hazánkban, kivált a Budavár visszafoglalása évfordulójakor 
megjelent pápai encyclica óta fokozott mértékben foly 
a harc az evangeliumi egyház és hit ellen. A pápista 
sajtó és irodalom Pázmány óta aligha fejtett ki oly lázas 
tevékenységet ellenünk, mint a legközelebbi években. 
Történethamisítás, hitelveink ócsárlása, embereink és 
intézményeink leszólása, vegyes házasságok elhódítása, 
gyermekeink elkeresztelése : nem gondolom, hogy na-
gyobb ügyességgel, tervszerűbben és jobban kimódolt 
utakon járta volna valamikor, mint épen napjainkban. 
Sajtójuk a nép minden rétegéhez eljut a plebánusok és 
tanítók utján, kik rendszeres ágensei nemcsak a Szent 
István-társulat iratkáinak, hanem a vallás-gyűlölet és ízlés-
telen piszkolódások szemetjeinek is.i*') Lapjaikban egy-
mást érik a protestánsokat gúnyoló, hazafiságukat pel-
lengérre állító gyanúsítások és ráfogások.**) 

A magát vezérlapként portáló »Religió« a gúny 
és álcázott keserűség hangján írja: »A protestántismus 

*) Pl. a »Szent család* című kathol. naptár, melynek Milyen 
vallású a kutya? című közleményében épületesen el van mondva, 
hogy a kutya kálvinista vallású, mert az is minden nap megeszi a sza-
lonnát, mint a kálvinista ember. 

**) Pl. a »Népiskolai tanügy* című kathol. lap egyik híre, mely 
egy fővárosi ref. hitoktató azon jogos tettéből, hogy Erzsébet napön 
tanított, a reformátusok haznfiságát vonja kftsígbe. 



mozgósít« című cikkében, hogy »Tisza Kálmán vallás-
fonök és premier miniszter — egy ismeretes történeti 
alakra tukmált nyilatkozatnak variatiójával — azt ejtette 
volna el : » Először szegénynyé teszem ezt az országot 
és azután protestánssá.« »Bár e mondást bonmot-nál 
egyébbnek nem is tekinthetjük : még sem tagadjuk, hogy 
a Tisza-kormány alatt hazánkban valósággal praedomi-
nans állást a jutott a protestántismus. Praedominál az az 
irodalomban, a sajtóban •— ebben megosztván uralmát 
a zsidókkal, mint valamikor más téren a törökkel, — 
praedominál a politikában, a külügyekben, praedominál 
a hivatalokban és állásokban, praedominál mindenütt és 
mindenhol. A református azaz a reformált főrendiháztól 
kezdve a legkisebb társulatig, az akadémiától kezdve 
a népiskolákig, a minisztériumoktól kezdve az erdő-
kerülőig minden lépten-nyomon protestánsokkal talál-
kozunk, épen megfordított viszonyban a hazánkban 
meglevő hitvallási számarányokkal.* — Lehetetlen nem 
látni a figyelmes olvasónak, hogy e színlelt sopán-
kodás egyfelől hatás-vadászat és gyülölség-szitás az 
együgyű falusi plebánus olvasóknál, másfe'ől ügyet-
lenül leplezett gúnyolódás a szerinte »praedomináns« 
protestántismussal; tehát mindkét irányban izgatás és 
gyűlölet-ébresztés a protestántismus ellen. 

Vegye tudomásul ellenfelünk, a »RelÍgio« és többi 
laptársa, hogy mi is ébren s az önvédelemre mindig 
készen vagyunk és ha szükségét látjuk, ujabb készülete-
ket is teszünk. De vegye tudomásul egyszersmind azt is, 
hogy sem a törvényszegés terére, mely a reversalisokkal 
náluk most is lépten-nyomon űzetik, nem Jog juh követni, 
sem a gyanúsítások és szidalmazások amaz utcai tónusára, 
mely sajtójukat annyira jellemzi, magunkat le nem ala-
csonyítjuk. Ha a »Rdigio« és társai a keresztyén szeretet-
ben és türelmességben csak annyira haladtak, hogy most 
is a vallási viszály és gyűlölet evangéliumát tudják 
prédikálni : ám folytassák, míg saját híveik is megsokal-
ják a szeretetben való ilyen apostolkodást; de legyenek 
meggyőződve ott a túlsó táborban, hogy az evangeliumi 
keresztyénség, bár szótlanul nem hagyja és tétlenül nem 
nézi Krisztus szellemének ez arculverését, de az evangé-
lium férfias védelmében sem a vénasszonyos ócsárlás, sem 
a ravasz ferdítések piszkos útjára nem fog tévedni. 

A protestántismus pedig ebből is vonja el a fontos 
tanulságot, hogy legyen ébren és vigyázzon fontos ér-
dekeire. Az egyház őrállói és vezetői tartsák szemmel az 
ellenfél sakkhuzásait és ne késsenek védelmi intézkedé-
seikkel. A lelkipásztorok legyenek résen, hogy a gyii'e-
kezeti és családi élet ellen kivetett pápista hálók ne te-
hessenek fogásokat. A tudomány és sajtó emberei kisér-
jék figyelemmel az ellenfél mozdulatait, leplezzék le 
tervszerűen űzött ferdítéseit és ellensúlyozzák szóval és 
Írásban annak romboló tevékenységét. Mindenek felett 
mindnyájan az evangelumi igazságot követvén, minde-
nestől fogva növekedjünk abban, a ki fő, t. i. a Krisz-
tusban, kinek lelke a legerősebb támasza az evangel. 
egyháznak és leghathatósabb fegyver a romanismus ellen. 

Ébredünk : ébredjünk 1 . . Szőts Farkas. 

I S K O L A Ü G Y . 
- A g imnáziumi tanterv módosí tásának kérdése , 

mint a kormány félhivatalos lapjai jelentik, levétetett a 
napirendről. A minisztériumban folyt tanácskozások az/al 
végződtek, hogy a tanterv nem fog módosíttatni, csupán 
a földrajz tanításmódján eszközöltetik némi változtatás a 
tantér/ keretében. A tanácskozás eredményéről a félhi-

vatalos jelentés így szól: »A miniszter meg levén győ-
ződve arról, hogy a tantervnek és az utasításoknak 
újabbi nagyobbmérvű megváltoztatása nagyobb bajjal 
járna és a módszer megszilárdulását is veszélyeztethetné, 
végleg elhatározta, hogy csakis a földrajz tantervén és 
az erre vonatkozó utasításon téteti meg a gyakorlat 
szempontjától követelt legeslegszükségesebb módosításo-
kat, de ezeket is csak oly értelemben, hogy a gimná-
zium I. és II-dik osztályában a földrajzi tananyag ará-
nyosabban osztassák meg és sorrendje praktikusabbá 
tétessék, (úgy mint a reáliskolai tervben) továbbá hogy 
a Vll-dik osztályban az eddiginél nagyobb súly he-
lyeztessék Európa és Amerika politikai földrajzára. 
Á földrajzi oktatás eddigi methodusa nagyon is nagy 
tért engedett a természetrajzi anyagnak. — Kívánatos 
ugyan, hogy a tárgyalás élénkítésére a földrajzi anyag 
szolgálatában, ezentúl is okkal-móddal szerepeljenek 
az illető földrészt kiválóan jellemző legfontosabb álla-
tol^, növények és ásványok, de a gyakorlati élet 
tényleges kívánalmaival szemben jövőben nagyobb sze-
rep fog jutni a szoros értelemben vett topográfiának 
(városok, stb.) és a politikai beosztásnak. A tanórák 
száma egyáltalán nem fog változni. — Az értekezlet 
alkalmából felmerült azon indítvány, hogy a magyar 
irodalomtörténet két éven át taníttassák, talán később 
megfontolás tárgyait képezheti majd, de egyelőre figyel-
men kiviil marad. Ilyképen lehetővé fog válni, hogy a 
középiskolai törvény alapján módosított tantervhez ké-
szült utasítások mihamarabb kibocsáttassanak és ennek 
alapján a helyi tantervek elkészíttessenek, melyek majd 
alkalmat fognak szolgáltatni az egyes tanári testüle-
teknek, hogy az országos terv keretén belül az inté-
zet speciális szükségleteinek megfe'eljenek. Szóba került 
a felekezeti középiskolák egy némelyikében jelenleg is 
fennálló tandíjosztalék kérdése is. — A miniszter oda 
kiván hatni, hogy azon kevés felekezeti középiskolában 
is, a hol a tandíjosztalék rendszere még fennáll, e rend-
szer maguknak az illető intézeteknek érdekében meg-
szűnjék. A miniszter továbbá, az értekezleten felmerült 
eszmecsere alapján, kérdést intézett az országos közok-
tatási tanácshoz, nem tartaná-e célszerűnek a tanárok 
képesítésében a főtárgy és melléktárgy közti különbség 
elejtését? A tanárvizsgáló bizottságot pedig megkérdezte 
az iránt, vájjon nem volna-e kívánatos a magyar-ugor 
összehasonlító nyelvészetet a tanárvizsgálat tárgyaiból 
elhagyni és inkább a szoros értelemben vett magyar 
nyelvtant, mely egyébként eddig is szerepelt, nagyobb 
terjedelemben és szélesebb alapon megkövetelni ? úgy 
szintén az iránt is, nem volna-e célszerűbb a történelmi 
szakvizsgánál az eddiginél nagyobb súlyt fektetni a 
földrajz ismeretére, a mi annál szükségesebbnek látszik, 
mert a főgymnázium egész tanfolyamán át főkép a tör-
ténettanár van hivatva az ifjak elméjében az első osztá-
lyokban nyert földrajzi ismeretet ébren tartani. Az utóbb 
jelzett kérdésekre nézve majd e vélemények beérkezése 
után fog intézkedés történni. 

A latin nye lv oktatása a reál i skolákban. A z 
orsz. közoktatásügyi tanács jan. 27-kén vette tárgyalás 
alá a kormánynak azt a tervét, hogy a latin nyelv ok-
tatása a reáliskolákban is behozassék, még pedig a bud-
get értelmében már a jövő iskolai évben. A tárgyalás 
alapját egy Bartal Antal, Heinrich Gusztáv, Homann O. 
és Kármán Mór által kidolgozott tervezet képezte s a 
vitában Berzeviczy Albert államtitkár, Klamarik János 
osztálytanácsos és Meyer József főreáliskolai igazgató is 
részt vettek. Maga a tervezet a következőkben foglal-
ható össze: 



A közoktatásügyi tanács abból a nézetből indul ki, 
hogy a latin nyelv tanítása, míg egyrészt a reáliskolai 
növendékeknél meg fogja vetni a humanisztikus nevelés 
alapját, másrészt képessé fogja őket tenni arra, hogy a 
latin nyelvből is érettséget téve, bármely egyetemi szakra 
beiratkozhassanak. E szempontból aztán nem szabad a 
latin nyelv oktatási körének korlátoltnak lennie s nvnt-
hogy csak szakszerű okta'ástól várható eredmény, ok-
leveles klasszika-filologiai tanárt kell alkalmazni, viszont 
— minthogy a reáliskolai rendes tantárgyak elhanyago-
lását sem lehet megengedni, a latin tanfolyamban csakis 
azok vehesseaek részt, kik a rendes tantárgyakban jó 
előmenetelt tanúsítanak. 

Az oktatás négy osztályra terjed, még pedig az 
V., VI. és VII. osztályokban heti 3 — a VIII. osztály-
ban pedig heti két órával, összesen 11 órával hetenkint. 
A tanítás célja abban állapíttatott meg, hogy a negye-
dik tanfolyam végén minden tanuló 1. alapos gramma-
tikai ismeretekkel birjon, 2. a tantervbe fölvett klasszi-
kusokat ismerje s 3. a római irodalomtörténetben is 
járatos legyen. A részletes tanterv természetesen az 
egyes helyi viszonyokhoz mérten némi módosításokat 
fog szenvedni. 

A közoktatásügyi tanács tervezete a jövő hóban az 
összes ülés elé s onnan szentesítés végett a kormányhoz 
fog felterjesztetni. 

A „Magyar Könyvkereskedők Egylete" kérvényt 
intézett a közoktatási minis terhez, amelyben a népiskolai 
tankönyvek approbatioja ellen, épúgy, mint korábban a 
középiskolai tankönyvek célbavett approbatioja ellen is 
tevé, erélyes hangon tiltakozik s illetőleg kérelmez. 
Károsnak itéli a miniszteri intézkedést nemcsak a könyv-
kereskedelem, hanem a paedagogia szempontjából is ; 
mert nyakát szegi a tankonyv-irás terén is iidvos, sza-
bad versenynek s népiskolai könyveinket egy meghatá-
rozott központi chablonba kényszeríti, minek folytán az 
lesz az eredmény, hogy egynehány, úgynevezett köz-
ponti szakte'<intély nézete, elve, rendszere alapján, a 
jövő termelés, akarva, nem akarva, egyoldalú s annál 
silányabb lesz, mennél inkább igyekezni fognak majd az 
egyesek a meghatározott kaptafára dolgozni. Felpana-
szolja a kérvény a felekezetek (szent István társulat, 
protestáns szuperintendenciák), sőt a tudom, akadémia, 
term. tud. társulat stb. könyvkiadói működését is, ami 
szintén nagy kárára van a könyvkereskedők osztályának, 
mivel a könyvkereskedelem mellőzésével közvetlenül 
érülköznek a nagy közönséggel. Ha ezekhez még az 
állam is ellene működik a könyvkereskedésnek a könyvek 
approbatioja álta', ez a legbiztosabb ut egy tisztességes 
társadalmi osztály tönkretevésére. — Ennek kikerülése 
végett a következő 7 pontba foglalt javaslat figyelembe 
vételét kérik: »i. Tűzessék ki záros határidő, mely alatt 
a kiadók tartozzanak népiskolai kiadványaikat Nagy-
méltóságodhoz felterjeszteni. 2. Csak e határidő letelte 
után kezdessék meg a könyvek megbirálása 3. Csakis 
az összes felterjesztett könyvek megejtett elbírálása után 
történjék az ajánlat vagy approbatio oly módon, hogy 
az approbált könyvek teljes lajstroma egy napon jelen-
jék meg a néptanítók lapjában. 4. Ugyanakkor bocsát-
tassák közre lajstroma azon könyveknek is, melyek nem 
approbá'tattak ugyan, de a melyek a bírálatok alapján 
tett változtatásokkal és javításokkal egy ujabb kiadásban 
esetleg alka'masak lehetnek. Az ezen lajstromban felso-
rolt könyvek pedig a lajstrom közrebocsátási napját 
követő három iskolai éven át feltétlenül használhatók 
legyenek; azontúl azonban gondoskodniok kell a kiadók-
nak új javított kiadások megjelenéséről. 5. Hogy az 

approbált népiskolai könyvek ezen első lajstromának 
(3. 4. pont) megjelenése napjáig és az azt követő iskolai 
évben az eddigi rendszer imrad hatályban, t. i. minden 
iskola ezen időn belül, belátása szerint, feltétlenül vá-
laszthassa tankönyveit. 6. Hogy egészen új könyvek, a 
megjelenést követő első évben, approbatio nélkül is 
használhatók legyenek. 7. Hogy a népiskolai könyvek 
birálatát eszközlő tanférfiak ne legyenek egyetemi vagy 
középisko'ai tanárok, hanem tényleg a népoktatás terén 
működő kiválóbb egyének.® 

Mint az óta írják a vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztérium febr. 2-án a nép- és középiskolai tankönyvek 
approbációjánál követendő eljárás tárgyában Berzeviczy 
Albert államtitkár elnöklete alatt értekezlet tartatott, 
melyen a minisztérium részéről jelen voltak: Gönczy 
Pál miniszteri tanácsos, Klamarik János osztálytanácsos 
és Suppan Vilmos szolgálattételre berendelt tnnítóké-
pezdei tanár, mint meghívottak, Gyertyánfify István 
tanítóképezdei igazgató, Áiguer Lajos és Zilahy Samu 
könyvkiadók. Mindenekelőtt a könyvkereskedők egyesülete 
részéről az approbáció megszüntetése tárgyában benyúj-
tott emlékiratok vétettek tárgyalás alá, melyekre nézve 
az államtitkár kiemelte, hogy bár az approbáció a hozzá 
fűződő fontos állami és tanügyi érdekek miatt minden-
esetre fenn fog tartatni, a miniszter kész a kiadók és 
szerzők jogosult érdekeit figyelemben részesíteni. — A 
tanácskozmány ezután az ezekre vonatkozó véleménye-
ket tárgyalta, melyek iránt annak idején a miniszter fog 
határozni. 

Országos (anitói nyugdijalap. A múltban több 
eset fordulván elő, hogy az országos tanítói nyugdíj-
alapra felvett tanítók közül némelyeken végrehajtás utján 
sem lehetett megvenni a hátralékban maradt nyugdíj-
illetéket, az adóhivatalok az ilyen illetékek törlését ja-
vasolták az illetékes felsőbb helyen. A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter ezen ügyben a tanfelíigyelőségekhez 
intézett leiratában azt az elvi kijelentést tette, hogy a 
fenntjelzett esetekben a hátralék miatt szükségessé vált 
végrehajtás a tanító fizetése ellen vezetendő s szükség 
esetén az illető iskolafentartótól kell a kérdéses össze-
get behajtani. 

T Á R C A . 

A legújabb theologia történetéből. 
(Folytatás.) 

IV. 
A modern rationalismus. 

Landerer ') e rovat alá foglalja az u. n. spekulatív 
theismust, vagyis a spekulativ-theistikus s a történet-
bírálati rationalismust, míg a prot est. egyleti theologiát 
Schleiermacher irányánál tárgyalja. A régi rationalismus 
az erkölcsi alapelveknek elsajátításában látta a kijelen-
lé-t, de ha rationalismus alatt általában véve a termé-
szetfeletti reális kijelentés tagadását értjük, akkor szól-
hatunk »modern rationalismm*-YÓ\ is. Ezen irány külön-
böző elágazásai dacára is egynek tudja magát a reális 
kijelentés tagadásában, s ha ezen állásponton mégis szól-
nak kijelentésről, úgy alatta Istennek viszonyát, önvo-
natkozását az emberi szellemhez, vagyis azon processust 
értik, melyben az Isten minden vallásos egyénnek ma-

') I. no. 369. 1. 



gát kijelenti.-) Ettől elválaszthatatlan az emberi szellem 
önvonatkozása az Istenhez is, s helyesebben mondva: 
ez a vallás, a mely a vallásosság subjektiv alakjában 
nyilatkozik. Itt tehát vallás és kijelentés azonos fogalom, 
mivel mindkettőnek ugyanaz a tartalma t. i. Istennek és 
az embernek kölcsönös kijelentési viszonya. A kijelentés 
tehát addig terjed, a meddig a vallás, s a hol vallásra 
akadunk, ott van kijelentés is. 

Ezen spekulatív thehtikus álláspont bölcsészeti 
alapon kisértette meg a legfőbb hittani problémák meg-
oldását ; ide tartozik Weisse, FichtFischer? Chalybaus 
és mások, kik mindnyájan a pantheismussal szemben az 
imanentia és transcendentiának helyes közvetítésére töre-
kesznek a spekulatív theismusban. A keresztyénség ter-
mészetfeletti lényegét tagadva ezen theismus fél úton 
áll, s némileg még a pantlieismus befolyása tűnik fel 
rajta, sőt azt mindazon theismusról mondhatjuk, me'y 
nem vezet egy valódi természetfeletti kijelentésnek a fo-
galmára. Ezen »spekulatív theistikus ratíonalismusU 
sürgeti Schwarz Károly :!) is, mely »egységes és össze-
függő világnézet . . . távol áll a spekulalio pantheistikus 
és alheistikus tévelygéseitől, s hasonló határozottsággal 
áll szembe az önkény- és csudatheologiával és minden 
uj felékesítésével,® s ebben látja »a theologiának és 
egyháznak megtisztítását és továbbfejtését.* Azonban 
Schwarzra nézve is áll az az ítélet, mely a természetfe-
letti kijelentés fogalmát tagadó spekuletiv theismusra 
általában vonatkozik. 

A modern vagy spekulatív rationalismusnak nap-
jainkban 4 irányát lehet megkülönböztetni u. m. a) llase 4) 
jenai hírneves tanár »asthetikai rationalismus átmely-
ben a kijelentés az isteni szellemnek a vallásos egyénben 
való öntudatra ébredésével esik össze s a mellett tanítja 
a vallásos eszmék szemlélését is. O különben sajátszerű 
lebegő állást foglal el a rationalismus és supranaturalis-
mus között, azonban inkább előbbinek álláspontjára he-
lyezkedik, habár Hase e téren kevésbé jöhet tekintetbe, 
a mennyiben nem a hittan mezején keresendő az ő 
theol. működébe, mert történeti az ő egész theologiája, 
történeti maga dogmatikája is. A mult iránt való érzéke 
még a középkori kath. szertartás és művészet iránt is 
utolsó és legjelentékenyebb művében a »Prot. polémiká-
ban* tűník ki leginkább. A legfinomabb érzékkel és Ízlés-
sel s kiváló előszeretettel vizsgálta az egyénit a történet-
ben. Ezen történeti kegyelet mellett kifejezései gyakran 
igen szellemdúsak s ép azért csak sejtetők, s az egyéni 
iránti előszeretete miatt hiányzik történeti műveiben a 
rendszeresség s Baur helyesen nevezi mozaik-munkának, 
míg Schwarz szerint is »Hase nem volt képes nagy, 
történeti szabású alakításra, hanem genrefestŐ maradt; 
a míért végtelenül gazdag és ügyes, a legszűkebb térre 
összeszorított egyháztörténete sok apró, önálló, finom 
metszésű keretekbe szorított képpé oszlik szét, a melyek-

*) »Offenbarung ist das Sichaufschliessen Gottes fiir den Men-
sclien innerhalb der Sphrire des menschl. Geisteslebens* mondja Ijie-
dermann. 

3) I. m. 086. 1. a zárszóban. 
4) >Gnosis,< »Hulterus redivivus,« »Kirchengesch,ichte,< »Jé-

zus története,< >Prot. Polemilta< stb. Hittanát: »Lehrb. der evang. 
Dogmatika 1826. 6. kiad. 1870 című művét egyháztörténetének legújabb 
kiadásában (569. !.) így jellemzi : »Eine rationale Dogmatik ohne den 
Charakter der rationalistischen, hatte ein Tübingen-Jenenser Theolog 
begonnen, indem er den relig. Geist in seiner histor. Entwicklung als 
den Quell der Glaubenslehre anerkennend, mit Schleiermachers unbe-
dingter Abhángigkeit den andern Pol, die relatíve Freiheit, zusammen-
fasste, so dass es angeschlossen an platonische und mittelalterl. Mystik 
die IJebe ist, welche in ihrer unendl. Möglichkeit als das Wesen der 
Religion den Menschen mit Gott vereinigen, den Sünder mit Golt ver-
söhnen kann.c 

nél az egésznek nagy Összefüggése . . . elvesz.« b) Bie-
dermann5) zürichi tanár »metaphysikai rationalismusát,« 
mely a vallásban a végetlen szellemnek a végeshez való 
kölcsönös vonatkozását látja s ebből a kijelentés s a hit 
fogalmát levezeti. Biedermann csak látszólag áll speku-
lativ-theistikus állásponton, mert hittanát °) elfogulatlanul 
vizsgálva, dialektikaiig eltakart pantheisnussal van itt 
dolgunk. Nemcsak hogy Istennek személyiségét tényleg 
el nem ismeri, hanem az isteni működésnek, vagy amint 
B. mondja: az actus purusnak viszonya a teremtményihez 
egy immanens processusnak a viszonya, melynél az em-
bernek önálló személyisége nem jut el a maga jogához 
s végül pedig a személyi hallhatatlanság positiv tagadása 
által a személyiség jelentősége teljesen meg van semmi-
sítve. c) Pfleiderer "') berlini tanár szorosabb értelemben 
vett ^spekulatív rationalismusá«-nak transcendentális ál-
láspontján az isteni kijelentés az ember vallásos eredeti-
ségével esik össze, s a jövőnek vallását a keresztyénség-
nek és buddhismu-nak magasabb egységében látja. A 
mi a keresztyénséget illeti, úgy az ő nagy bírálati Ön-
kénynyel felállított nézetei a történeti keresztyénség 
alapjait sok tekintetben aláásnák, d) Lipsius 8) jénai tanár 
*psychologiai rationalismusában« a kijelentés az En 
érintkezésével esik Öi-sze az istenséggel. Lipsius hittani 
rendszere ujkantiánus ismeretelméleti alapon n), lélektani 
azért, mivel szívéből, vallásos lelke mélyéből vezeti le 
a kijelentést; míg B. és Pfi. az absolutnak fogalmából 
indult ki. Különben Lipsius a modern spekulatív ratio-
nalisták közül a legmélyebb és legvallásosabb gondolkodó, 
hittanát a vallásos életnek melegsége lengi át s a vallási 
tudatnak mélyebbé, bensőbbé és elevenebbé tételére so-
kat tett, bár az irás elvét ő is feladja.10) 

Mélyebb és ennyiben a keresztyén álláspontot 
megközelítőbb állást foglal el ezen spekulatív rationalis-
ták között Fischer és Chalybaus, kik mindketten egy 

s) Christl. Dogmatik, 1SÓ9. 2. kiad. 1884, 
e) Ismertetve dr. Kovács Ö. f. i. hittani értekezéseiben. Bieder-

mann egyik főérdeme, hogy Ilegel bölcseletének alaphibáját, az apriori 
dialektika módszerét szerencsésen kikerülte hittanában. Szépen jellemzi 
spekulatív hittani rendszerét Pfleiderer is, »ReligionsphiIosophie« I. 594 
s köv. 1. B. életét, írod. működését mesterileg méltatja Sttihelin: Her-
zog »Realencycl. * XVIT. 707— 716. 1. 

7) »Das Wesen uud Geschichte der Religion* 1869; »Der 
Paulinismus* 1873; »Religionsphilosophie auf geschichtl. Grundlage,* 
1878, 2. kiad. 1883—1884; »Grundriss der christl. Glaubens- und 
Sittenlehre* 1881—82. 

8) Lehrbuch der christl. Dogmatik, 1876, 2, kiad. 1878. Lipsius 
és Biedermann egymáshoz való viszonyára nézve helyesen mondja a 
prot. theologia mestere Jénában *Huterus redivivus« 12. kiad. 1883. 
című művében : »ein edles Vorbikl, wie zwei Gelehrte in gegenseitiger 
Anerkennung ihre Selbstándigkeit gegen einander geltend machen — ein 
seltenes Geschelienis in theol. Literatur.« 

9) Ismertetését lásd dr. Kovács (). hittani értekezéseiben s Pflei- 1 
derer, Religionsphil. I. 598 s köv. 1. 

10) Hase, Kirchengeschichte 570. 1. említett hittani rendszereket 
következőleg jellemzi : »Zur letzten philos. Durclibildung der Dogma-
tik kann es durch 3 innerlich befreundete Theologen, jeder in seiner 
Eigenthiimlichkeit. Biedermann (f 1885), noch an Hegel angeschloss-
sen, hat die Weltentstehung als Selbstentwickelung des absoluten Ge-
dankens konstruirt, die Kirchenlehre als die mythische Auffassung der 
Religion auf dem Gebiet der blossen Vorstellung erkannt, die Religion 
als die Wechselbeziehung zwischen Gott als den unendlichen und dem 
Menschen als endl. Geiste; zum Christus ward ihm die in ein persönl. 
Leben als Gotteskindschaft eingetretene Gottheit. Lipsius hat durch 
eine scharfsinnige Untersuchung des menschl. Eikentnissvermögens alles 
metaphys. Wissen noch entschiedener als Kant vora relig. Gebiet ab-
gelehnt, das nur durch persönl, Erlebniss als Erhebung tiber die den 
Geist bedingenden Naturmöchte sicheres eríárt und mit solcher Erfah-
rung als die keimartig in jedem Menschenkinde vorhandene Religion 
auch den relig. Inhalt der kirchl. Dogmen zu erfassen vermag, Zwischen 
beiden Dogmatikern hat Ottó Pfleiderer den Ursprung aller Religion 
und ihre welthistor. Entwickelung in den grossen Völkerfamilien nach-
gewiesen bis zur Veriiefung in relig. Bewustsein des Paulus, ihre Ver-
schlingen mit der Ethik. und ihre prakt, Form,* 



reális kijelentés! fogalomnak a szükségességét s a valódi 
csudának a lehetőségét elismerték. Azonban a hittan és 
bölcsészet közötti viszonyt nem fogták fel világosan, s oly 
vallásbölcsészetet állítanak fel, mely lényegileg a keresztycn-
ségnek a bölcsészete legyen, azonban — ha a kereszt)'énség 
lényegét helyesen határozzuk meg — nem létezik a hittan 
mellett, hanem csakis maga a hittan képes arra, a mit 
közönségesen a vallásbölcsészetnek tulajdonítanak. Mert 
az Írásnak, hitvallásoknak és vallásos tapasztalatnak kon-
krét közvetítései nélkül ama vallásbölcsészeti tételek el-
vont schémák maradnak. 

A spekulatív tbeismusnak bölcsészeti alapjával 
azon theologusok is megegyeznek, kik általában véve 
rationalistikus nézeteknek hódolnak, azonban a keresz 
tyénség sajátképi alapeszméihez, sokkal inkább közeled-
nek. Ide tartozik Rückert, ki a keresztyénség ethikai 
szellemébe igyekszik hatolni és SchenJcel, kinek »Christl 
Dogmatik von Standpunkte, des Ge\vissens« 1858 — 
1859. című mű'e hasonlóan középhelyet foglal el ra-
t i o n a l i s m u s és supranaturalismus között Legjelentéke-
nyebb műve »A protestántismus lényege« 2. kiad. 1862, 
melynek alapgondolata »a lelkiismeret alaptételén nyugvó 
S'/abadjev. községi öntudat* elvének keresztülvitelében áll.*) 

A modern rationalismus megteremtette 1865. a mun-
kás »Protestáns egylet et ll), melynek főköz'önye a berlini 
WebsJcy-féle » Ktrch enzeüutig,« vezérei pedig SoJienkel, 
Bluntschli és mások vollak. Annak főjelszava a prot. 
hit- és lelkiismereti szabadságnak az egyesben s a gyü-
lekezetben való teljes keresztülvitelében, továbbá a >prot. 
egyháznak az ev. szabadság szellemében és korunk összes 
művelődésében összhangzásban való megújulásában* áll, 
s a keresztyénség főcélját az emberiség erkölcsi átala-
kítását látja, ép az^ t elvileg elveti a hitvallásokat, sőt a 
nyilvános érvényű dogmát is, még pedig úgy, hogy kiki 
telje en szabad a dogma felfogásában, hacsak keresz-
tyénségéről, mint erkölcsi és közösségi elvről tesz bi-
zonyságot. Ép azért zászlaja alatt egyesít supranatura-
listákat, mint Baumgarten, továbbá bármely rendű ratio-
nalistákat, sőt határozott pantheistákat is. Hogy a pro-
testáns egylet ezen hittani közönyösség és latitudinaris-
mus mellett valami positiv eredményre nem juthat el, 
az világos, legfeljebb az egyház és állam közötti meg-
különböztetés terén. Mindamellett abból, hogy a »prot.-
egylet* a prot. szabadság elveit annyira egyhangú'ag 
hangsúlyozza s korunk tagadó elemeivel szemben nem 
vonta s vonja meg kellőleg a határvonalat, még nem 
következik az, hogy StöcJcer receptje szerint e pártot 
elitéljük, sőt annak működését megbénítsuk. Mert tagjai 
közül sokan l2) igazi evangy. prot. keresztyének, s a 
berlini prot. egyházi lap jelenlegi derék szerkesztése 
alatt egészben véve sokkal mérsékeltebb és positivebb 
álláspontot, keresztyén érzelmet és ismeretet tanúsít, 
mint StöcJcer és conservativ dogmahívő pártjának összes 
lapjai ,3) századunk egyik legnagyobb és legvallásosabb 
theologusa Rothe is ezen párthoz tartozott, ki az egy-
let szellemi alkotójának mondható, s az ő és Schleier-
macher követői máig sem haltak ki ezen pártból. S jel-
lemzően mondja Hase: >Ezen egyleten belül hirdet-

f l) Egyházjogi rendszerét lásd Kovács A. >Egyházjogtan* Buda-
pest, (878. című művének 154. I„ továbbá v. ö. SchenJcel'. »Der deutsche 
Protestantenverein* 1868. című értekezését, és Schwarz—Kovács i. m. 
Ó13 s köv. í., különösen az apológiát dr. lloffmann generalsup. ellen 
a ó i9 s köv. 1. 

12) P. o. Zittel, Ziegler, Schröder, Lipsius Websky, Werner stb. 
, s) Példa rá Baumgarten, VYelhausen s újabban Bender taná-

rok esete. 
*) Lásd Rückert és Schenkel jellemzését Schwarz—Kovács i. m. 

563 s köv. 1. 

helte Rothe az új evangyéliumot, melynek le kell győznie 
a világot azáltal, hogy annak jogos törekvéseit elfogadja, 
s értékesíthette Baumgarten népszetű alakban a maga 
küzdő lutherismusát.« A prot.-egylet a reformatió alap-
tételét, melyszerint az üdv egyedül, a Krisztusban, s 
az üdvözítő egyedül az Írásból ismerhető meg, ismétel-
ten vallotta, s ha a reformatiónák ezen alaptételét theol. 
szabadsággal fejti ki, úgy esetleges tévedései dacára is 
teljes prot. létjogosultsággal bír. A konservativ körök 
által római módon anathematizált theol. és egyházi 
szabadelvű párt egyezik az egész prote^tantismussal 
abban, hogy elismeri a reformátorok a'aptételét a Krisz-
tusban való üdvről s az írásról, mint a Krisztus isme-
retének egyedüli forrásáról és normájáról ; hogy szabad 
tetszésére bízza az egyesnek ezen ismeret formulázását, 
kerüli a polémiát a hagyományos egyházi tan ellen az 
egyházi beszéd s az ev. oktatás terén s végül egyesült 
erővel munkálkodik a jelenkor egyházi és erkölcsi fel-
adatának megoldásán. I4) Helytelen tehát az a vádisko-
dás, me'ylyel bizonyos prot. körök e derék és tevékeny 
egylet iránt maguknak tetszelegnek, mert az őskerész-
tyénség s általában az egyházi tan tisztább felfogását 
ezen irány hangsu'yozza leginkább. 

E g y Lipsius. Hilgenfeld, Hausrath és másoknak 
sokat köszön úgy a történelmi mint az írásmagyarázati 
tudomány. Mert hiszen az nem evangyélíumi tan, nem 
befejezett valami, hanem épen napjainkban termékeny 
és teljesen üdvös átalakító folyamatban van, s e folya-
matot meggátolni akarni Stöcker s az orthodoxia mód-
jára vétkezést jelent az atyák szelleme s a keresztyén-
ség jövője iránt! Befolyása alatt áll napjainkban a jénai, 
heidelhergi, strassburgi, kiéli s részben a zürichi, berni s 
bécsi theol. fakultás. 15) 

(Eolyt. köv.) Dr. Szlávik Mátyás. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
(A szerzőtől, id. Szotyori Nagy Károlytól.) 

I. A magyarországi ev. reform, egyházak számára 
irt és először az 1859-ik évben négy részben megjelent 
karénekes könyvem harmadik változatlan kiadásban 
L'pcsében épen most kerülvén ki sajtó alól, a folyó 
1887-dik évi január 15-dik napjától fogva nálam Deb-
recenben kapható lesz a régi árak mellett. Tartalma: 
I-ső rész : 94 elő-, utójátékok és záradékok. Ára 1 frt 
60 krajcár. Il dik rész: 166 karének (choral) és nép-
hymnus; négyes hangzatra (vagyis négyszólamú vegyes 
énekkarra), orgonára vagy zongorára, choralis közbejáté-
kokkal egyaránt használhatólag felvéve. Ara 2 forint 
50 kr. III-dik rész : 30 közönséges halotti ének négyes 

I bangzatra. Ára 60 kr. IV-dik rész : 26 nagyobbszerű 
templomi és halotti karének, kétnemű (u. m. vegyes és 
férfi) énekkarra Ára 1 forint 50 kr. A négy rész együtt 
5 frt 25 kr. 

Jegyzet: Az I-ső és IV-dik részt más vallásfeleke-
ze tek is használhatják. 

14) A legközelebb Weimárban megalakult »Protestáns missziói 
egylet* s annak évenként erősen látogatott értekezletei tanuságul szol-
gálhatnak állításunk beigazolására. 

i:') Hatalmas örganumai e modern szabadelvű prot. iránynak 
még a Hilgenfeld által 1858 óta szerkesztett »Zeitschrift für wissen-
schaftlichen Theologie* s a Hase, Lipsius, PJleiderer és Schrader 

1 által 1875 ófa jelesen szerkesztett : »Jalirbucher für prot. Theologie* ; 
! továbbá a lejdai egyetem, irod. társulatnak évkönyvei és kiadványai, 
i melyeken oly kitűnőségek dolgoznak, mint Holsten, Thiele, Kimen, 

Rauwenhoff, Hofstedé de Grot Péter, Scholten stb. 



A Il-dik és ]II-dik rész az összhangzattant tanu-
lóknak, a chorálok alapos harmonizálása módjának ta-
nulmányozására és elsajátíthatására nézve ajánlható. 

Szükségesnek látom megemlíteni azt is, hogy cho-
rálkönyvemmel a magyar ev. ref. egyház összes ének-
keszletét felöleltem, mely összesen 196 dallam ; de 
ezenkívül még 26 dallam az erdélyországi karénekes 
könyvben jelent meg, melyek közül Magyarországon ke-
vés van használatban ; ezen 26 dallam hozzá adva a 
196 dallamhoz, ekkép az általam harmonizálva kiadott 
dallamok száma 222; megjegyzendő, hogy az erdélyi és 
magyarországi ugyanazonos énekdallamok harmonizá-
lása is egymástól egészen különbözik; mely hármonia-
különbség nemcsak érdekes, de tanulságos is; és így az 
ev. ref. kántorok és orgonisták, ezt templomi istenitisz-
teleteken, mint orgonaművet és mint egy négy szólamra 
írt harmonicust, az ev. tanítók, tanítóképezdei tanárok, 
egyházi énekegyletek s mind azon intézetek és iskolák, 
hol az egyházi éneklés taníttatik, az összhangzatos ének-
tanításnál mint kézikény vet, mint eddig úgy ezu'án is, akár 
a revideált énekes könyv szerint, akár a karénekes köny-
vem II-dik részéhez mellékelt » Függelék* figyelembe 
vételével, a 4 egyházkerület által törvényesen bevett 
1806-dik évi kiadású zsoltárban, vagy a Maróthi-féle 
harmonikusban megjelent Goudimel-féle eredeti dalla-
mok szerint, egyaránt a legjobb sikerrel használhatják ; 
valamint a zongorán vagy harmoniumon játszani képes 
és az egyházi harmonikus chorálokban gyönyörködő 
családtagoknak is nagyon ajánlható, de tanulságos is, s 
az összekötött (iigato vagy legato) játék elsajátítására a 
legjobb iskola. 

Azon néhány dallam pedig, melynél itt-ott kis 
félhang különbség találtatik, mely nem egyéb mint hang-
bővítés, s melynek átdolgozása a » Függelékből« kima-
radt a »Függelék «-hez pótolva és mellékelve lesz. 

A revideált énekes könyvben a hangbővítés, az 
újabb zenei szabályokkal és hangnemekkel megegyezik. 
A Maróthi-féle zsoltár-dallamokban is fordulnak elő 
hangbővítések, melyek miatt az úgynevezett régi görög 
scála csaknem elesik s az ilyen dallam inkább az új 
hangnem scálájához tartozik. 

De a dallam-hangsorban, a dallamtól eltérő hang-
közkiilönbség, vagy a hangsornak részben vagy egész-
ben eltérése, félrevitele, elferdítése, sem az iskolákban, 
sem a templomokban soha meg nem engedhető; ezért 
karénekes könyvemben nem is fordul elő sehol a dal-
lamot megrontó ily hangközkülönbség, vagy valamely 
dallam-hangsortól részben vagy egészben való eltérét. 

E négy részből ál'ó chorálkönyvem első kiadása 
megjelenésének története ez. 

A egész országból igen sok oldalról történtek 
felszólítások, hogy magyarországi karénekes könyvemet 
adjam ki. 

A tiszántúli ref. egyházkerület kormánya, egy négy 
hangra kidolgozott karénekes könyv megjelenésének 
szükséges voltát már az 1846-ik évben kimondotta ; en-
nek minélelőbbi kiadását sürgették a többek közt, külö-
nösen a dunamelléki ref. egyházkerület akkori helyettes 
superintendense, néhai Bátori Gábor, n.-körösi lelkipász-
tor ; továbbá néhai Varga János, n.-körösi gymnásiumi 
és tanitóképezdei igazgató; s a mű kiadását, akkori 
11.-körösi tanítóképezdei zenetanár Sz. Nagy József is, a 
növendékek előhaladhatása végett felette szükségesnek 
tartván, hogy az a tanítóképezdékben iskolai kézikönyvül 
használtathassák s hogy a szerint a kántor-orgonisták is 
szabályszerűen orgonázni megtanulhassanak: egyik azon 
időtájban tartott egyházkerületi közgyűlés alkalmával 

engem Pestre fel is hívtak s ott akkori egyházkerületi 
világi főgondnok, néhai gróf Ráday Gedeon és sok más 
világi és egyházi legfőbb tekintélyek, karénekes köny-
vemnek minél előbbi kiadására felszólítottak; megjelen-
hetése végett jó indulatukat megígérték és pártfogásukat 
felajánlották. Ennek következtében, jó remény fejében, 
előfizetés útján, négy részből álló karénekes könyvem 
első kiadása megjelent Lipcsében az 1859. évben, junius-
ban, még pedig az akkori nagy ágio miatt, nem csekély 
veszteséggel. 

Munkáim kidolgozásában követtem Schneider Frid-
rik, Schneider Ján., Becker C. F., Schártlichés dr. Volk-
már s több zenetudósokat, s minekelőtte sajtó alá bo-
csátottam volna, mind a magam, mind a mások meg-
nyugtatása végett, megvizsgáltattam valódi művés7ekkel, 
kik a világ leghíresebb zenetudósai; és épen az egyházi 
zenészet legfőbb apostolai közt foglalnak helyet; kik 
tehát nemcsak bírálni, vizsgálni, Ítélni, hanem dolgozni 
is tudnak. 

E jeles bírálóknak, négy részből álló karénekes 
könyvemről kiadott bizonyítványai a következők : *) 

Debreceni kántor és orgonista Nagy Károly úr 
részére, ezennel örömmel adok bizonyítványt arról, hogy 
ő a németországi protestáns templomokban előforduló 
karénekek (Chorále) mintájára, a magyarországi protest. 
templomok számára 166 karéneket, a közbejátékokkal 
együtt nagy gonddal szerkesztett össze ; és az azok 
mellé készített öszhangzat (Harmonie) a templomi szer-
tartásnak tökéletesen megfelelő. Minthogy pedig az ének-
hangzatokat (Melodie) — bár azokban néhol erős (vagy 
nehéz) hangzású menetek fordulnak elő — úgy kellett 
felvennie, a mint azokat találta: ennélfogva ezen körül-
mény az öszhangzat szerkesztését mé® inkább nehezitc ; 
mely azonban szerencsésen megoldatott. — Én tehát 
méltányosnak találom, hogy ezen karénekek Magyaror-
szág minden protestáns községeiben felvétethessenek. 
Egyszersmind az általa gyűjtött 30 temetési éneket, 
valamint 26 nagyobb temp'omi és ha'otti karéneket 
(Motetten) — melyek közül többek az ő saját szerzemé-
nyei — igen is ajánlásra méltónak találom. Nem ke-
vésbbé dicséretet érdemlő 93 darab orgona szerzemény 
gyűjteménye, melyek záradékokat (Cadenzen) s úgy rö-
videbb mint hosszadb előjátékokat tartalmaznak s melyek 
közül 31 az ő saját szerzeménye, a többiek szerzői pedig 
lelkiismeretesen meg vannalc nevezve. Ezen orgona szer-
zemények a nagyobb és nehezebb előjátékokrai előké-
születre nézve legjobb eszközül szolgálhatnak s mindenütt 
ajánlhatók. 

Bécs, október 28. 1858. 
Sechter Simon, cs. kir. első udvari orgonista s a 

zene conservatoriumban az öszhangzat professora. (P. II.) 
Nagy Károly úr szerzeményeinek rövid átnézése 

után, a fentebbi bizonyítványt, az igazsághoz képest 
ajánlólag megerősítem. Drezda, nov. i-én 1858. Schnei-
der János, szász kir. evang. udvari orgonista. (P. H.) 

Nagy Károly úr szerzeményeinek megtekintése után 
Sechter és Schneider udvari orgonista urak véleményét 
és Ítéletét teljesen osztom. Drezda, nov. 2. 1858. Ottó 
Gyula Ernő, kántor és zene-igazgató a három evangel. 
főtemplomban. (P. H.) 

Nagy Károly úr szerzeményei áttekintése után, 
udvari orgonista Sechter úr Ítéletét teljesen osztom. — 
Berlin, nov. 3-án 1858. Dr. A. B. Marx, zene-professor 
s zene-igazgató az itteni egyetemben. (P. Pl.) 

*) A bizonyítványok tér szőke miatt, csak fordításban közöl-
tetnek, Szerk. 



Nagy Károly úr zenemunkálatainak előleges meg-
tekintése után, örömmel csatlakozik alulirt a fenntebb 
megnevezett urak Ítéletéhez. Potsdam, nov. 4 én 1858. 

J. C. Schártlich, kir. zene-igazgató és orgonista a 
királyi udvai í templomban. (P. H.). 

Sechter úr bizonyítványához legőszintébb vélemé-
nyével csatlakozik Lipcse, nov. 6-án 1858. Dr. ITaupt-
mann Mór, kántor a Tamás-iskolában s zene-igazgató a 
lipcsei főtemplomban. (P. H.). 

Én is teljes meggyőződésemből csatlakozom Sech-
ter úrnak épen oly igazságos, mint kedvező Ítéletéhez, 
valamint a többi urak véleményéhez is. Lipcse, novem-
ber 6-án 1858. Zöllner Károly, lipcsei zenetanító. (P. II.) 

Nagy Károly úr több szerzeményei gondos átné-
zése után, azon örvendetes helyzetben vagyok, miszerint 
a Sechter Simon udvari orgonista úr által kimondott 
ítéletet mindenben megerősíthetem. Prága, nov. 9-dikén 
1858. I. F. Kitti, m. k. A prágai zene-conservatorium 
igazgatója; a belga királyi Lipótrend és a pármai her-
cegi sz. Lajosrend lovagja s az ausztriai művészet és 
tudomány nagy arany érdemjel tulajdonosa. (P. II.) 

Alulirt megvizsgálván Szotyori Nagy Károly úrnak 
a magyarországi helvét hitvallásuak számára szerkesztett 
ily című munkáját: »Templomi és Halotti Karénekes 
KÖnyv« 4 első részét, úgymint : a praeludiumokat — 
166 chorált négyes hangszóra, orgonára vagy zongorára, 
choralis interludiumokkal ellátva — közönséges halotti 
énekeket négyes hangszóra, templomi és nagyobbszerű 
karénekeket, kétnemű énekkarra, úgy találtam, hogy 
mindegyik munka a címben kitett rendeltetésének töké-
letesen megfe'el; s ennélfogva teljesen megérdemli, hogy 
mind a magyarországi és erdélyi helvét hitvallású s né-
mely részben, a más hitfelekezetű egyházi zeneképző-
intézetekben és templomokban is használtassák. Pesten, 
november 14-dikén 1858. Thern Károly, a pest-budai 
zenedén a zeneszerzés és generalbassus tanszakának 
tanára. 

Szotyori Nagy Károly úr »Templomi és Halotti 
Karénekes Könyv« című — négy részre oszló — zene 
munkáit átvizsgáltam; ajánlom azokat, mint a kitűzött 
célnak minden tekintetben és részekben tökéletesen 
megfelelő zeneműveket minden o'ynemű nevelő intéze-
teknek, a hol az egyházi zene és ének taníttatik ; úgy 
szinte már kezdő és műveltebb orgonistáknak, kántorok-
nak, praeparandiáknak, ref. papnö\ eldéknek, énektársu-
latoknak és egész reform, községeknek és testületeknek, 
mert minden megnevezett osztály felleli ezen zeneművek 
rétegeiben a kívánható dallamokat és zenerészeket. A 
praeludiumok, halotti és templomi énekek szende menetű 
egyszerű és mégis melodiosus szerzemények és könnyen 
betanulhatok. A sz. Dávid összes zsoltárai azon oknál 
fogva is nagy pártolást érdemelnek, mert azok négy 
énekhangra téve célszerű interludiumokkal egy tömegben 
nyomtatásban még nincsenek kiadva, a magyar reform, 
szentegyháznak pedig ilynemű munkára nagy szüksége 
van. Óhajtandó, hogy Nagy Károly úr törekvése e téren 
minél nagyobb pártolásnak örvendhessen. Pesten, okt. 
20-án 1858. — Bognár Ignác, m. k. a nemzeti szinház 
énekkar tanítója és több nyilvános nevelő-intézetek ének-
és zene tanára. 

Az elsorolt bizonyítványokon kívül, munkáim meg-
jelenése után, hírlapokban, magán levelekben és szemé-
lyesen, mindenkitől csak a legkedvezőbb elismerő nyilat-
kozatokat kaptam, u. m. Liszt Ferenc nyilatkozata Re-
ményi által; Mozsonyi Mih., Wőhler Gothárd, Engesszer 
Mátyás, Zsasskovszky Endre, Schmied Péter, Mátrai 
Gábor, Szénfi Gusztáv, Nyizsnyai Gusztáv, Bartalus 

István, Zsasskovszky Ferenc, Körösi Sándor, Kálmán 
Farkas, Koronkai Kiss Lajos és igen sok másoktól. 

II. Erdély országi kar énekes könyvem megjelenéséről. 
Az erdélyi ev. ref. egyházkerület által az 1838-ik évben 
kibocsátott s úgy nevezett: »Megújított és törvényesen 
bevett Énekes könyvben* lévő dallamokat ugy, a mint 
az egyházkerület akkor elfogadta és megerősítette, mely 
tartalmaz 57 énekdallamot, melyek nagyobb részben 
Magyarországon is használhatók, négyes hangszóra vagy 
orgonára avagy zongorára, chorális közbejátékokkal 
együtt, egyaránt használhatólag kidolgoztam és az 1848. 
éví nov. 7-én kiadtam, mely csakhamar nagy elterjedés-
nek örvendett a két magyar hazában. 

A mi a rhythmust illeti: a nyomtatásban megjelent 
dallamok rhythmusától eltérve, ezen chorálkönyv, egyen-
méretű beosztás szerint, újra nyomatás és ujabb tactus 
szerinti csoportosítás nélkül is használható, a magyaror-
szági chorálkönyv szerint. (Choralis egyenlő ütenyekkel.) 

A dallamokban itt-ott előjövő átsimításokat több-
nyire el lehet hagyni, mely esetben némely éneknél, a 
kihagyott hang miatt, az öszhangosításban, egy-két ac-
cord helyett, más oda illő accordokat kell tenni. 

E karénekes könyv nálam még számos példányban 
kapható. Ara 1 frt 30 kr. 

Megjegyzendő, hogy Magyarországon is, ezen az 
erdélyországi evang. reformátusok számára írt karénekes 
könyvem, megjelenése után, különösen a debreceni és 
nagy-kőrösi tanítóképezdékben stb. mint kézikönyv be-
vétetett és használtatott az 1859-ik évi juliusig ; amikor 
a magyarországi ev. reformátusok számára 4 részben irt 
karénekes könyvem első kiadásban megjelent s megjele-
nése után az erdélyországi karénekes könyv helyett, a 
tanítóképezdékben kézikönyvül azonnal felvétetett és hasz-
náltatik ma is. (Vége köv.) 

B E L F Ö L D . 
Eyy híres egyházi ének dallamáról. 

Az >Evang. Egyh. és Isk.« f. évi 3-ik számában 
Frühwirt Samu, theol. akad. énektanító úr megjegyzé-
sekkel kiséri e b. lap mult évi 49-ik számában »Cithara 
sanctorum« cím alatt közölt énekügyi jegyzeteimet. 
Nevezetesen idézvén az általam OerhardtnáTc »Befiel du 
deine Wege« című énékéről mondottekat, ezeket írja. 

»E mondottakban úgy látszik egy kis összetévesz-
tés fordúl elő. Sem Lányi, sem Gerhard nem szerzője a 
dallamnak, mert Gerhardot, mint zeneszerzőt sehol sem 
ismerik, csak mint kiváló énekköltőt. A költőt és zene-
szerzőt meg kell különböztetni. Nagyon sajátságos azon-
kívül még ama kérdés: »hogyan került az a németek-
hez ? Hogy jutott ahhoz Geihard, a kinek szereplése a 
17-ik század második felére esik ?« ki csak egy kissé 
lapozgatott az egyházi ének történelmében, könnyen ad-
hat erre feleletet. Nem oly nagy mesterség abból kita-
lálni, ki ama ének szerzője ? Nem találunk ott egy szót 
sem, hogy valaki Gerhardnak tulajdonította volna. Es a 
költemény maga alig magyar eredetű. Felteszem, hogy 
minden ev. lelkész Gerhard életrajzát ismeri, hogy is-
meri egyszersmind azon körülményeket, melyek alatt 
irta Gerhard e gyönyörű éneket Akrostichon formában 
aggódó nejének vigasztalásul. Először jelent meg Crüger 
J. »Praxis pietatis melica«-jában 1653. 

A dallamot Németországban már 1601-ben ismer-
ték, de nem mint egyházi, hanem mint világi szerelmes 
éneket e szöveggel: »Mein G'müt ist mir verwirret« stb. 



Tehát legyen igaz, a mi igaz. Igaz és tény pedig az, 
hogy e dallam szerzője senki más, mint Haskler Leo 
János, korának legnagyobb orgonaművésze, szül. Nürn-
bergben, 1564 körül mint Hassler Izsák zenész fia, ki ki-
képzését Velencében Giovanni Gabrieli által nyeré. A 
veleneei iskolából került tehát ama lágy hangnemű, 
kellemes ének,?.-ott kell eredetét keresni. Élőször találták 
ezen énekgyüjteményben : »Lustgarten neuer Teutscher 
Gesáng, Palleti, Galliarden und Intraden mit vier, fiinf 
sechs und 8 Stimmen. Nürnberg bei Paul Kaufmann 
iőoi.« Csak művész lehetett ezen öthangú éneknek 
szerzője. Felvették az egyházi énekek közé 1611-ben. 
Demantius Threnodie-jében a szövege Knoll szép éneke : 
»Herzlich thut mich verlangen® (Szívem szerint kívá-
nom). Említendő még a : »OHaupt voll Blut und Wun-
den« ugyanazon dallamra. Eredetileg a jóniai egyházi 
hangnemben volt írva, de később Hobáus a phrygiaiba 
tette át. 

»Honnan vette a ref. egyház ?« arra is adhatok 
feleletet, t. i. nemcsak egy szép énekünk ment át a 
reform, egyházba, péld. Luther »Mi atyánk «-ja náluk 
is kedvelt ének. Vegyen csak schweizi ref. énekesköny-
vet kezébe, ott több ismerősre találhat. 

Miután a theol. akad. ének tanító úr a fenntebbiek 
által megcáfolhatni vélte azon állításomat, rrely szerint 
Gerhard idézett énekének dallamát magyar eredetűnek 
mondtam, legyen szabad e helyt azon okokat elősorol-
nom, melyeknél togva a fenntebbi rám olvasott és jól 
Írja — a theol. akad. énektanító úr — »minden evange-
likus lelkész által elismert« adatokkal szemben is fenn-
tartom előbb nyilvánított nézetemet. 

Állításom kiindulási pontját azon tény képezi, 
mely szerint Lányi Illésnek (1590—1617) »Bár szivem 
szomorkodik« című éneke csakis azon dallammal szállt 
reánk, mely a Chován-féle chorálkönyvben 348-ik 
szám alatt s a Szügyi-féle mntatványban a »kezdő 
ének« cím alatt található. Ezen élő hagyomány magában 
véve is egy semmikép sem ignorálható titok, ha bár 
nem is döntő bizonyítékot képez a kérdéses dallam 
magyar eredete mellett. De meg van annak a maga ok-
mányszerű alapja is. 

Ugyanis ezen dallam nemcsak a most élő nemze-
dék ajkán található, hanem ug) ancsak Lányi énekszö-
vegének dallamaként megjelent az a Skultéty chorál-
könyvében, mely 1798-ben Brünnben adatott ki! Ez 
utóbbi előszavában azt mondja, hogy a dallamok felte-
vésénél nem járt el önkényesen, hanem a régibb parti-
túrákat, nevezetesen Tarnóczy Györgynek kótázott kan-
cionálját használta forrásul. 

Tarnóczy Györgynek ezen kótázott kancionálja 
legelőször 1636-ban Lőcsén a Brevver-féle nyomdából 
került ki, 400 énekkel. Ezen énekeket Haan Lajos a 
maga monographiájában névszerint elősorolja, s azok 
közt említi a Lányi kérdéses énekét is. Ha tehát áll az, 
a mit Skultéty mond, hogy dallamait az általa nevezett 
partitúrákból vette át, akkor kritikailag is igazolt tény-
nek tekinthetjük, hogy a kérdéses dallamot, a Lányi 
ének szövegével kapcsolatban Tarnóczy György (1591 — 
1637) i r iár ismerte. 

Nem valószínű, hogy Tarnóczy és Lányi énekeit 
nem azon dallamok szerint vette volna fel a maga éne-
kes könyvébe, melyekre azok maga Lányi által szerez-
tettek s melyek szerint azok eredetileg énekeltettek. — 
Hisz egy éneknek dallamát, mely a nép szájára kelt s 
annak vérébe ment át, nem lehet egy-két év alatt meg-
változtatni. Hogy pedig Lányi énekei már Tarnóczy 
kancionáljának megjelenése (1636) előtt általánosan éne-

keltettek, az kiviláglik Pribisi Dánielnek 1634-ben Lő-
csén második ízben kiadott (csehnyelvű) katekismusából, 
melyet gr. Tököly István feleségének szül. Turzó Kata-
rinának ajánlott s melynek harmadik része Lányi Illés 
»régibb és ujabb« énekeit tartalmazza. Tehát 1634-ben 
Lányi Illés énekei már mint általánosan ismeretesek s 
közhasználatban levők szerepeltek. 

A mi a theol. akad. énektanító úr azon megjegy-
zését illeti, hogy »különbség teendő a költő és zene-
szerző között, és hogy »Gerhardot, mint zeneszerzőt 
sehol sem ismerik*, erre Göthének szavaival felelek : »nur 
nicht lesen, immer singen: und ein jedes Wort ist 
deinU Egyházi énekeknél a szöveget a daltól nem lehet 
oly mereven elválasztani egymástól, mint a tollat tartó-
jától. Szerves egészet képeznek azok. A ki egyházi 
éneket teremt (és nem kalapál a rímkovácsok módjára) 
annak lelke zengő húrjait kell megszólaltatnia és ezek-
hez a hangokhoz kell keresnie a szavakat, hogy az 
azokban nyilvánuló érzelemnek, vagy eszmének az ér-
telemre nézve Ís felfogható kifejezést adjon. Hogy 
honnan veszi azokat a hangokat ? az csak genealógiai 
tekintetből bírhat érdekkel, a szellemi tehetékek örök-
lésének analógiája szerint. De ha sikerült ama hangokat 
oly tartalommal ellátnia és oly formához kötnie, mely 
mellett azok az egyház közkincsévé, s az evangyeliomt 
szellem örökérvényű kijelentésévé váltak, akkor az illető 
ének úgy, a mint azt szerezte, dallamostól és szövegestül, 
az ő műve és alkotása. 

Midőn én a kérdéses dallamot Gerhardttal szemben 
Lányinak tulajdonítottam, ezzel csak annyit mondtam, 
hogy ő ezen dallamot Gerhardt előtt egy félszázaddal 
már egyházi énekké alakítá, következőleg nem mi impor-
táltuk azt külföldről, hanem a németek vették azt át 
tőlünk. Ezzel Gerhardt énekének sem eredetiségét, sem 
művészi becsét, sem egyháztörténelmi nagy jelentőségét 
nem vontam kétségbe, csak is az egy és ugyanazon 
evangyéliom szerint reformált keresztyénség ezen hym-
nologiai termékei közt létező rokonsági fokozatot, illető-
leg azok genealógiáját mutattam ki. Igaz, hogy a sok 
tudós által barbárnak tartott »magyar föld« kunyhói 
s váromladékai nem versenyezhetnek a »velencei* 
dógék palotájával: de ez nem ok arra, hogy a velencei 
iskolából került volna ki ezen »lágy hangnemű, kel-
lemes ének«, s ott kelljen keresnünk annak bölcsőjét. 
S habár némelyek nagyon »sajátságos«-nak is tartják, 
de nincs kizárva a lehetőségek sorából azon kombina-
tió, mely szerint a germán szellemnek más népek szel-
lemével a reformatio útján történt lényegbeli egyesülése 
által a lét oly magas fokára emelkedett német protes-
tantizmus ereiben, alkalmasint egy kis magyar vér is 
folyik és nemesítő tényezőként közreműködik. 

Persze az a merseburgi história (nem a cíatát, 
hanem az almaját értem, mely alatt a legenda és a tiszt, 
akad. énektanító úr hite szerint G. ezen énekét »aggódó 
nejének vigasztalására* irta, a mely tanuja lett volna a 
merseburgi herceg követei érkezésének !), nem nagyon 
alkalmatos láncszemnek a magyar-német szellemi atyafi-
ság rokonsági szálainak kimutatására egy közös dallam 
genealógiájának kérdésében. Ámde egyrészt ama histó-
riát, melyről felteszi, hogy minden evangelikus lelkész 
ismeri (bár senki sem hiszi), maga a t. akad. énektanító 
úr cáfolja meg legjobban, midőn írja, hogy Gerhardt e 
gyönyörű éneke már 1653-ban megjelent, holott amaz 
általa említett »körülmények* vagy tizenöt esztendővel 
későbben állottak elő. Másrészt, miután egy kissé »lapoz-
gattam az egyházi ének történelmében,* arra a meg-
győződésre jutottam, hogy Gerhardt ezen énekét nem 
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is arra a dallamra szerezte, melyre azt most énekeljük 
s melyet én magyar eredetűnek tartok. 

Kezemben volt Reinhardnak 1885-ben Quedlín-
burgben megjelent jeles chorálkönyve. Ebben a 17. sz. 
alatt van közölve a »Befiel du deine Wege* című ének, 
de ennek dallama nem az, mely a Lányi énekéé. Az 
ott közölt dallamról Reinhard ezt mondja : »Bei Barth. 
Gesius i6o7.« Idézi a parallel melódiákat és szám sze-
rint 7 et, de azok közt sincs a kérdéses dallam. 

Beletekintettem Heringnek 1825-ben Lipcsében 
megjelent »Allgemeines Choralbuch«-jába, mely vala-
mennyi német ev. egyházi énekeknek dallamát magá-
ban foglalja. Ez a »Befiel du deine Wege* című éne-
ket szinte nem a Lányi énekének dallama, hanem a 
279. sz. alatt a Reinhard könyvében foglalt dallam sze-
rint, továbbá a 425. sz. alatt egy más dallam szerint 
közli, melyet a »münstersche Melodie«-nek nevez. Ez 
utóbbi szakasztott mássá a Chován könyvében 282. sz. 
alatt foglalt eredeti huszita ének dallamának. 

Átvizsgáltam a németországi »Brüdergemeindemek 
1778 Wegmann Ulrich által Neftenbachban (zürichi kan-
ton) kiadott »Choralbuch*-ját. Ez a kérdéses dallamot 
szinte nem a szóban levő ének, hanem az »0 Haupt 
voll Blut und Wunden* szövege kíséretében idézi. 

Ezekből kitetszik, hogy ha mi Gerhard kérdéses 
énekét a Lányi énekének, illetőleg a magyar ref. egyház 
»kezdő ének«-ének melódiája szerint énekeljük is, Német-
országban igen tekintélyes szakférfiak nem tartják azt 
amaz ének eredeti dallamának! 

A tiszt. akad. énektanító úr azt állítja, hogy e 
dallamnak, mint világi szerelmes dalnak szerzője Hassler 
Leo János s hogy azt 1611-ben vették fel az egyházi 
énekek közé, Knoll énekének dallamaként. 

Ennek kiegészítéséül hivatkozom Alfréd Dörffel 
(Lipcse Péters féle kiadás) »Choralbuch<-jára, mely ezen 
dallamot nem a »Befiel du deine* hanem a Brüderge-
meinde choralkönyvében foglalt, s fentebb említett ének 
eredeti dallamaként közli ilyen megjegyzéssel: Volks-
weise von Hans Leo Hassler 1601, als Choralgesetzt 
von Johann Hermann Schein, 1627. 

Ki tehát az a művész, a ki ezen »öthangú ének«-et 
szerezte ? Hassler Leo János, »korának legnagyobb or-
gonaművésze «-e a ki szerelmes világi dalokat szerzett ? 
vagy Üchein II. János, a ki azt Lányi halála után tiz 
esztendővel alakította egyházi dallammá ? 

Ezekből talán be fogja látni a tiszt. akad. ének-
tanító úr, hogy még sem oly nagyon könnyű mester-
ség í kitalálni, ki ezen egyházi ének dallamának szer-
zője, mint a hogy azt ő képzeli ? 1 

A fenntebbiek alapján ténynek tekintem azt, hogy 
Gerhardt a szóban forgó dallamra nem a »Befiel du deine 
Wege« hanem az » 0 Haupt voll Blut und Wunden« című 
éneket szerezte félszázaddal Lányi halála után. Miután 
azonban ez utóbbi nem egyébb, mint Clairvouxi 
Bernát, »Salve caput cruentatum* című latin énekének 
átdolgozása; s miután bizonyos, hogy e latin éneknek 
már születése órájában meg volt a maga melódiája; 
valószínű, hogy azt a magyarok még Bernát korában 
(f 1153) a saját egyházi énekeik közé felvették s idő 
folytán a saját nemzeti zenéjük természete szerint átala-
kították. 

Miután pedig a Bernát-féle hymnust a magyarok 
— a Cech codex szerint — már a 14. században saját 
nyelvükön énekelték : nem lehetetlen, hogy Lányi ezen 
magyar nyelvű hymnusz motívumait használta fel a maga 
csehnyelvű énekének szerzésénél. S ugyanazon forrásból 
meríthettek a magyar hegedűsökkel rokon hivatású 

máj szter sing erek is, a kiknek révén nem egy magyar 
dallam — persze variálva — átszármazott a német nép 
nyelvére.*) 

Nem hagyhatom megjegyzés nélkül a tiszt. akad. 
énektanító úr azon állítását, mely szerint Luther »Mi-
atyánk*-ját (Vater unser im Himmelreich) tőlünk vették 
volna át a reformátusok. 

Tudvalevőleg a hussitákhoz, valláselveikre nézve, 
legközelebb állanak a reformátusok. A mi cseh van Ma-
gyarországon, feltéve, hogy nem pápista, az bizonyára 
református. Goménius szellemének nyomai ott találhatók 
a sárospataki főiskola történetének lapjain. A csehor-
szági protestánsok is, a bevándorolt elemtől eltekintve, 
nagyobb részt reformátusok. Ezek egyenes leszárma-
zottjai a Húsz János híveinek. 

A mi már Luther »Miatyánk*-ját illeti, az nem 
egyébb, mint lehető leghívebb és így legtökéletesebb 
német kiadása azon eredeti huszita éneknek, melynek 
dallama a Chován könyvében 216. szám alatt található. 
Ezen éneket ugyanazon szöveg és ugyanazon magyar 
melódia szerint, melyen németek és tótok ma is éneklik, 
Magyarországon Luther előtt száz esztendővel már éne-
kelték 1 

Luther maga aligha értett csehül. De a hussziták 
dallamait és énekkincsét mégis ismerhette. Hisz már 
1531-ben Weisse Mihály, a németekké lett cseh-morva 
atyafiak lelkésze FulnecJcben 153 husszita éneket lefordí-
tott német nyelvre s azokat énekeskönyv alakjában ki-
adta. Luther fenntebb említett énekét 8 évvel később, 
1539-ben adta ki s így annak szerzésénél a Weisse 
könyvét forrásúi használhatta. 

A dolog tehát úgy áll, hogy mi evangélikusok 
ezen éneket szövegestűi, dallamostúl együtt a husszitáktól 
vettük á t ; ellenben a reformátusok, amennyiben ez ének 
meg van náluk is, egyenes ágon való öröklés útján jutot-
tak hozzá 1 

Jeszenszky Károly. 

R É G I S É G E K . 

Adatok a szepességi egyházak történetéből. 
(Vége.) 

Menhárd. Egyháza 1545-ben alakult. 1674-benezen 
egyház lelkésze is száműzetett, temploma, vagyona le-
foglaltatott. 1682-ben magán vallásgyakorlatra nyert en-
gadélyt, 1694-ben fatemplomot épített, 1707-től kezdve 
rendes lelkészszel önálló életet él. 

Lélekszáma 1805-ben 753, most 607, tehát fogyó 
félben van. Van most imaháza torony nélkül, emeletes 
lelkészlaka és iskolaépülete, 12 hold földje, 4648 frtnyi 
tőke vagyona. Adóssága nincs. 

Bevétele 1885-ben 1619 frt és 70 köböl termeszt-
mény, kiadása 1068 frt. A hívek a templomi ülőhelyért 
1 frt, 1 frt 30 krt és 3/4 mérő gabonát fizetnek, a fiatal-
ság mérőt. A város 375 frttal és 50 öl tűzifával se-
gélyezi az egyházat. 

Iskolájába két tanító vezetése alatt 77 tanuló járt. 

*) Példa rá Hans Sachs ezen felséges éneke: >Warum betriibst 
du dich mein Herz* (Mire bánkodol óh én szívem), melynek valódi 

! magyar zamatú dallamát Magyarországon jóval Hans Sachs előtt már 
énekelték. Maga Waclcernagel (Gesch. des Kirchenlieds 4 Bánde) oly 
elíitőnek találja ezen ének versmértékét a német versköltészet formái-
tól, hogy tagadja, miszerint ez ének szerzője Hans Sachs volna. Bajos 
dolog is egy ős eredeti magyar dallamra a májsztersingerek kaptafáját 

I alkalmazni I J> K, 



Leibic. 1542-ben volt lelkésze, 1674-ben Szepes-
Váralján Mihály lengyel király rendeletére összeült tör-
vényszék, az elitélt lelkészek sorában az itteni lelkészt Eck-
hardot és a segédlelkészt Grósz Jánost is száműzetéssel 
sújtotta, két templomuk vagyonukkal elvétetett s 1700-ig 
magánházban lelkész nélkül gyakorolta vallását. 1720-tól 
rendes lelkésze van. 

1674-ig három tanítóval virágzó iskolája volt, ettől 
kezdve 1784-ig már csak magániskolát tarthatott, 
1788-ban »vegyes nemzeti triviális iskolá«-vá változott 
át 2 ev. és 1 róm. kath. tanítóval. Azóta községi iskola. 
Jelenleg községi iskolája van 3 evang. és 2 róm. kathol. 
tanítóval. 

Keresztalakú szép temploma 1784 ben épült, diszes 
torony nyal 1858-ban láttatott el, rézzel fedve, órával és 
3 acél haranggal. 

Vagyona: földben: 31 hold, tőkékben: 11,763 frt 
48 kr. Adóssága 1192 frt 78 kr. Revétele 1493 frt. A 
várostól kap évente 108 frt 15 krt és 90 öl tűzi fát. A 
hívek templomi ülőhelyeik után fizetnek !/1(.—°/lc po-
zsonyi mérő termesztményt. 

Jelenleg 1147 lelket számlál. Emeletes szép pap-
laka özv. Miskovszky Johanna hagyománya. Tanulóinak 
száma 165. 

Majerka. 1568-ban alakult, anyaegyházzá lett 
1802-ben, de mert erőtlen volta miatt lelkészt fizetni 
nem tudott, a bélai egyház lelkésze administrálja az egy-
házat évi 30 forintért. 287 lelket számlál. Van 1835-től 
temploma torony nélkül, lelkészlaka és 1877-től iskola-
épülete, 7 hold földje, 3249 frt 20 krnyi tőkéje. Évi 
bevétele 449 frt. A hívek 3 frt 50 kr., 1 frtot fizetnek 
egyházi illetékül. A község évi segélye 52 frt 50 kr. 

A levita tanító évi fizetése átlagosan 400 frt, a 
tanulók száma 37. 

Béla. Serpilius Lőrinc más néven Quendel Witten-
bergából való visszatértében hirdette itt az evangye-
liomot s a hivek közt sok buzgó követője akadt, az ő 
kezdeményezésének tulajdonítható, hogy a katholikus 
papnak ép akkor bekövetkezett elhunytával a hívek a 
paplakkal, iskolával, az egyház összes vagyonával áttér-
tek. A katholikusok mintegy száz családra olvadtak le; 
a protestánsok ügye hamar virágzásnak indult. 1671-ben 
azonban bizonyos Ferenc nevű szerzetes Miklós lengyel 
királytól rendeletet eszközölt ki, a melynek értelmében a 
tizenhárom szepesi városban az evangélikusok templomra, 
egyházi birtokra s a vallás gyakorlására nézve nem egy 
rangúak a kathollkusokkal s követelték tőlük templomu-
kat, mit a bélaiak átengedni vonakodtak. Erre a XIII 
szepesi város kapitánya Lubomirszky Staniszlaus meg-
jelent s az evang. tótok templomát a szerzetesnek át-
adta. 1674-ben lelkésze és tanítója a Szepes Váralján 
összeült törvényszék által elitéltetett, az egyházból kiűze-
tett, az egyházi birtok kathol. kézre adatott, a hívek 
a vallás szabad gyakorlásától megfosztattak. 

Szigorú rendelet jött ellenök 1675—76-ban, mely 
az evangélikusoknak megparancsolta katholikusokká lenni. 
A város kapitánya Carelli megtiltotta a böjti időre a 
husmérést és hús vételt. Ugyanekkor a XIII város ka-
pitánya a templom elvételre adott engedélyt és a temp-
lomi szent edényeket visszakövetelte, az ellenszegülőkre 
300 frtnyi büntetés szabatott. 

1685-től ennek folytán magánházban tartottak isteni-
tiszteletet, megtiltatott ez is. Podolszky királyi biztos 
elpusztítani rendeli a házat, melyben eretnek istenitisztelet 
tartatott. 

Bélának jelenlegi leányegyháza, Keresztfalu, 1674-ig 
virágzó anyaszentegyház volt Még 1747-ben is a leg-

jobb anyaegyházakhoz tartozhatott a mennyiben itt 
ekkor kerületi gyűlés tartatott; 1782-ben már csak 58, 
családot számlál hivők gyanánt s ugyan akkor a bélai 
egyházhoz csatlakozik s gyermekeik Bélára jártak isko-
lába. Az 1860-ban eszközölt tagosítás következtében 
18 hold szántóföldnek jut birtokába, melynek jövedel-
mét gondosan tőkésíté. Ebből vásárolta meg 1867-ben 
a szentgyörgyi egyház fatemplomát, melyet használatára 
felállított. 1870-ben a Gusztáv-Adolf-egylet segélyével 
iskolát és tanítói lakot épített. Jelenleg 115 lelket szám-
lál s a lakosságnak egy ötödét teszi. 16 iskolás növen-
déke volt az idén. Ezen leányegyház tanítója egyszers-
mind a szórvány katholikus iskoláiba járó ev. növen-
dékeket is oktatja a vallástanban. A bélai evang. egy-
ház lelkésze háromszor tart itt istenitiszteletet, úrva-
csorát oszt, esketést végez a többit a levita-tanító végzi. 
Fizetése felmegy 320 frtra. 

Igló. Eredeti nevei: Nercomium, Neoforum, Nova 
Villa, Iglovia, Neudorf. 

Reformátorai már a 16-Ík század elején Fischer 
András és Leutschauer György, 1529—1548-ig. Az egy-
ház mintegy 120 évig háborítatlanul birta vagyonát s 
gyakorolta vallását. Lubomirszky Szaniszló 1671-ben 
fegyveres erővel jelent meg Iglón s 300 fegyveres siker-
telen ellenállása folytán megfosztattak a tót templomtól, 
mely a piarista szerzeteseknek adatott át. 1674-ben 
minden ingatlanuk elvétetett s az elnyomás hosszú nyo-
masztó korszaka következett be; 1694-ben megengedte-
tett magántelken faimaházat építeniök, de a lelkész-
választási jogot és a városban tartozkodhatás iránti en-
gedélyt csak 1707-ben sikerült kieszközölniök. 1766-ban 
Brühl Henriknek hatalmas pártfogása folytán imaházuk 
gyökeres átalakításához fogtak. Mária Jozefa szintén 
kegyelmesebb volt irántuk mint elődei. Ponjatovszky 
Kázmér megerősítette őket a katholikusokkal teljesen 
egyenrangú jogaikban. 1772-ben a visszakebelezés után 
szabadságukban ismét tetemesen megrövidíttettek, mígnem 
II. József türelmi parancsa s ily szellemű intézkedései az 
egyház törvényes jogainak élvezetébe léphetett ismét." 
1783. nov. 29-ről megengedtetett nekik a temető s ha-
rangok közös használata s a katholikus lelkésznek fize-
tendő stólák alól felmentettek. 1787-ben mint 4000 lel-
ket számlálóegyház második lelkészt választott Gotthárdt' 
Mihály személyében. 1789-ben új templomot építenek, 
1790 március 20-ikán tétetett le az alapkő s 1796 okt. 
9 én szenteltetett fel. Pákh Mihály lelkésze 1848-tól 
tiszakerületi superintendens. 1849 febr. 3-án éjjel közös 
harangjukat elveszítették a város tornya leégvén. 1852 
február 2-án Pákh Mihály lelkész és superintendens a 
kassai hadbíróság által halálra Ítéltetett, de megkegyel-
mezés folytán 4 évi börtönnel sújtatott; két év múlva 
kiszabadult a josefstadti várfogságból, helyét azonban 
elfoglalnia megtiltatott. 1852-ben Fábry Jánost jelenlegi 
főesperest választotta lelkészeül. 1857-ben a közös ha-
rang visszaállítatott; kis harangja 1486-ból Mátyás korá-
ból való. 

Az egyház a várostól évente 4453 frt segélyben 
részesül az 1861-ben kimondott egyenlőség alapján; 
lelkész, tanárok, tanítók, iskolai osztályok 20—80 köb 
méter tűzi fát kapnak a várostól évente fuvarozással és 
vágatással együtt. 

A gymnasiumnak első nyomaira már a 16-ik szá-
zadban találunk 1550—1674-ig 18 férfiú említtetik, kik 
nemcsak a humaniórákat, hanem bölcsészeti és theologiai 
tudományokat is tanítottak. 1674-ben megszűnt a nyil-
vános tanítás s helyét magánoktatás pótolta (Schulerloch 
traditiója innen ered) 1784-ben grammatista osztály já-
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rult a triviális osztályhoz, 18 [8-ban syntaxissal bővítte-
tett. i840-es években progymnasiumhak neveztetik. — 
1853-ban 26,000 frtnyi alappal bír. Az egyház és az 
iskolák leghatalmasabb jóltevői a Trangous testvérek, kik 
150,000 frtnyi alapítványt tettek 1865-ben; a gymnási-
umnak 300 növendéke van S ma az egész ország főgym-
násiurriai közt a legnépesebb. 

Elemi iskolái 1784-től indultak szabadabb fejlődés-
nek, 1816-ig magániskolák is találhatók. 1798-ban leány-
iskola építtetett. 1853-ban a fiú- és leány-iskola két-két 
szakaszra osztatott. 1872-ben a nőegylet a leányok szá-
mára képző-iskolát alapított. 1874—76 az elemi iskolák 
osztályai teljesen elkülöníttettek. 

Az egyház és iskolái azon helyzetben vannak, 
hogy fenntartásához a hívek illetékeikkel nem adóznak. 

Iglónak leányegyháza: Illés/alva (villa sperarum, 
Sperndorf, Villa ursi, Bárensdorí) egykor a XXIV városi 
fraternitáshoz tartozott mint önálló anya egy ház. Az ül-
dözések alatt annyira elpusztult, hogy városi jellegét, 
anyanyelvét elveszítette s faluvá lett. 1553—1672-ig 13 
önálló lelkésze volt. 1704 óta a szomszéd szepes-siimegi 
lelkészek gondozzák őket a lelkiekben. Későbben épített 
faimaházat s ismét önálló lelkész alatt él, 1709 október 
18-án Schwarcz János superintendens látogatta s vizsgálta 
meg. Lelkésze Roth Jakab Eperjesre távozván, a gyüle-
kezet és egyház ismét leányegyházzá fogyott s előbb 
Lőcséhez, majd Iglóhoz c-atoltatott, a mely utóbbinak 
leányegyházát képezi ma is. 1874-ben az iglói anyaegy-
ház 6100 frton iskolát és imaházat vett s engedett át 
haszonbér nélkül. 1878-ban Fochmann Márton 2000 fo-
rintot hagyományozott. Van a leányegyháznak gr. Csáky 
kegyességéből 5 hold földje. A község a tanitó fizetésé-
hez 100 írttal járul évente. Az iskola-alap szaporodott, 
1885-ben 56 frt 66 krajcárral. Lelkészi gondozását Igló-
ról nyeri. 

Nemes Károly, 
ev. lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 
Áz „Evangel i scher Bund" vagyis a prot . érdekek 

védelmére alakult ev. szövetség jan. 15-kén adta ki fel-
hívását a német protestáns néphez. A nagyfontosságú 
szövetkezet célját, alakját, működési módját leghívebben 
megismerhetjük magából a felhívásból, melyet a berlini 
prot. Kirchenzeitung nyomán kivonatosan ezekben köz-
lünk. A német ev. egyházat s vele német hazánkat nagy 
veszély fenyegeti. Az úgynevezett cultur-harc s félre-
tételének módja a romanismus hatalmát a legnagyobb 
mértékben fokozta, mert a compromissum csak újabb 
alkalmat nyújt neki a támadásra. A látszólagos békes-
ségben sem kell ám bízni, mert a protestantismust ren-
desen olyankor érték a legnagyobb csapások, mikor a 
hierarchia békét kötött az államkormánynyal. Az ellen-
féltől nem félünk, mert kezünkben van a leghathatósabb 
fegyver, Krisztus és az ő evangeliuma. A baj csak az, 
hogy ez a krisztusi szellem nem elég erős a nemzet 
szívében, a társadalom közszellemében és a családok 
szentélyében. Egyházunkat theologiai és egyházpolitikai 
harcok dúlják, híveinken, embereinken türelem leple alatt 
közöny és lanyhaság vesz itt-ott erőt. Ezt nem szabad 
tovább tétlenül néznünk, tegyük félre a pártoskodást, 
fogjunk kezet, egyesüljünk az »Evangéliumi szövetség«-
ben. Célja kettős: egyfelől a romanismus növekedő ha-
talmával szemben az evangeliumi érdekeket minden 
téren megvédelmezni, azok megtámadása ellen szóban 

Írásban síkra szállni, a nélkül azonban, hogy az igaz 
catholicitás és ker. szabadság elvét bántanák; másfelől a 
korszellem indifferentismusa és materialismusa ellen óvni 
és erősíteni az ev. közszellemet. E célra minden tagjának 
közreműködését kéri és várja a szőve'ség, de közelebbről 
egy központi bizottságot szervez a társulati tevékenység 
vézetésére. E mellett egy egész Németországra kiterjedő 
és fiók-szövetségeket vezető válaszmány is alakíttatik, 
mely az egyes tartományi és vidéki egyházak szövetke-
zeteit fogja irányozni. A központban egy külön bizoltság 
szerveztetik a sajtóban való akcióra. A szövetkezet tag-
jait és fiókjait a közgyűlések fogják egyesíteni s a to-
vábbi munkásságban irányozni. Ez vázlatos tervezete 
a szövetségnek. 

A felhivás további része buzdítás és munkára 
ösztönzés »A cultur-harc szünetel ugyan, de a papis-
mussal való küzdelem még tart és tartani fog mindaddig, 
smig egy eretnek lesz az országban* azaz míg ev. egyház 
él.« Egyelőre energikus ellenműködés az legszükségesebb, 
mert a papismus és jezsuitismus aknamunkája minden 
vonalon erősen folyik. A történet meghamisítása, a 
a prot. egyház folytonos ócsárlása, házasságok és külön 
vallású szülők gyerekei körül való eljárás, a sajtó és 
társulati élet kihasználása pápista célokra: oly sérelmes 
módon és annyira napi renden vannak, hogy az evan-
geliumi egyházaknak és hívőknek továbbis szótlanul és 
tétlenül nézni e tervszerű támadást, öngyilkossággal 
határos bűn volna. Ezért hát föl a kényszeritett önvéde-
lemre, sorakozás az evangélium zászlója alá, mert 
minden jel oda mufat, hogy a férfias önvédelem ideje 
elérkezett stb. A lelkes felhivás alatt számos hírneves 
pap, tanár és egyházi ember neve olvasható, így a 
többek között Beyschlag, Lipsius, Biehm, Nippold gróf 
Bodenstein stb. 

A poroszországi egyházat élénk mozgalomban 
tartja a Iiammerstein-féle javaslat, mely pro és contra 
a legváltozatosabb eszmecsere tárgyát képezi s az egy-
házi pártokat valóságos csatasorba állította. A positiv 
unió emberei, a középpárt és az orthodox árnyalatok 
határozottan a javas'at mellett foglaltak állást, míg a 
szabadelvű egyházi és theologiai irányok hevesen ellen-
zik az indítványt. A javaslat a porosz evangel. egyház 
egészséges fejlődésének akadályaiul a következőket so-
rolja föl: hogy az egyházkormányzati hivatalok betölté-
sénél az állami hatóságoknak igen széles hatáskörük 
van, a mennyiben nemcsak beleszólási, hanem egyenes 
intézkedési jogot gyakorolnak; hogy a minisztérium 
minden egyházi törvényre nézve placetumot gyakorol, 
még pedig olyanokra ís, melyek az állam közreműködé-
sét nem kívánják; hogy a porosz országgyűlés, noha 
interconfessionalis jellegű, az ev. egyháznak minden belső 
ügyébe és szervezeti kérdésébe törvény szerint beleszól 
és befoly ; hogy a theol. tanárok kinevezésénél nincsen 
meg az egyháznak az állammal azon bár közreműködési 
joga sem, melyet az egyház jól felfogott érdeke megkí-
ván. Egy szóval a Hammerstein-féle javaslat az egyházi 
szervezetnek oly átalakítására törekszik, mely »az egy-
háznak az őt megillető önállóságot biztosítja,« de azért, 
mint a javaslók mondják, »a fejedelmi egyházkormányzat 
áldását ezentúl sem kívánjuk nélkülözni az ev. egyházban.« 
A mozgalom vezetői Hammerstein, a »Kreuzzeitung« fő-
szerkesztője és Stöcker a híres udvari pap. 

A szabadelvű egyházi párt vezérei és közlönyei 
hevesen opponálnak az egész mozgalom ellen. A Websky 
által szerkesztett »Protest. Kirchenzeitung« legközelebb is 
részletes cáfolatot hoz a szerkesztő tollából az egész 
Hammerstein-féle javaslat ellen. Helyteleníti azt politikai, 



célszerűségi és egyházi szempontból. Nagy politikai fii' 
bának tartja a mostani cultur-harcos és külpolitikailag is 
válságos időben az ev. egyház százados allamjogi kap-
csolatát megbolygatni s ez által a papismusnak veszé-
lyes példát adni. Nem tekintheti bölcseségnek ily gyö-
keres egyházalkotmányi átalakításokra törekedni most, 
midőn belső pártoskodások az ev. egyház belső erejét 
annyira meggyengítették. Az egyházi és theol. tudomá-
nyos élet sem nyerne avval az állítólagos önállósággal, 
mert a kilátásba helyezett szabadság valóságban az 
orthodox és középpárt theologiájának trónra ültetését s 
ez által a szabadelvű irány elnyomását eredményezné. 
»A ti szabadságtok — mondják a szabadelvűek — ra-
biga, melybe mindenkit s első sorban minket belehajtani 
szeretnétek. * 

A hírlapi előcsatái ozásokat most már egyházha-
tósági és gyűlési harcok követik. Egymást érik a gyű-
lésezések, felhívások, nyilatkozatok stb. e tárgyban. A 
harc minden esetre érdekes, kimenetelét bajos volna 
előre megmondani. A küzdelem főbb mozzanatairól idő-
közönként értesíteni fogjuk olvasóinkat. 

A vasárnapi iskolák Hollandiában oly szépen 
virágoznak, hogy, mint a Debr. lap levelezője írja, ez 
országban a legközelebbi kimutatás szerint mintegy 
9000-re megy a számuk körülbelől 150 ezer gyermekkel. 
Ez iskolák 1836-tól kezdve állíttattak fel, de különös 
növekedést vett számuk az ide is vonatkozó 1857-diki 
iskolai törvény kiadása óta s a mai zavart egyházi vi-
szonyok között kiváltképen. . . A németalföldi vasárnapi 
iskolák egylete legközelebb Dortrechtben általános gyűlést 
tartott, különféle rangú hivatalosak s nagyszámú lelkes 
nép jelenlétében. Itt a misszió ügyének már 40 éve 
fáradhatatlan bajnoka : Loohman, amsterdami vallástanár, 
lángoló szeretetet gerjesztett a keblekben a vasárnapi 
iskolák iránt. Beszéde e kérdések körül forgott: mikép 
lehet az ügynek, mai viszonyaink közt, vallásos, lelkes 
tanítókat, tanítónőket nyerni ? miként lehet a vasárnapi 
iskolával oda is hatni, hogy a biblia minden család előtt 
hova-tovább szent,asérthetetlen könyvek könyvének, élet 
könyvének tartassék s lelki élvezettel olvastassák. Az 
utrechti vasárnapi iskolák mult évi okt. hó 24. napján 
ünnepelték meg 50 éves fennállásuk évfordulóját, a val-
lásos lelkekre mélyen ható sikerrel. Egbe ragadó volt 
itt, a midőn az Úrnak házában mintegy 1300 ártatlan 
gyermek ajkáról hangzott fel az ének: »Mindenkoron 
áldom az Urat, míg engem éltet.« Ezt követte dr. Pir-
son ref. lelkész szép alkalmi beszéde Máté. XIX: 14 alap-
ján. Beszéd közben is háromszor énekeltek a gyermekek 
s a nagy számú hivők (szokás szerint). A vallásos ün-
nepélyt áldás s ezt ének fejezte be : »A Sionnak hegyén 
Úristen, tiéd a dicséret.® — A vasárnapi iskolák tanter-
mekben, tanítók, papok, tanárok, ezek fiai, lányai és a 
népből került más nevelt vallásos férfiak, ifjak, nők ve-
zetése alatt tartatnak. A hol theologusok vannak, ott 
azok tanítanak. Az előkészítést a tanításra a lelkész vagy 
a tanító végzi. Különös, hogy újabban a modern ii-ányu 
lelkészek nagyon szeretnek személyesen tanítni a vasár-
napi iskolákban, holott előbb szálka volt szemükben az 
efféle intézmény. Különbözik Hollandiában is ezen in-
kább tanító iskolától a gyermek-istenitisztelet, melyet 
külön szoktak tartani alkalmas beszéddel összekötve. 

I R O D A L O M . 
Csak a Krisztust. Alkalmi és közönséges egyházi 

beszédek. Irta Szász Károly. E czímen vettünk egy 
ujabb kötetet a dunamelléki ev. ref. egyházkerület nagy-
nevű püspökének >Papi dolgozataiból,« mint ezeknek 
III. kötetét. A most megjelent mű 21, részint közönséges, 
részint alkalmi egyházi beszédet tartalmaz. Függelékül 
közöltetik benne három püspöki beszéd. Az első a saját 
püspökké avattatása után tartott nagyszabású elmélkedése 
szerzőnek, a második Szász Domokosnak püspöki beig-
tatásán mondott beszéde, míg a harmadik a szegszárdi 
megújított templom felavatásánál tartott beszéd. Mindhárom 
az alkalmi imák kíséretében van előtünk. A 21 beszéd 
között találjuk ama prédikatió-cyclust is, melyet Szász 
Kár. a »válaszfalakról* tartott. Bár még élénk emlékeze-
tünkben vannak a benyomások, melyeket e most kiadott 
predikátiok tettek, (egy beszéd kivételével, mely még 1866-
ban mondatott lelkészavatás akalmával), bár még szinte 
halljuk a lelkes előadások szavait: de miután mégis nem 
akarunk csak pusztán e reminiscentiák egyszerű elmon-
dásával egy ily kiváló műnél megelégedni, most csak 
örömmel jelentjük ennek megjelenését s máskorra tartjuk 
fenn a részletes bemutatás szerencséjét. Buzgó könyv-
kiadónk Kókai Lajos adta ezt a kötetet is ki, mely nála 
1 frt 80 krért kapható. A mű megjelenése feletti örömünk-
ben bizonyára készséggel osztoznak t. olvasóink is. 

A „Felső Nép- és Polgáriskolai Közlöny," melyet 
dr. Kiss Aron a tőle megszokott alapossággal és gondos-
sággal szerkeszt januári kettős (1. 2.) számában érdekes 
tartalommal jelent meg. Oyertyánjj'y l>tván Az újév alkal-
mából című iránycikkben összetartásra buzdítja a polgár-
iskolai tanárokat az egyesületi és iskolai életben, »mert 
mint írja, csak mindnyájunk tömörülése által tehetjük 
egyesületünket oly erőssé és tekintélyessé, hogy szolgál-
hasson az összekapcsoló orgánumul a felső nép- és pol-
gári iskolák összesége és a közoktatásügyi kormány kö-
zött. « »Az iskolai fegyelemről« Suppan Vilmos mond el 
figyelemreméltó észrevételeket és tanácsokat, míg Király 
Pál »A magyar Írásbeli dolgozatokról* ad néhány na-
gyon használható útbaigazítást. Figyelemreméltó dolgo-
zatok olvashatók még benne Lévai Istvántól »A felső 
népiskolák kérdéséhez® címmel. A rangkérdésről Sime-
rustól, Bútoriparunk és a tanműhelyek, Korunk a huma-
nizmus kora Gálfy Ignáctól stb. Hozzá szól a közlöny a 
gimnáziumi tantervreformhoz is, s e cikkben a következő, 
ránk protestánsokra vonatkozó megjegyzest teszi. »Kü-
lönösen hibáztatták (az értekezleten) a protest. iskolákat. 
Itt meg kell jegyeznünk, hogy az a régi szokás: a pro-
testáns iskolákban keresni a bűnbakot, sem nem jogos, 
sem nem méltányos. A kik Magyarország kulturális ügyeit 
az vjabb korban vezették, azok jó nagy része épen ezekből 
a sokat kárpált protestáns iskolákból került ki s ha szűkös 
eszközökkel valamelyik iskola szolgálatot tett az országnak, 
a protestáns iskolák megtették e szolgálatot.« S aztán an-
nak emlegetése is különösen hatott ránk, hogy »a pro-
testáns iskolák elnézés által a tanulókat az intézethez 
vonják® stb. — Fogadja elismerésünket a »Közlöny® de-
rék szerkesztősége, hogy igazságszeretetét nem engedte 
elnémítani az állami és kath. tanügyi körökben oly bosz-
szantólag lábra kapott protestáns-ócsárlás divatja által, 
hanem férfias nyíltsággal kimondja meggyőződését s ez 
által oly körök előtt is visszautasítja a hamis vádat, 
melyekben az egyházi lapok természetüknél fogva ritkán 
fordulnak meg. A derék »Közlöny* havonként kétszer 
jelenik meg, ára egész évre 3 frt, mely a budai tanító-
képző-intézetbe küldendő, 



A „Magyar protestáns egyházi é s iskolai f igyelő" 
szerkeszti Czelder Márton, 1886 novemb — decemb. füzete 
a következő tartalommal jelent meg: Gajus, dr. Belicay 
Jónástól. A Gusztáv-Adolf-egylet 40-ik nagygyűlése. A 
magyar protestáns egyház tragoediája Csúthy Zsigmond-
tól. Belmisszió. Külmisszió. Mindkettő Nagy Imitől . A 
régiek, Koncz Józseftől. Külföld, Rácz Károlytól. Ma-
gyar prot. irodalmi társulás. Könyv és lapszemle Végül 
az 1886-dik júniustól decemberig elhunyt protestánsok 
névsora. 9 

K Ü L Ö N F É L É K . í 

* Személyi hírek. Kan Bertalan t iszáninneni püs-
pök és a konvent egyházi elnöke a napokban ülte meg 
szoros családi körben születése 70 dik évfordulóját. — 
Hódmezővásárhelyen a napokban adták át egész ünne-
pélyességgel dr. Imre Sándor nyugalmazott egyetemi 
tanárnak a vaskoronarend lovagkeresztjét, melylyel őt 
király ő felsége a tudomány és közművelődés körül 
szerzett érdemeiért kitüntette. — Gróf Kun Kocsdrd 
erdélyi egyházker. főgondnokot s a szászvárosi gymná-
zium második alapítóját azon sólyos csapás érte, hogy 
fogadott fia és örököse, a 8 éves ifj. Kun Kocsárd dif-
teritiszben meghalt. — Békéssy Gyula, kir. tanácsos és 
tanker. főigazgató a hódmezővásárhelyi főgy ^áziumban 
látogatást tett, a tanórákon megjelent s a tapasztaltak 
felett megelégedését fejezte ki. — Gecsei réter tarcali 

•reform, lelkész a mult évben Tarcalon tartott s papszen-
teléssel összekötött egyházkerületi gyűlés alkalmával 
400 frt alapítványt telt s ezen összeget az egyház pénz-
tárába be is fizette. — Miskolcon f. hó 2-án ment vég-
hez Iiadvány István evang. esperességi felügyelő ünne-
pélyes beiktatása, melyre, a testvér egyházi hatóságok is 
hivatalosak voltak; az ünnepély után fényes ebéd volt 
az új felügyelőnél. — Csider Károly a sárospataki tanuló 
ifjúság által a tanári nyugdíj-intézet javára rendezett 
táncvigalom alkalmából meghívója megváltása fejében 
50 frtot küldött a nevezett intézetnek. 

* A budapest i theologia i akadémiában a félévi 
colloquiumok f. hó 2-án fejeztettek be s ugyanazon nap 
délután tartotta a Theol. Választmány is szokásos téli 
félévi ülését. A colloquiumokon püspök úr minden osz-
tályban és több ízben megjelent, az I-ső évesekén a 
választmány több tagja is jelen volt. Az általános ered-
mény fölött megelégedésüket nyilvánították a választ-
mány megjelent tagjai. A választmányi ülés főtárgyát 
azon »Rendszabály-javaslat« tárgyalása képezte, mely-
lyel a Konvent által elfogadott »Theologiai vizsga-sza-
bályzat* a dunamelléki egyházkerületben már a követ-
kező 1887 — 8-ik isk. éven kezdve foganatosíttatni céloz-
tatik. A tárgyalás alapjául a tanárikar által készített 
munkálat szolgált, mely a Lapunk mult számában kife-
jezett vezérelvek szerint van szerkesztve s melyet a 
választmány csekély módosításokkal el is fogadott, ille-
tőleg a kerületi gyűlésnek elfogadásra ajánlott. Ha a 
szabályzatot a közgyűlés érvényre emeli, akkor a folyó 
év őszén a mostani IV-ed éves theologusok már I-ső papi 
vizsgálatot tehetnek, a Il-od évesek alapvizsgára állanak 
és a Ill-ad évesek, ha tetszik, szintén alapvizsgára me-
hetnek. — Az ülésen még a convictus ügyében történ-
tek határozatok s a convictusi javadalmasok névsora 
állapíttatott meg. A választmány tagjai közül az elnök-
ségen kívül Ádám Kálmán, Baksay Sándor, Décsey 
Lajos, Gönczy Pál, Kerkapoly Károiy, Koncz Imre, 

Szilágyi Dezső, Várady Káról}' és a tanárikar képviselői 
voltak jelen. 

* A sárospataki főiskola köréből . A sárospataki 
főiskola új világi algondnokát: Dókus Gyula főszolgabírót 
nem rég igtatták be hivatalába. Ez alkalomból nagysza-
bású iskolai ünnepélyt rendeztek. Az ünnepelt, kihez 
Fejes István s Nagy Gusztáv akadémiai [igazgató intéz-
tek üdvözlő szónoklatokat, hatásos hosszabb beszédben 
válaszolt. Majd ebédre hívta meg a főiskola tiszti s ta-
nári karát. Az ebéd emelkedett hangulatban folyt le, 
sok sikerült toasztot mondtak s azonkívül maradandó 
emléket is állítottak a napnak. Fölmerült ugyanis az 
eszme, hogy meg kellene iratni a főiskola történetét s 
Fejes István azonnal kétszáz arany tiszteletdíjat ajánlott 
föl e célra az igazgató-tanács nevében. Azonnal akadt a 
munka megírására vállalkozó ís: Szinnyey Gerzson és 
Orbán József tanárok személyében. Megható jelenet volt 
az is, mikor fölállt Makkay Dániel ungi esperes s el-
mondta, hogy van neki aranya, melyet még kis tanuló 
korában itt e főiskolában egy szavalatáért kapott az 
akkori hírneves főgondnoktól: gróf Teleky Józseftői. Ezt 
az aranyat ió és balsorsban mind e mai napig hiven 
megőrizte. És hogy lett belőle valami, annak az arany-
nak ebben is része van; mert emlékeztetője, jóra ösz-
tönzője volt. Most azonban leteszi e szép nap emlékeül 
Mitrovics Gyula theologiai tanár kezeibe, hogy majd 
vizsgák alkalmával adja oda annak az ifjúnak, a ki leg-
ügyesebben fog prédikálni. 

* A brassói m a g y a r ev . e sperésség és a kultur-
egylet. A brassói magyarság körében, melyet pedig a 
közérdek ugyancsak szoros összetartásra ufalna, egyenet-
lenség támadt. Az erdélyi kultur-egylet otfani választ-
mánya s az újonnan alakult magyar ev. espercsség ké-
szül harcias lábra állani egymás ellenében, a minek a 
szászok kétségkívül nagyon örülnek. A súrlódásra a 
»Szászok igazsága« című röpirat adott okot. Ebben 
többi közt panasz foglaltatik, hogy a brassói más fele-
kezetű magyarság nem törődik a brassói magyar ev. 
egyházzal s hogy a kultur-egylet helyi választmányába 
egyetlen magyar evangélikust sem választottak. Erre a 
kultur-egylet választmányi ülésén jegyzőkönyvbe vették, 
hogy a röpirat szerzője olyan egyén, »a kivel szóbá 
állani nem érdemes.* Erre aztán az evang. esperesség 
sem maradt adós a válaszszal. A legutóbbi ülésen 
visszautasító nyitatkozatot tettek s ezt megküldték a 
kultur-egyleti fióknak. Vajha ez lenne a súrlódás utolsó 
nyilatkozata. Ez annál is inkább megtörténhetnék, mert 
az esperesség maga is buzog a kultur-egylet céljaiért 
s elvben elfogadta az ismeretes szerződés tervét is, bi-
zottságot küldve ki a részletek megállapítására. Ugyanez 
ülésen az új szervezkedésre nézve is tettek intézkedé-
seket és a főesperes megválasztására február 17-ikét 
tűzték ki. 

* Vallásos fö lo lvasások a fővárosban . Sa j tóban 
és egyházi körökben többször fölmerült azon óhaj, hogy 
a vallás-erkölcsi élet ébresztése és a vallás-erkölcsi tudat 
erősbítése céljából Budapesten népszerű előadások tar-
tassanak. Mult szombaton a fővárosi protestáns lelké-
szekből, Írókból, tanárokból és előkelő egyháztagokból 
egy értekezlet tartatott e tárgyban, mely a felolvasások 
tartásának eszméjét egyhangúlag elfogadta, a kivitel 
módozatait főbb vonalakban megállapította s az egész 
ügy intézésére egy szűkebb bizottságot választott. A 
felolvasások február és március hónapokban hetenként 
egyszer, rendesen csütörtök napon estve 6 órakor tar-
tatnak, egy vagy legfölebb másfél órányi tartammal, 
egy vagy néha két felolvasóval, vallás-erkölcsi, egyház-



társadalmi, egyháztörténelmi stb. kérdésekről. Az elő-
adások nyilvánosak és ingyenesek lesznek, hölgyek is 
szívesen láttatnak. A felolvasások megnyitását tájékoz-
tató beszéddel Szász Károly püspök volt szíves elvállalni 
s ugyanakkor Zsilinszky Mihály országgy. képviselő tart 
előadást. A rendező bizottság tagjai : Horváth Sándor 
és Pap Károly lelkészek, Fabinyi Gyula, Szilassy Aladár, 
Zsilinszky Mihály egyháztanácsosok és Szőts Farkas 
theol. tanár. Felolvasások tartására eddigelé Ballagi Mór, 
Doleschall Sándor, Farkas József, Horváth Sánd., Kovács 
Albert, Kenessey Béla, Petri E'ek, Simon Ferenc, Szabó 
Aladár, Vécsey Tamás stb. ígérkeztek. Az első felolva-
sás napja és helye később fog közzé tétetni, megjegyez-
vén, hogy külön meghívók nem küldetnek szét. 

* Dobos János ceglédi lelkész és dunamelléki egy-
házker. tiszteletbeli főjegyző halá'a országszerte nagy 
részvétet keltett nemcsak az egyházi körökben, hanem 
a nemzet minden rétegében. Temetésére a fővárosból 
Ceglédre utaztak Szász Károly püspök úr, ki a gyász-
beszédet tar t ja; Szilády Aron egyházker. főjegyző a 
kerület, Pap Károly és Farkas József a pesti egyház, 
Petri Elek a theol. akadémia képviseletében. A temetés 
lefolyásáról a tudósítást s a nagy halott részletes nec-
rologját lapunk közelebbi száma hozandja. 

* Az Eötvös-alap gyűjtő és kezelő orsz. bizottsága 
febr. 2-án Eötvös József b. halálának évfordulója nap-
ján a polg. tanítónőképző intézet zenetermében ünnepé-
lyes ülést tartott. A gyűlést Péterfy Sándor elnök nyi-
totta meg, mire György Aladár mondott általános figye-
lem közepette emelkedett szellemű emlékbeszédet. A 
nagy tetszéssel fogadott beszéd után felolvasták az 
Eötvös-alap vagyoni kimutatását, mely a mult évről 
3179 frt tiszta jövedelmet tiintett ki. Ebből a gyűjtő-és 
kezelő-bizottság az 1887. évben az alap tőkésített vagyo-
nához csatol 1160 forintot, a tanítók orsz. árvaházának 
támogatására ad 300 frtot, ösztöndijakra fordít 1700 frtot. 
Az Eötvös-alap tőkésített vagyona jelenleg 25,353 
Végül kihirdették az Eötvös-alap 1887-ikí pályázatait. E 
szerint kitűztek egy 200 frtos, hat 100 frtos, tíz 50 frtos 
ösztöndijat és nyolcz 50 frtos segélyösszeget. A kik ez 
ösztöndijakra és segélyekre jogos igényeket tarthatnak, 
folyamodványukat ez évjulius 10-ig küldhetik be Lutten-
berger Ágost bizottsági titkárhoz. 

* Korunk ideáljai. Mezei Ernő, az ismert hir'apiró 
f. 2-án Debrecenben, a felolvasó-kör meghívásából fel-
olvasást tartott. A városi tanácsteremben mintegy 500 fő-
nyi díszes közönség gyűlt össze, mely nagy élvezettel 
hallgatta végig Mezei fejtegetését korunk ideáljairól. A 
felolvasó elsőbb foglalkozott az okokkal, melyek száza-
dunkat abba a hirbe hozták, hogy a materiálizmus kora 
és ideálokat nem ismer. Két oknak tulajdonítják az 
ideálizmus hanyatlását. Az egyik a tudomány, mely 
lerontja a vallások által teremtett ideálokat; a másik 
az anyagi érdekek túlsúlya, a fokozott életküzdelem, 
mely a szélesebb néprétegekben is meggyengiti a poli-
tikai és erkölcsi ideálokat. Mindkét ok együtt megrontja 
a költészet ideáljait, a szív benső életét. Felolvasó 
kiterjeszkedik a naturalisztikus irodalomra, a pénzha-
talomra, melyet századunk legveszedelmesebb betegségé 
nak ítél és azokra a társadalmi formaságokra, a 
konveniencja követelményeire, melyek a modern életet 
gépszerűvé és külsővé teszik. Mindezek a tényezők 
együtt teszik, hogy korunk élete prózai, szürke felületet 
nyert. De ezek nagyobbrészt olyan átmeneti jelenségek, j 
minők más korokban is előfordultak és a prózai felület 

alatt érinthetlenül működnek az erők, melyek az 
emberiséget ideális rendeltetése utján előre viszik. A 
tudomány elényesztetheti a különböző legendákat , 
melyek a vallások köntösét képezik, de nem szüntetheti 
meg as örökkévaló és végtelen lény fogalmait, azt a 
közös í^ermészetfölötti ideált, mely mindegyikök alapja. 
A pén^hatalmat, mely oly félelmetesen uralkodik modern 
gazdi -^gí életünk fölött, megdönti a másik tényező, 
mely \ ,jle együtt a modern időkben bámulatosan fejlődik, 
az igazi munka, mely akkor is, ha csak anyagi eredmé-
ket hoz*létre, az idealizmus örökké buzgó forrása. A 
t á r s a o k o n v e n i e n c í á k nem ölhetik meg a szenvedé-
lyeket, Vnelyek m ;nden időben megmentik az élet 
romatikaját. Míndig eleven marad a költészet ideálja, 
a szerelem, mely látható véges alakban ismerteti meg 
velünk a végtelenséget és mindenkor az emberi élet 
leghatalmasabb kormányzó erejéül tartja fenn a fantaziát. 
A naturalisztikus irodalom túlzásainak előreláthatólag 
csak az a sajnos hatásuk lesz, hogy nemsokára termé-
szetes reakcióból a legüresebb tartalmatlan idealizmus 
víziói fognak ismét felülkerekedni. Mert az ideált a 
valótól elválasztani nem -lehet, az maga a legfőbb 
valóság. Magukban a do'gokban van az isteni jelleg, mely 
velünk ideálokat közöl, az élő természet mindig fölkelti 

I bennünk a fönséges és természetfölötti képzetét. A világ-
egyetem mindig kimondhatlan mysztikus költemény lesz 
az embere1: előtt. A felolvasást a közönség zajosan 
megéljen e-

* A yizasságok fölbontása tágyában, mint a napi 
lapok hirlefk, a budai ev. egyházközség kérvényt intéz 
a kormányhoz. így határozta a legutóbbi egyházgyűlés, 
melyen dr. Hunfalvy János elnökölt. — Az indítványt 
Sztehlo Kornél tette meg, azzal indokolva, hogy tavaly 
néhány ev. hivő unitáriussá lett, csak hogy annál köny-
nyebben szabadulhasson a szerencsétlen házasság megunt 
nyűgétől. Hogy hasonló esetek többé elő ne forduljanak, 
azt kérik a kormánytól, rendezze a házasság fölbont-
hatóságát törvényhozásilag, az összes felekezetek egyen-
lősége alapján. 

* Nőthling Vilmos magkereskedő »Tavasz i árjegy-
zéké«-\i mult számunk mellékleteként minden előfizetőnk-
nek mégküldöttük. Midőn e jónevű magkereskedő ár-
jegyzékére utólagosan is felhívjuk a kertészet-kedvelők 
figyelmét, kötelességünknek tartjuk fölemlíteni, hogy 
Nőthling úr (Budapest, Kálvin-tér 9. sz.) nemcsak solid 
üzletember, hanem buzgó hitsorsosunk is, ki pesti fő-
gimnáziumunk természetrajzi gyűjteményét a mult évben 
is figyelemreméltó ajándékokkal gazdagította, 

A D A K O Z Á S O K . 
Az orsz. protest. árvaházra: Kiss Benő ordasi 

ref. leik. az ó év délutáni prédikáció alkalmával gyűlt 
perselypénz 4 frt 70 kr. — A kőszegi takarékpénztár 
10 frt. — Tóth Gábor szabadszállási ref. leik. egyháza 
részéről 10 frt. — Alföldi Sándor kórósí ref. leik. újévi 
ajándékul 6 frt. — Nagy Frigyes huszti ref. leik. újévi 
persely 2 frt 72 kr. — Sípos Imre belényesi ref. leik. 
az egyház részéről 1 frt. Szerk. 

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

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : ZDr. B a l l a g i H>v4Iór. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

SZERKESZTŐ- E l ő f i z e t é s i d i j : Hirdetések dija : 
és 

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel 4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért 
K I A D Ö - H I V A T A L : félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdi 

IX. kar, Kinizsy-utca 29, SZ. I. arn, kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. külön 30 kr. 

SjKT" T e l j e s s z á m ú p é l d - á i r x y - o k i k i s i l m i n d i g s z o l g á i l H a t - m z i k : . 

D o b o s J á n o s f e l e t t . 
(Cegléd, 1887. február 5.) 

Esaj. III. 2—5. íme az Úr, a se-
regeknek ura elveszi Jeruzsálemből 
és Judáb 51 — a hatalmast és hada-
kozót, a birót és prófétát, a jöven-
dők meglátóját és a vén embert, 
— a becsületest, a tanácsost, az 
ékesen szólót. 

Nem mint a derült felhőtelen égből a vá-
ratlan villámcsapás, hanem mint a havasok fehér 
ormán a hótömegből kiváló és ingadozó görge-
teg, mely régóta fenyeget leomlással s alázuha-
nására az aljban állók rég készen vannak már 
— úgy következett be az a csapás, mely engem 
ide idézett — s én, a ki a hírt már napok" óta 
félve, remegő szívvel vártam, — a hírt hozó sür-
gönyt kezembe sem véve, kiáltottam fel: 

Dobos meghalt! 

Dobos meghalt — s benne egyházkerüle-
tünk bölcs s ékesszóló nesztora, egykori arany-
tollú főjegyzője, — az egyetemes magyar ref. 
egyház egyik hatalmas bajnoka a küzdelmek — 
egyik erős oszlopa a béke idején, egyházi szónok-
latunk nagy mestere, tanácskozásaink egyik irány-
adója, bölcse — vétetett el tőlünk, 

íme az Úr, a seregeknek ura elveszi Izraelből 
és Judoból a hatalmast és hadakozót, a birót és 
prófétát, a jövendő dolgok meglátóját, a vén em-
bert, a becsületest, a tanácsost, az ékesen szólót!.. 

A próféta, a ki ezt mondja, egymást kö-
vető, egymásra halmozodó csapások egész hosszú 
sorát, az Úr Ítéletének megsokasodását s egy-
másra nehézkedő súlyát jövendöli Izráelnek. Mert 
bizonyára más a hatalmas és hadakozó, más a 
bíró s a próféta, a jövendők látója, más a véti 
ember, kiben tanács és bölcseség, más a be-
csületes, más az ékesen szóló, a kiknek egymás-

után elvesztésével a próféta az Istentől elhajló 
Izraelt fenyegeti. — Mind-mind elvétetnek ezek 
Izraeltől és Judától, az Ur, a seregeknek Ura 
elveszi őket egymásután, hogy egy se maradjon 
belő lök. 

De tőlünk egy emberben s egy csapással 
vétetett el m i n d e z : a hatalmas és hadakozó — a 
bíró és próféta — a vén ember, a becsületes, a 
tanácsos és az ékesen szóló. Mindezt együtt bír-
tuk egykor, együtt vesztettük el most, Dobos 
Jánosban. 

Hogyan ? kérdezhetné, a ki őt nem ismerte, 
mert a ki ismerte, mint mi, bizonyára nem kér-
dezné, hogyan férhetnek meg oly különböző tu-
lajdonságok egy emberben? Hol van az a sok-
oldalúság, mely mindezt magában foglalja. 

Ismerítek-e Af. azt a szép, játékul is szolgáló, 
természettudományi eszközt vagy műszert, melyet 
kalejdoskopnak neveznek? egy látcső alakú hen-
ger, melynek belsejében, egymásra szögletben 
tükrök között, különböző színű üveggyöngy sze-
mek vannak elhelyezve. Minden mozdulatra vál-
toztatják helyöket a gyöngyszemek — s minden 
csoportosulás, a tükrök visszaverődésében új meg 
új, más meg más, de mindig szép, szabályos és 
összhangzatos alakzatukkal gyönyörködteti a sze-
met. Megrázzuk a csőt, új alakzat — szebb az 
előbbinél; újra megrázzuk, ismét más, ismét 
szebb alakzat tűnik fel. 

Dobos János szellemi alakzata, a kalejdos-
kop csodás szépségeihez hasonlítható. Visszaidé-
zem őt lelkem elébe, mint embert, mint lelkészt, 
mint írót, mint szónokot, mint bírót és tanácsost : 
ragyogó tulajdonai, mint a kalejdoskop gyöngy 
szemei, mindig új meg új alakzatokban tűnnek 
fel. Aká r mely oldalról nézem, mindig új jelessé-
gek tűnnek föl benne, lelki szemeim előt t ; s 
mégis mindenikben ugyanazok a gyöngyszemek 
ragyognak, csakhogy más meg más összekötte-
tésekben, de mindig összhangzatosan. 



Ritka értelem, az ész az a fajtája, mely 
szinte a lángész égető tüzében ragyog — 

erős jellem, mely az élet minden viszontag-
ságai közt megáll a kötelesség útján — 

erkölcsi bátorság, mely semmi földi tekinte-
tek által nem korlátoltatja, sem föltartóztatni 
nem engedi magát — 

vas akarat mellett gyöngéd szív, mely sze-
retni tud és áldozni szeretteiért, azonosítani 
magát velők —-

mély és meleg kedély, mely az elmésség és 
éle olykor érdes külseje s sziporkázó szikraesője 
alatt, hamarabb képes az ellágyulásra mint ha-
ragra vagy bosszutartásra, vijjogó sasnak látszik, 
holott galamb, melynek epéje sincs; 

s végre és mindezek koronájául a mélyen 
vallásos érzet, mely nemcsak hogy Istenre veti 
minden dolgát s az ő megtar tásában bízik, ha-
nem egészen Istenben él s magát , mint Isten 
lelkének egy kiszakadt része, az örökké élővel 
azonosí t ja: 

ime a gyöngyszemek, melyekből Dobos jelle-
mének, szellemi ábrázatának különböző alakzatai 
képződnek, melyeket mindig feltalálunk, akár a 
papot, akár a szónokot vagy költőt, akár a kri-
tikust, akár a hadakozót, akár a bölcs tanácsost, 
akár végre átalában az embert nézzük benne. 

íme, megrázom a kalejdoskopot s előttem áll 
a pap: a lelkipásztor és prédikátor, a lángnyelvű 
szónok, híveinek atyja, vezére — a legragyogóbb 
vonásokkal. A gyülekezetek, melyekben hosszú pá-
lyája alatt szolgált (igazán szolgált, mindenek-
nek 1) még őrzik emlékezetét s büszkességgel 
emlegetik, hogy Dobos egykor az ő papjok volt. 
Még visszhangoznak beszédei, az egykori pozsonyi 
országház ódon falai közt, melyekkel, mint ország-
gyűlési prédikátor az ország legmagasabb intelligen-
tiájához szólott s a nemzet vezéreinek tiszteletét 
megnyerte. De még élénkebben visszhangoznak 
az ezerek és ezerek szemeiben, kik a kömlődi, 
ó-budai, tótfalusi, péceli s végre itt e ceglédi gyü-
lekezetben az ő ritka szónoki tehetségének arany 
termékeit hal lgat ták; a kik gyermekül szíveikbe 
véshették tanításait, ifjan irányt, férfi korukban 
erőt és bátorságot , aggkorukban vigasztalást merít-
hettek szavaiból. Prédikációi, melyeknek Írásában 
s átdolgozásában késő vénségében se fáradt ki, me-
lyeknek csak kis része az, a mi közkincscsé vált a 
nyomtatásban. Hányszor szólt nagyok koporsója fe-
lett az egész országhoz! Hányszor fejtegette, egy-
szerű hívei körében s azoktól is felfoghatólag a leg-
magasabb igazságokat, mert a lángésznek sajátsága, 
hogy a táplálékot a gyönge gyermekeknek tej 
italában az erős érzelemnek kemény eledelben 
nyújtsa, s a templomi szónok legmagasb tulajdona, 
hogy e legegyügyüebbek is megértsék, a legmű-

veltebbek is tanuljanak tőle s mindenek gyönyör-
ködjenek beszédében. 

Mint papnak, lelkipásztornak jelességei közül 
még egy vonását nem mellőzhetem : hogy ő hí-
veivel, gyülekezetével mindig azonosította m a g á t ; 
velők, érettök, bennök élt ; részt vett örömeik-
ben, ba ja ikban ; szenvedéseiket a magáévá tette, 
tudott sírni a sírókkal, örülni az örülőkkel. Szük-
ség-e nektek mondanom ceglédiek ? Emlékezzetek 
rá, mikor a már 8o-hoz közeledő s az élet har-
caiban eltörődött aggastyán, együtt érezve ve-
letek, a ti százas küldöttségetek élére állt, hogy 
ama nagy bujdosót , az önkéntes száműzöttet, 
messze túl a haza határain, veletek együtt meg-
tisztelje. 

D e megrázom a kale jdoskopot : s ime a 
hatalmas és hadakozó, a ki nemcsak egyesek té-
vedéseivel és előítéleteivel, hanem sokszor a köz-
vélemény és a világ áramlataival is szembeszál-
lo t t : a ki írásban és szóval, mindenütt ostorozta 
a ferdeségeket, irtogatta a gyomoka t ; erős met-
sző késsel, a kritika késével vagdalta a fattyú 
ha j tásokat ; a ki, akár a gyülekezetben kellett 
valamely uralkodó bűnnel vagy rossz szokással 
szembe szállani, akár a tanácskozó teremben az 
álokoskodásokat, vagy a pártszenvedély sugallta 
téveszméket megdönteni, akár, hogy még többet 
mondjak, az egyház vagy a haza törvényes jo-
gait *és igazait megtámadó hatalom szemébe 
megmondani az igazat: mindig helyt állott, soha 
vissza nem riadt, soha félre nem vonul t ; a ki 
készebb lett volna eleven szenet gyűjteni maga 
fejére, mint az igazságot elhallgatni, készebb 
(mert tanúja voltam annak is!) ledobni jegyzői 
tollát, mintsem leírja az Ítéletet, melyet igazság-
talannak tartott . Bizony, hatalmas és hadakozó 
volt ő, és igen sokan jobban féltek az ő éles 
nyelvétől és hegyes tollától, mint az acél fegy-
verektől. 

S pedig miért ? rázzuk csak meg a kalejdos-
kopot, s ime előttünk áll a vén ember, gyermeteg 
kedélyével, a ki az eszmék csillagmagasságából, a 
villámokat rejtő fellegek közül, le tudott szállani 
a porban játszadozó gyermekekhez, hogy megta-
nítsa őket imádkozni és szeretni, s megterméke-
nyítse kedélyök világát a szent hajdankor törté-
netével s jézusi példázataival; — és ismét előttünk 
áll a vén ember, egy másik alakjában, mint bölcs 
tanácsadó, mint biró a ki szívekbe, mint próféta, 
a ki jövendőkbe lát — s mint becsületes, kihez 
nem fér álnokság, sem rossz akarat ; a ki ha szú-
rós is, csak természetétől az, mint a rózsa, mely a 
tövisei által önkénytelenül s akaratlanul okozott 
karcolásokat gyönge leveleivel beköti, olajával 
m e ggyógy í t j a , édes illatával elfelejteti. 

Ime Dobos képe, a közre, a külvilágra való 



vonatkozásaiban. D e mindez csak az ember kül-
seje. Rázzuk meg még egyszer a bűvös csövet 
s raj ta legyünk, hogy az ember a maga valósá-
gában, a maga egyéniségében, állítassák előnkbe. 
Keressük fel őt családja körében, csöndes hajlé-
kában ; keressük fel magános dolgozó szobájában 
vagy kerti lugasa árnyaiban ; keressük fel barátai 
benső körében s végre saját belsejében, szíve 
fenekén. Oh ha sikerülne őt emberi mivoltában 
még egyszer magunk elé állítanunk, hogy aztán 
így őrizzük meg lelki képe vonásait és soha el 
se feledjük! 

A szerető férjet és édes apát, a ki a sors 
annyi csapásai — mondhatni üldözései közt is, 
megtudta tartani szerető szívét elhidegülés nélkül 
s Istenben való bizodalmát zúgolódás és ingado-
zás nélkül! A ki egyik leányával, a testi vak-
ság világtalan éjjelében a lelki világ örök fényét 
megtudta talál tatni; a másikkal együtt kesergett 
boldogsága romjain; a ki elsiratta, sírba temette 
szerettei egy részét, hogy annál jobban keresse 
a megmaradot takat 1 S elvevén Istentől a jót, 
azzal erősítette magá t : hát ne vennők el a gonoszt 
is! A mit elvesztett arra azt mondta, az Űr 
adta, az Úr vette el is — s a csapásban: Te 
akartad! 

Barátai körében vidám, enyelgő, elmés, — 
majd fellengző, eszményeket kereső, szédítő ma-
gaslatokon j á r ó ; így magányában is, ha szabad 
benyitnunk dolgozó szobájába is, a hol a könyvek 
könyve áll a legmagasabb polcon, e kimeríthetet-
len kincstár, ez örökös kútforrása élő vizeknek : 
de mellé szépen sorakoznak a mély elméjű tu-
dósok, a magas röptű költők, a vallásos szellemű 
prédikátorok művei. O mindenikben szellemroko-
naira talál ; velők együtt j á r ja a gondolat mély-
ségeit és magasságait , szabadon röpül át az ös-
vények fölött s lelkének szárnya meg se lebben, 
oly biztosan lebeg a fellegek színén. 

Es a mikor eldobva az idegen szellemek 
járszalagát, saját röptére bízza magát s azt 
mondja : a lélek mindeneket vizsgál, még az Isten 
mélységeit is: akkor már nem bírjuk követni őt, 
a kalejdoskop szinei, gyöngyszemei összezava-
rodnak. 

D e meghiggadnak ismét, ha szelid lelke a 
kedély nyugalmát megtalálta, s mint a Genesis 
első fejezetében, az Úrnak lelke lebeg a vizek fö-
lött s a szózat mond : Legyen világosság! 

Neki már világossá lett. O már ott van, a 
hol nem többé tükör és homályosság áltál látunk, 
hanem szemtől szembe. 

Hát mi? Tőlünk elvétetett a hatalmas és 
hadakozó, a hiró és próféta, a jövendő dolgok meg-
látó ja, a vén ember, a becsületes, a tanácsos, az 
ékesen szóló. Mi nem látunk semmit, csak a sö-

tétséget, a mélység szinén s a földet, mely ékesség 
nélkül való és puszta. 

Nem, nem! Ne essünk kétségbe, ne vakít-
son el fájdalmunk! Az út, a melyen ő elment, a 
miénk is; tövisek közt, sziklákon, de a dicső-
ségbe vezet. A kötelesség ú t j a , a jutalom 
útja is! 

S a mint utána nézek, a ki tüzes szekéren 
az égbe ragadtatot t , mint Illés; úgy tetszik ne-
kem, palástja leesett, hogy megosztozzunk rajta. 
Osztozzunk meg, társaim! Nem egy Elizeus örök-
sége az csak, hanem valamenyiünké. Egyiké le-
gyen a hatalmas és hadakozó osztályrésze; má-
siké a bölcs és becsületes vén emberé ; harmadik 
az ékesen szólóé; negyedik a biróé és tanácsosé. 
Mindnyájan gazdagok leszünk vele, ha mindnyá-
junkat egy lélek vezérel, a mely őt, egy szellem 
hat át, a mely ő t : a Krisztus lelke, az egyház és 
gyülekezetei, a haza és emberiség javára. Ámen. 

Szász Károly. 

A magyarországi ev. ref. lelkészek és lelkészi 
képesítéssel bíró tanárok egyetemes gyám- és 

nyugdíj-intézetének alapszabályai.*) 
1. §. A magyarországi ev. ref. egyház az elaggott, 

vagy önhibájukon kívül hivatalra képtelenné vált lel-
készeknek és lelkészi képesítéssel bíró tanároknak nyug-
díjazására, ezek özvegyeinek és árváinak segélyezésére : 
egyetemes nyugdíj-intézetet, illetőleg gyámintézetet alkot; 
mely nyugdíj-intézetnek, illetőleg gyámintézetnek, minden, 
a magyarországi ev. ref. egyházban alkalmazott rendes 
lelkész és lelkészi képesítessel bíró rendes tanár kötele-
zett tagja. 

2. §. Az egyetemes gyám- és nyugdíj-intézet mű-
ködését megkezdi 1889 január i-én. 

3. §. Az egyetemes gyám- és nyugdíj-intézetnek 
bevételi forrásai : 

a) A magyar országos ev. ref. egyházi közalapból 
évenként adandó állandó-segély, az évi járulék i5°/0-a. 

b) Minden intézeti tagtól belépési díj, a hivatali 
fizetés 2°/0-a. 

c) Minden intézeti tagtól évi járulék, a hivatali 
fizetés i°/0-a. 

d) A kegyévet helyettesítő kegyeleti átalány, ott, 
hol az illető intézeti tag özvegy vagy árva nélkül 
hal el. 

e) Az e célra nyerendő adományok, alapítványok 
és végrendeleti hagyományok. 

4. §. A 3. § b) d) e) pontja alatti bevétel, mindig 
egészen tőkésítendő s annak csakis kamatai használhatók 
fel segélyezésre. Valamint tőkésítendő az a) és c) pont 
alatti bevételnek, tehát az intézet összes tőke vagyoná-
ból befolyó jövedelemnek 25%-a ; ellenben a folyó jö-
vedelem 75%-a, levonatván abból az intézet kezelési 
költségei, segélyezésre fordítandó. 

5. §. Az intézet ügyeinek kezelésénél, úgy a be-

*) E tervezet és indokolás nt. Szél Kálmán esperes és konventi 
nyugdíj-bizottsági előadó úrnak munkálata, mely a bizottság által még 
nem tárgyaltatott. Előzetes megvitatás végett tétetvén közzé, a megin-
dítandó eszmecsere előtt a legnagyobb készséggel nyitja meg lapja ha-
sábjait a SzerJc. 



fizetésekre, mint a segélyezésekre nézve, a polgári év 
vétetik alapul. 

6. §. Az intézeti tagok, az őket terlielő fizetendők 
közül a 3. § b) és c) pontjában jelölteket, a mint ese-
dékessé válnak, egy hónap alatt, a d) pont alattit pedig 
6 hónap alatt, az egyházmegyei, illetőleg iskolai pénz-
tárnokhoz befizetni tartoznak; ellenkező esetben 8% ké-
sedelmi kamatot fizetnek s magukat törvényes végre-
hajtásnak teszik ki. A hivatalba lépéstől az új évig ter-
jedő időre, az évi járulék megfelelő része fizetendő. 

Az egyházmegyei, illetőleg iskolai pénztárnokok, a 
hozzájok befolyt pénzt, haladéktalanul a magyar föld-
hitelintézet pénztárába szolgáltatják be. 

7. §. Gyámdíjban részesül az intézet mindenik 
tagjának özvegye, míg özvegy marad és minden kiskorú 
árvája. 

8. §. A nyugdíjazás eseteit, az egyházmegyei bí-
róság, illetőleg az iskolai kormányzóság indokolt jelen-
tése alapján, az egyházkerületi bíróság határozza meg. 

9. §. Hogy egy tag családja gyámdíjul, illetőleg 
nyugdíjul, évenk'nt mennyi összeget nyer, az a hivatal-
ban töltött szolgálati idő tekintetbe vétele mellett 

egyfelől a gyám- és nyugdijul kiosztandó segély-
összegtől ; 

másfelől a gyám- és nyugdíjasok számától függ. 
10. §. A 4. § értelmében megállapíttatván évenkint 

a gyám- és nyugdíjképen kiosztandó összeg és számba 
vétetvén az ebben részesítendők : 

a) azon tag özvegyét, kinek férje 5 évnél többet 
nem töltött hivata1Í szolgá'atban : gyámdíj illeti; 

b) azon tag özvegyét, kinek férje 10 évet töltött 
hivatali szolgálatban : 2/4 gyámdíj illeti; 

c) azon tag özvegyét, kinek férje 15 évet töltött 
hivatali szolgálatban: 3/4 gyámdíj illeti; 

d) azon tag özvegyét, kinek férje 20 évet vagy 
többet töltött hivatali szolgálatban: 4/4 gyámdíj i leti. 

11. §. Minden kiskorú árva, ha anyja él, anyja 
özvegyi illetményének 1íi-ét kapja gyámdíjul; ha pedig 
anyja nem él, s így teljesen árva, anyja özvegyi illet-
ményének 2/4-ét kapja gyámdíjul. 

12. §. Kiskorúaknak tekintetnek a gyermekek 
életük 18-ik évének betöltéseig ; azonban a leányok férj-
hezmenetelük által megszűnnek kiskorúak lenni, ha éle-
tük 18-ik évét még nem töltötték is be. Keresetképte-
lenek 18 éves koruk betöltése" után is segélyeztetnek 
kivételesen, azon esetben, ha keresetképtelenségüket az 
igazgatóság előtt évről-évre beigazolják. 

13. §. Az intézetnek azon tagja, ki nyugdíjazta-
tott : özvegye esedékes gyámdíjának értékét kapja nyűg 
díjul, ezenkívül részesülvén családja a fentebbiek szerint 
őt megillető gyámdíjban is. 

14. §. Ha az intézeti tag Önhibája miatt, az egy-
házi bíróság Ítélete által, hivatalától elmozdíttatik vagy 
megfosztatik: családja árva családnak tekintetik és úgy 
segélyeztetik, mint a va'óságos özvegyek és árvák. Az 
ilyen segélyezés megszűnik akkor, ha a családfő olyan 
keresethez jut, mely az élvezett segélynek megfelel. 

15. §. Ha az intézeti tag hivataláról önként le-
mond, egyfelől megszűnik minden kötelezettsége ezen 
gyám- és nyugdíj-intézet iránt; másfelől pedig családja 
is elveszti minden igényét az intézettel szemben, mint a 
mely nagyobb mértékben van az egyházi közjótékonyság 
elvére, mini az intézeti tagok befizetésére alapítva. 

Azonban, ha az ilyen lemondó tag, egyházi és 
iskolai felsőbbsége beleegyezésével, jellegét továbbra is 
megtartja s az intézet iránti kötelezettségeinek, a_lgpqQn-

dás évében teljesített mértékben, továbbra is eleget tesz, 
családjának igényei is épségben maradnak. 

16. §. Az intézet tényleges működésének megkez-
désétől fogva, tehát 1889 január i-től kezdve, a kegyév 
intézménye, az egész magyarországi ev. ref. egyházban, 
»kegyeleti átalány«-nyá alakíttatik át, oly módon, hogy 
az egy esztendei hivatali fizetés értékéből levonatván a 
palástdíjak és ott, hol a lakás helyett lakásdíj adatik, 
ez utóbbi is, az így fennmaradó összegnek fele fizettetik 
kegyeleti átalányul az özvegy és árva családnak, vagy 
ennek nem létében, a 3-dik § d) pontja értelmében az 
egyetemes gyámintézetnek, a hivatali utód által és pedig 
a hivatal tényleges átvételétől számított hat hónap alatt. 
Ugy hogy megtörténvén a lelkészválasztás, az »egyházi 
törvény« 196. §-ában kijelölt idő alatt, a csonka év le-
teltével az újonnan választott lelkész veszi át a hivatalt, 
teljes díjazásával együtt. 

A csonka évben, az özvegy és árva családot illet-
vén a hivatali fizetés, őket terheli a hivatal elláttatása 
is, már akár helyettes, akár az újonnan választott lelkész 
által, de kápláni díjazás mellett. 

A kegyeleti átalány jövőben a lelkészi képesítéssel 
biró tanárok özvegyeire és árváira is kiterjesztetik a fen-
tebbiek értelmében. 

17. §. A gyám- és nyugdíj minden esztendőről 
utólagosan tétetik folyóvá, mindig a következő év febr. 
i-én és pedig: 

a) a gyámdíj számíttatik azon év január i-től fogva, 
a melyet előzőleg esedékessé vált az özvegy-át va családra 
nézve a kegyeleti átalány ; 

b) a nyugdíj pedig a nyugdíjazást elrendelő jog-
erős itélet napjától kezdve. 

18. §. Ha az intézet valamelyik tagja meghal, 
nyugdíjaztatik, vagy hivatalától a 14. §. értelmében el-
mozdíttatik, vagy megfosztatik : az esperes, illetőleg az 
igazgató-tanár 30 nap alatt jelentést tesz az igazgatóság 
elnökének, csatolva az illetőnek hivatalos használatra hi-
vatalból bélyegtelenül kiállított családívét; kimutatva, hogy 
mikor válik esedékessé a kegyeleti átalány az özvegy-
árva családra? s mely időtől számítandó annak gyám-
díja ? továbbá mellékeli a nyugdíjazást elrendelő, vagy 
a hivataltői való elmozdítást, megfosztást kimondó egyh 
bírósági Ítéletet, hiteles másolatban; valamint minden év 
december 15-én az igazgatóság elnökéhez beterjeszti a 
hatósága alatti, gyám- és nyugdíjra felveendők összesí-
tett kimutatását, igazolva az illetők életben lételét, öz-
vegyi állapotát és életkorát. 

19. §. A beterjesztett okmányok alapján, az igaz-
gató bizottság megállapítván a gyám- és nyugdíjasok 
számát s a 4., 10., 11., 13. § ok értelmében meghatá-
rozván a gyám- és nyugdíjul adandó segélyt, az igaz-
gatóság elnöke folyóvá teszi azt, az illető esperes, illetve 
igazgató-tanár kezéhez, kitol a gyám- és nyugdíjasok, 
szadályszerű nyugta mellett, átveszik azt. 

20. §. A gyám- és nyugdíjasoknak, ha lakásukat 
változtatják, jogukban van kívánni, hogy segélydíjuk, 
új lakóhelyük espereséhez, vagy igazgató tanárához 
utalványoztassék. 

21. §. Az esperesek és igazgató-tanárok ezen se-
gélypénzeket teljes anyagi felelősség terhe alatt kezelik, 
s a segélyezettek nyugtáit esetről-esetre, beküldik az 
igazgatóság elnökéhez, s e tárgyú számadásukat az egy-
házmegyei illetőleg az egyházkerületi közgyűlés elé 
felterjesztik. 

22. §. Az egyes egyházkerületeknél, egyházme-
gyéknél, gyülekezeteknél vagy tanintézeteknél fennálló 
gyám- és nyugdíj-intézetek és netalán létező olyan ala-



pítványok vagy szokásos kegyeleti intézkedések, melyek-
nek kizárólagos célja a helybeli lelkészek vagy tanárok 
özvegyeinek és árváinak segélyezése: ezen intézkedések 
által nem érintetnek és rendeltetésökben továbbra is 
meghagyatnak. 

23. §. Az egyetemes gyám- és nyugdíj-intézet köz-
ponti vezetésére egy külön igazgató bizottság választatik 
a konvent által, mely bizottságnak végleges szervezése, 
külön intézkedés tárgya leend. 

24. §. Az egyetemes gyám- és nyugdíj-intézetet a 
magyarországi ev. ref. egyház egyetemes konventje vagy 
országos zsinatja szüntetheti meg; s míg ez meg nem 
történik, sem az egyházak kisebb vagy nagyobb része, 
sem az intézeti tagok kisebb vagy nagyobb száma, ezen 
intézet kötelékéből ki nem léphet, vagy ha erőszakosan 
kilépne s a magyar ev. ref. egyháztól is elszakadna: 
ezen egyetemes gyám- és nyugdíj intézetnek sem tőke-
vagyona, sem segélyezése iránt semmi igényt nem tá-
maszthat. Törvényes megszüntetés esetén az egyetemes 
gyám- és nyugdíj-intézetnek összes vagyona a magyar-
országi ev. ref. egyház által elkülönítve kezelendő és 
csak magyarországi ev. ref. lelkészek és lelkészi képesí-
téssel biró tanárok nyugdíjazására s illetőleg azok Özve-
gyeinek és árváinak segélyezésére fordítható. 

25. §. Az egyetemes gyám- és nyugdíj-intézetet 
érdeklő minden peres ügyben, fokozatosan az egyház-
megyei, egyházkerületi és konventi bíróság itél, a fenn-
álló általános egyházi perrendtartási szabályok szerint. 

Indokolás. 

Mivel a konvent 54—1886. sz. végzésében kimon-
dotta, hogy az alkotandó nyugdíjintézet célja az »Egy-
házi törvény® 217. § e) pontja értelmében határoztassék 
meg; e szerint pedig » elaggott, hivatalra képtelenné 
vált lelkipásztoroknak, lelkészek özvegyeinek és árváinak 
számára« alkotandó a nyugdíjintézet: nyilván van tehát, 
hogy az egyházi törvényben meghatározott cél, gyám-
intézettel összekapcsolt nyugdíjintézet felállítása által ér-
hető el; 

miért is én az alkotandó nyugdíjintézetet, gyámin-
tézettel összekapcsolandónak, illetőleg azzal együttesen 
felállítandónak vélem. 

Annyival is inkább, mert az ismert előzmények 
után és a remélhető források mellett, így lehet ez gya-
korlati ; a nyugdíjintézetnek és gyámintézetnek külön 
felállítása és elkülönített fenntartása: egy ugyanazon 
erőnek céltalan elforgácsolása lenne. 

Az egyetemes gyám- és nyugdíj-intézetnek, lelké-
szek és lelkészi képesítéssel biró tanárok lehetnek tagjai; 
mert bár az egyházi törvény 217. § e) pontjában »el-
aggott, hivatalra képtelenné vált lelkipásztoroknak, lel-
készek özvegyeinek és árváinak számára« alkotandónak 
mondja is ezen intézetet, de az egyh. törvény szelleme 
és a 118. § határozottan kifejezett intentiója szerint, a 
lelkészi képesítéssel biró tanárok a lelkészekkel egyen-
lőknek tekintendők. 

Az egyház közszolgálatában álló lelkészek és lel-
készi képesítéssel biró tanárok méltán megérdemlik, 
hogy gyám- és nyugdíj-intézetük felállításához és fenn-
tartásához, az egyetemes egyház hozzájáruljon. Azonban 
e célból az egyháznak ujabb megterheltetése, ma, sem 
méltányos, sem ildomos nem lenne, midőn az ev. ref. 
egyháznak minden tagja az országos egyházi közalap-
hoz járulni köteles. Tegye ezt az országos egyházi köz-
alap. Annyival is inkább, mert az egyházi törvény 
217. § e) pontja szerint az országos egyházi közalap | 

egyík feladata »elaggott és hivatalra képtelenné vált 
lelkipásztoroknak, a lelkészek özvegyeinek és árváinak 
számára, egy nyugdíj intézet alkotását, állandó segély 
által, előmozdítani.® Fordíttassák tehát e célra az egy-
házi közalapból az évi járulék i5°/0-a. Az évi járulék 
2 5°/0-a az egyházi törvény értelmében mindig tőkésí-
tendő, 75%"a Peőig, a költségek levonása után, segé-
lyül adandó, melyből az utóbbi, eljárás szerint 35% 
misszióra, 50°/o egyházak és lelkészek segélyezésére for-
díttatott; használtassák ez utóbbi célra ezután 25°/0, 
és 15°/0 adassék az egyetemes gyám- és nyugdíj-inté-
zetre. Gyümölcsözőbb beruházás lesz ez így, mint az 
egyénenkénti évi segélyre elforgácsolva! 

Méltányosabbnak és gyakorlatibbnak vélem, hogy 
a tagsági-díj ne osztályba sorozás, hanem a hivatali fizetés 
százaléka alapján számítassék. Ma már a lelkészi jöve-
delem, az egyházi törvény 187. §-a értelmében, úgy is 
mindenütt értékelve van és ennek alapján a százalék 
szerinti számítás nagyon könnyen eszközölhető. 

A kegy évnek kegyeleti átalánynyá leendő átvál-
toztatását, úgy az egyházak, mint a lelkészek érdeké-
ben, nagyon melegen óhajtom. Az eddigi gyakorlat 
szerint, úgy a csonka, mint a kegyelmi évben, az el-
hunyt lelkész családját illetvén a hivatali fizetés, a család 
láttatta el a hivatalt segéd-, vagy helyettes lelkész által ; 
mi egyfelől az egyház ügyeire kétségtelenül hátránynyal 
járt, másfelől az özvegy családjának legtöbbször fel-
hányttá, keserűvé tette a kegyév jövedelmét, a melyet 
100 eset közül 95-ben, nagy rábeszélésre, az egyház nem 
saját külön vagyonából, hanem az utód pap fizetéséből 
adott, s így kegyeletes jótéteményt gyakorolt a más 
rovására 1 

A kegyévnek kegyeleti átalánynyá változtatásával 
mindez megszűnnék és az egyh. törvény 196. §-ában 
kifejezett intentio nemcsak a választásra, hanem a hiva-
tal elfoglalására nézve is lehetővé válnék 1 1 A csonka 
év leteltével az újonnan választott elfoglalná állomását 
s attól számított 6 hónap alatt kifizetné az elhunyt előd 
családjának vagy az egyetemes gyámintézetnek, a ke-
gyeleti átalányt vagyis azt az előleget, melyet hivatali 
utódja majdan az ő családjának vagy az egyetemes 
gyámintézetnek visszafizetni köteles leend. 

A kegyév ilyen módon van kegyeleti átalánynyá 
átváltoztatva a n.-szalontai egyházmegyében 1875 óta; 
és pedig az egy esztendei hivatali jövedelemből levonat-
ván a palástdíjak, az így fennmaradó összeg fele fizet-
tetik kegyeleti átalányképen ; a palástdíjak kiszámításá-
nál a lélekszám tízszerese vétetvén fel alapul. Például: 
Sarkadon a lelkészí jövedelem 1721 frt 

a lélekszám 6816, ennek tízszerese.. . 681 » 
levonatván stólául, a fennmaradó 1040 frt fele 
azaz 520 frt a kegyeleti átalány. 

Okányon a lelkészi jövedem . . . . 948 frt 
a lélekszám 2583, tehát ennek tízszerese 258 » 
levonatván stólául, a fennmaradó 690 frt fele 
azaz 345 frt a kegyeleti átalány. 

Erdő-Gyarakon a lelkészi jövedelem . . . . 585 frt 
a lélekszám 856, tehát ennek tízszerese 85 » 
levonatván stólául, a fennmaradó 500 frt fele 
azaz 250 frt a kegyeleti átalány. 

Ezen eljárást, melyet a tapasztalás méltányosnak 
és gyakorlatinak bizonyított be, bátorkodom elfogadásra 
ajánlani. 

Hogy a gyám- és nyugdíjasok- egyénenkint milyen 
összeg évi segélyt nyernek, azt előre, határozott szá-



mokban kijelölni, a gyám- és nyugdíj-intézet jelen terve-
zete mellett, sem célhoz vezttőnek, sem méltányosnak 
nem tartom; nemcsak azért, mert az erre vonatkozó 
statisztikai adatok nem állanak rendelkezésemre, de főleg 
azért, mert ha a statisztikai adatok alapján, nagy átalá-
nosságban kimutatható lenne is megközelítőleg az özve-
gyek száma, de nem volna kimutatható ezek kiskorú 
gyermekeinek és a nyugdíjasoknak száma. Miért is — 
véleményem szerint — ez helyesen és méltányosan csakis 
utólagosan határozható meg; miután az egyeseknek 
adandó évi segély mennyisége: egyfelől a gyám- és 
nyugdíjul kiosztandó segélyösszegtől, másfelől a gyám-
és nyugdíjasok számától függ. — E kettő mellett még 
óhajtom, hogy a hivatalban töltött szolgálati idő is te-
kintetbe vétessék; ha complicálja is ez némileg a se-
gély kiszámítását, de a legméltányosabb alapra is fek-
teti azt. i 

A gyám- és nyugdíj minden esztendőről utólago-
san adatván ki, azt egész évről egy Összegben kiadan 
dónak vélem; különben is ezen nem nagy Összegnek 
negyedévi részletekben leendő kiadása, csak nehezítené 
a kezelést. 

Ha a gyám- és nyugdíjas évközben hal el, termé-
szetesen csak a megfelelő időről tétetik folyóvá a gyám-
és nyugdíj. 

N.-Szalontán, 1887. február 4:, 
Szél Kálmán. 

T Á R C A 

A legújabb theologia történetéből. 
(Folytatás.) 

V. 
Ritschl moráltheologiája. 

lütschl Albert göttingai egyet, tlieolog. tanár 
moráltheologiájának alapgondolatai, melyek nem az egyes 
hivő, hanem a gyülekezet öntudatának álláspontján épül-
tek fel, »Rechtfertigung und Versöhnung® című művében 
vannak letéve. R. a történetileg adott s kijelentett posi-
tiv keresztyénség alapján áll, s igazi reformátori állás-
pontja az evatigy. egyház azon sarkalatos alaptételéhez 
való rendíthetetlen ragaszkodásában áll, hogy a keresz-
tyén tan kizárólag az Írásból merítendő. Ennélfogva 
egyetlenegy keresztyén hittétel sem vezethető le a ter-
mészetes theologiából, mert ilyen nem létezik, azaz nem 
létezik az Istenről való ismeretnek oly quantuma, mely 
kizárólag az elméleti ismeretnek eszközével mint az ér-
telemnek egyetemes érvényű tulajdona volna megnyer-
hető, a melylyel azután a ker. üdvtant összeegyeztetni 
kellene. »Verbum dei condit articulos fídei, ne angelus 
quidem — a smalkaldi cikkek ezen tételét Ritschl is 

') Ritschl moraltheologiájának főforrása! saját művei, u. m.: »Die 
christl. Lehre von der Rechtfertigung und VersÖlinutig« 1870—74, 2-ik 
kiadás 1882—83; >Unterricht in der christl. Religion* 1881 ; sTheo-
logie und Metaphysik* 1881; tanítványai közül: Herrmann: »Die 
Metaph. in der Theologie* 1-876; »Die Religion in Verháltniss zum 
Wellerkennen und zur SittlichkeiU 1879 s Kaftan »Wesen der christl. 
Religion« 1881. — V. Ö. ThikStter: »Darstellung und Beurtheilung 
der Theologie A. Ritschl's,* 1883, kinek gondolatmenetét én is köve 
tem, továbbá Dorner: íGlaubenslehre* I. 175, 579, 671, 680; II. 177, 
229, a christologiára nézve 379, a kiengesztelésre 506, 527 s az »egy-
ház« tanára nézve 899. 1., végül Pjleiderer: »Religionsphilosopliie« I. 
512 s köv, 1. »Die halb- und neukant. Religionsphilosophie* című 
fejezetét. 

teljesen vallhatja. A mellett visszautasít minden elméleti 
ismeretet arról, mint jött Krisztus az Isten által a kije-
lentés tartalmának birtokába, valamint minden kísérletet 
arra nézve, hogy valamely inspirátiói elméletből volna 
a szent irás normáló hatalma levezetendő. Az első ker. 
gyülekezet a maga hittartalmát Krisztus igéjéből és ösz-
tönzéséből közvetlenül nyerte, mely tartalom az apostoli 
iratokban van letéve. Az evangyéliomok Krisztus műkö-
désében a ker. vallás első okát és rendeltetését tüntetik 
föl, míg a levelek a gyülekezet közös hitének eredeti 
állását ismertetik. 

Ezen hit az első gyülekezetben még ment azon 
toldalékoktól, melyeknek később a ker. tan ki volt téve, 
a midőn philosophiai műveltséggel jött érintkezésbe, a mi 
azon nézetre vezetett, hogy az aristotelesi metaphysika 
és a neoplatonismus becses adalék az evangyéliom tisz-
tán vallásos erkölcsi igazságához. Az irás azért norma, 
mivel az első gyülekezetnek zavartalan ker. hitét tünteti 
föl, miáltal R. az írás elvét föladja, mely nála az ősker. 
egyházak produktumává válik, úgy hgy az íráselve nála 
a gyülekezet elvébe ment át. S ez természetesen első 
sorban az új-szövetségről áll, azonban az ó szövetségről is 
azt mondja, hogy benne az izraelita vallásos gyülekezet-
nek a kijelentésből származó hittartalma van letéve, 
miáltal Schleiermacher tagadó nézete az ó-szövetségről 
üdvös javításon ment át. Az írásból tehát, mely hitele-
sen bizonyítja, miként képződött a gyülekezet ker. hite 
s mi volt annak tartalma, meríti R. kizárólag a ker. 
tant s fölfedezi benne a felülről kijelentett igazságot, 
úgy hogy a keresztyénségben látja a tökéletes vallást, 
mivel Krisztus annak alapítója az Istennek teljes isme-
retét közölte a nélkül, hogy annak mikéntjével foglal-
koznék. 

Gondolkodásának kiinduló pontja a történetileg adott 
gyülekezet, melyben istenországának eszméje megvaló-
sult ; Krisztus pedig történeti hordozója istenországa 
eszméjének, a mi azonosnak vehető az ő istenségével. 
Az antispekulatio, a tisztán történeti jelleg tehát R. the-
ologiájának főjellemvonása, mert a metaph. problémáktól 
egészen eltekint, istenországa fejlődésének eszköze a 
vallás és R.-nél úgy a hit, mint az erkölcstan istenor-
szága eszméjében kulminál. Ha azonban R. a rendszeres 
theologiát egyedül az írásból, mint a kijelentés okmá-
nyából s az első gyülekezet hitének zavartalan bizony-
ságából meríti, úgy természetesen nincs azon nézetben, 
mintha a rendszeres theologia közönyös volna az egyházi 
tan fejlődése iránt. Mindkettőnek összeegyeztetése, me-
lyet már Luther elismert, de egyházpolitikai tekintetek 
annak keresztülvitelét megakadályozták, az ev. egyház-
nak feladata, melynek megoldása azonban csakis az 
írásra való visszatérés által lehetséges. Érthetetlen tehát 
a rostocki egyháztörténésznek, Diekhoffnak azon nézete : 
hogy Ritschl theologiája naturalismus • mert midőn Ritschl 
Krisztusnak a kijelentésből eredő üdvtanához ragaszko-
dik, alaposan szakít az Istenre s az isteni dolgokra vo-
natkozó bármely naturalistikus ismeretelvekkel s általá-
ban a naturalistikus metaphysikával.2) 

R. tana az irás normativ tekintélyéről, illetőleg 

2) Ezt elismeri Hase is »Kirchengeschichte« 570. lapon, midőn 
mondja: »Bereits hatte Ritschl das Grunddogma der reformátor. Pro-
testantismus die Rechtfertigungslehre zu einer dogm. System und zu 
einer gelelirten Schule ausgesponnen, welche mit Verrichtung auf alle 
philos. Metaphysik sich alléin der göttl. Offenbarung in den durch 
Christus als ihren Gott gegriindeten Gemeinden und seiner H. Schrift 
vertraut.* »Eine positive Umbildung des orth. Systems auf biblischen 
Grundé bezweckt das geistvolle Werk von R.« mondja Hagenbach i. 
m. 35Ó. 1. 



Krisztusról, kinek személyisége, tana és műve abból 
ismerendő meg, s kinek kijelentése a maga gyülekeze-
tében vert gyökeret, ezen tan a theologiának és bö'csé-
szetnek bármely felcserélését erősen tiltja. S e tekintet-
ben is messze túlszárnyalta R. Schleiermachert. Hittani 
rendszerében sehol sem találkozunk bölcseleti tételekkel, 
mert minden az Írásból van levezetve, s azon vallásos 
erkölcsi igazságnak van alárendelve, melyet a kánonból 
ismerünk. Minden paktá'ás bármely bölcsészeti rendszer-
rel, az evangy. igazságának bármely felcserélése metaph. 
szemlélődésekkel, p. o. az aristotelesi, schellingi vagy 
hegelivel, feltétlenül ki van itt zárva. Minden rationalis-
mus, mely a keresztyén üdvigazságot a természetes is-
merettel azonosítja, sőt annak alárendeli, el van távolítva 
R. rendszeréből. Nem egészen találóan jellemezte ennek 
alapján R. theologiáját Lipsius,3) a midőn azt alakilag 
positiv, tárgyilag pedig rationalistának nevezte. 

Ritschl theologiájának kantiánus vonásáról sokat 
beszéltek az ő ellenei. Hogy Kantnak üdvös jelentőségét 
a prot. theologiában s közelebbről a kiengesztelés ta-
nában kiemelte, azon alig lehet csudálkozni annak, kinek 
ilyen dolgok iránt érzéke van. Kantnak tanát a szabad-
ságról, mely elméletileg be nem bizonyítható ugyan, 
azonban mint feltétlen erkölcsi követelmény, sikeresen 
használta fel R. a tartozás s a kiengesztelés fogalmánál, 
melynek csak akkor van ethikai becse, ha nem mágikus 
módon hajtatik végre, hanem a szabadságból születik meg, 
mivel e szabadság minden erkölcsi vallásnak előfeltétele. 
Továbbá Lotze ismeretelméletéhez is csatlakozott R.̂  akivel 
tagadja azt, mintha elméleti úton, az inductio, analógia 
vagy speculatio útján lehetne a transcendensnek isme-
retére eljutni. Azonban ezen ismeretelmélet is megegye-
zésben van a kijelentés szükségességének bibliai előfel-
tételével, s a maga támaszát azon tényben leli, hogy 
minden vallás kijelentésen (vagy annak elferdítésén) ala-
pul, s hogy soha sem tekinthető a vallás tisztán a tu-
dományos gondolkodás szüleményének, mivel a bölcseleti 
világismeretnek célja különböző valami a vallásos ösztön 
szükségétől. A theologiának és bölcsészeinek Schleier-
macher által követelt, de végre nem hajtott elkülönítése 
Ritschl által következetesen van keresztül vive, s Krisz-
tus személye, igéje és műve az egyetlen vallásos tekin-
tély, a mint az az első gyülekezetnek bizonyságában van 
letéve. A hivő gyülekezetnek, nem pedig a hivő egyé-
niség tudatának álláspontján épült föl R. hittani rend-
szere, s itt is haladás észlelhető Schleiermacher mellett. 

A bibliai kijelentés alapján definiálja R. a keresz-
tyén vallást monostheistikus, absolut szellemi és erkölcsi 
vallásnak, a mennyiben az alapítójának megváltó élete 
alapján az Istenfiuságnak szabadságában áll, s az er-
kölcsi életre való szeretetből eredő ösztönzést magában 
foglalja, mely élet az emberiség erkölcsi átalakítására 
irányul. Ezen definitióba foglaltatik in nuce R. rendsze-
res theologiának egésze. Hit- és erkölcstan itt az isten-
országa legfőbb cél fogalma alá van foglalva. 

Hogyan jön R. a theologiára, mint tudományra ? 
Mint oldja meg a fennti definitióban foglalt antinómiát 
az istentőli függés és az emberi akarat szabadsága, to-
vábbá a keresztyénség egyetemes érvénye s annak 
különös történeti megjelenése között? Erre nézve azt 
mondja, hogy a keresztyén isteneszmét, mely az Isten 
országában a világ teremtés és kiengesztelés végcélját 
jelentette ki, elméletileg csak azok bizonyíthatják be, a 
kik a szellemi élet önállóságáról, a természetben ural-

3) A thüringiai lelkészi értekezleten Góthában 1884. szept. 24-én 
tartott beszédében. 

kodó causalitás törvényével ellentétben, meg vannak 
győződve, a mint p. o. az isten lételének u. n. bizonyí-
tékai csak annak használnak, ki már előbb a gyülekezet-
nek élő bizonysága által a keresztyénség igazságára el-
jutott. A keresztyén isteneszme egyedül nyújtja a szel-
lem jogos létének magyarázati a'apját szemben a 
természeti dolgokkal. Isten a természetet a maga or-
szága s az emberi rendeltetés eszközévé teremtette 
és Krisztus kiválóan emelte ki az embernek főlényét az 
egész természet felett. A keresztyén isteneszme tehát 
a tudományos világismeretnek nélkülözhetetlen hypothesise. 
A gyülekezet keresztyén hitének, melynek alapja alapí-
tója kijelentésének élő hagyományában van, nincsenek 
vallásos hypothesisei , a mennyiben ilyenekre csak 
azok vannak utalva, kiknek gondolkodása a hitet nor-
máló krisztusi tekintélyen kívül esik. A keresztyén 
isteneszme, mely eredetére nézve különös valami, egye-
temes érvényű igazságként jelentkezik mindazok számára, 
kik a szellemi szabadságot a természeti kényszerűséggel 
szemben s a természetet a szellem eszközének ismerik 
el, és rájuk nézve megállapítja a vallásos Önitélésnek s 
az erkölcsi cselekvésmódnak szükségességét, mely a ke-
resztyénségben gyakoroltatik. A másik antinómia illeti 
az Istentől való vallásos függésnek az ember szabad 
önelhatározásához való viszonyát, melyet a keresztyén-
ség egymás mellett állít. Ennek megoldását R. »theol. 
mesterkérdésnek« mondja, nem mint Dorner a maga 
hittanában a szabadság problémáját általában véve. 
Utóbbinak megoldása a bölcsészet, s nem a keresztyén 
hittan feladata, mely azonban nem rendelkezik azon 
eszközökkel, melyekkel annak megoldását az elméleti 
bizonyosság fokáig eszközölheti. Az emberi szabadság 
az embernek azon képessége, mely a célirányos akarat-
nak irányát határozza meg önállóan, mely szabadság 
nélkülözhetetlen követelménye az emberi szellemnek, 
mert annak tagadása ellentétbe helyezné őt összes gya-
korlati cselekvésével. Ritschl most e szabadságnak tör-
vényét keresi, hogy a választási szabadság önkényének 
elejét vegye s ezt az istenországában találja ; ép azért a 
ki istenországát cselekvésének céljává tette s akaratát 
a szerint meghatározta, a természeti ösztönök feletti ura-
lomra juthat el. R szerint tehát az erkölcsi szabadság 
megoldása istenországa, mint a legfőbb jó fogalmához 
van kötve, s ezzel minden erkölcsi cselekvés a vallásos 
jónak bírásától tétetik függővé. * 

Már ezen eddigi fejtegetésekből is kitűnik, hogy a 
vallásos-erkölcsi központ, a melyből az egész rendszeres 
theologia levezetendő, istenországában van megadva, s 
Istennek ezen végcélja által meg van határozva ép úgy 
a teremtés, mint a megváltás és megszentelés ís. Ezen 
ország az Istentől maga kijelentésében a Krisztus által 
nyújtott legfőbb jó, a mint azt Krisztus a lakoma képé-
ben rajzolja ; ez egyszersmind azon legfőbb erkölcsi 
eszmény, melynek megvalósítására annak tagjai a szeretet 
törvénye alapján egyesülnek. Az ösztönzést erre az 
Isten szeretetének a Krisztusban való kijelentése által 
nyerik, nevezetesen a kijelentés igéjének isteni vezetése 
által, mely az embernek Öntevékenységét hívja fölr 
vagyis bűnbánatot és hitet eszközöl. Gyümölcse pedíg a 
helyes erkölcsi cselekvés, mely a maga egyetemes tör-
vényét, személyes mozgató alapját az isten s a feleba-
rátok iránt való szeretetben bírja. Krisztusnak élettevé-
kenysége e szerint megváltó és istenországot alapító 
egyszersmind. Istenországa természetfeletti, mivel a ter-
mészetes közösségi formákat: házasságot, családot, hiva-
tást és államot mesze túlszárnyalja; de világfeletti is, ha 
világ alatt a természetes létnek összefüggését értjük, s 



ennyiben láthatatlan és tárgya a hitnek. Istenországának a 
Krisztusban hívők annyiban nevezhetők, a mennyiben, a 
nemi, a társadalmi és nemzeti különbségeket mellőzve, 
kölcsönösen szeretetből cselekesznek s az erkölcsi ér-
zelmek és erkölcsi javak közösségét eszközlik. Az isten-
országának ezen fogalma tisztán keresztyéni. Az őskori 
egyház istenországát az apostolok alapján kizárólag a 
keresztyén remény öszfogalmának, az egyházat pedig 
jelenleg létezőnek tartotta e földönt s csakis Ágoston 
érvényesítette azon vészteljes tévedést, hogy istenor-
szága, mely a bűnországa mellett az egész emberi ne-
men vonul végig, jelenleg mint kath. egyház létezik, s 
hogy az ezeréves birodalom az egyháznak apostoli és 
püspöki alapításával és szervezetével veszi kezdetét. A 
reformátorok az istenországa fogalmát szem elől tévesz-
tették, azonban analóg volt a »Krisztus országa®. A 
»regnum Christi spirituálé® lényegileg az egyháznak, mint 
a hívők közösségének reformátori fogalmával esik össze, 
a miben azonban R. szerint nincs kifejezve az erkölcsi 
cselekvésnek a szeretet indokából eredő közössége s 
Krisztusnak erkölcsi tekintélye. Ehhez járul, hogy Me-
lanchton a Krisztus országáról szóló fogalmába a lel-
készi hivatalt is fölveszi, tehát egy jogi institutiót, 
mely a hívőknek a Krisztussal való szellemi közössége 
fogalmához épen nem illik, s az ágostoni felfogáshoz 
való visszatérést jelent. 

Ritschl határozott különbségtétele istenországa s 
az egyház között szükséges és üdvös javításnak bizo-
nyul be, dacára annak, hogy sokan épen itt katholizá-
lással vádolják. Az egyház subjektuma a Krisztusban 
hívők közössége tekintettel annak erkölcsi cselekvésére, 
mely a legfőbb jónak a Krisztusban való kijelentése 
által jött létre. Ezen vallásos, vagy Schleiermacher-
rel szólva: symbolizáló cselekvés közelebbről a nyilvános 
cultusban, mint közös imában mutatkozik, mely a gyü-
lekezetet az istenországában való közös feladatának, 
erkölcsi tevékenységének megoldására foglalja össze. Az 
egyház másik ismertető jele az istenigének vagyis az 
evangyéliomnak nyilvános hirdetésében, s a sákrámento-
mok kiszolgáltatásában áll. A hit a vallásos gyülekezet 
ezen functióiban a bűnbocsánatot látja bennfoglalva, me-
lyet az egyes egyén nem az ő egyéni tartozási tudata 
alapján ér el, hanem a vallásos gyülekezet összessége van 
birtokában ezen legfőbb Jónak, s az egyes csak mint a 
gyülekezet tagja lesz benne részessé. Ügy az úrvacsora 
mint a keresztség a vallásos gyülekezeteknek s az egyes-
nek istentiszteleti és hitvallásszerű ténye, s ezekben is a 
gyülekezet fungál, mint a legfőbb jó birtokosa, melyet 
Krisztus neki meg is igért. Mint a gyülekezet cselek-
vényei, sákrámentumok és kegyelemeszközök is, a 
mennyiben a bűnbocsátó isteni kegyelemnek fennmara-
dását biztosítják, a melynek alapján Krisztus a maga 
gyülekezetét építette föl. Eszerint a bűnbocsánatot csak 
azon hivő érheti el, a ki részese a gyülekezet viszonyá-
nak az Istenhez ; jobban mondva : egyedül a gyülekezet 
a bűnbocsánat birtokosa, mely az egyesnek üdvbizonyos-
ságáról kezeskedik, s azt az egyessel közvetíti. Ezzel 
Ritschl a hívőnek Krisztusban való istenhezi közvetlen 
viszonyát, vagyis reformátoraink »fides specialis«-át tö-
rölte, s azért nem ok nélkül vádolta Pfleiderer 4) vallás-
bölcsész Ritschlt utokatholícismussal. 

(Folyt, köv.) Dr. Szlávik Mátyás. 

4) »ReligLonsphilosopliie< I. 513 s köv. 1. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
(A szerzőtől, iá. Szotyori Nagy Károlytól.) 

(Vége.) 

III. Megemlítendő még az énektanításra nézve, 
hogy a reformátiótól kezdve Magyarországon, az iskolai 
énektanításra a legelső kézikönyv, violin vagy G kulcsú 
hangjegyzés szerint, a tiszántúli reform, egyházkerület 
rendeletéből az 1846-ik évben megjelent azon »Enek-
hangzatos Könyv® volt, melyben foglaltatnak a magyar-
országi ref. egyházak nevezetesebb zsoltárai, minden 
dicséretei és temetési énekeinek hangzatai, rövid útmu-
tatással az éneklés tanítására,« melyet néhai Zákány 
József debreceni főiskolai tanárral egyetértő'eg készítvén 
el, első kiadását s annak jövedelmét a főiskolának en-
gedtük át s melyből az egyházi éneklést tanulmányozók 
az iskolai énektanításon kívül, Önszorgalmuknál fogva 
maguktól is elsajátíthatták a hangjegyek szerinti éneklést 
s mely még a naturalista orgonistáknak is mintegy 
első alap lépcsőül szolgált a további és könnyebbi elő-
haladhatásra. 

Ezekből tehát egészen világosan kitűnik, hogy a 
reformátiótól fogva, e művek megjelenéséig, semmiféle 
iskolai énektankönyv nem létezett; énekeinket az isko-
lákban kóta ismeret nélkül, csak hallomásból szájhagyo-
mányként tanították; orgonára énekeink kidolgozva nem 
voltak ; a kántorok és orgonisták legnagyobb része csak 
mint naturalisták, többnyire keresetlen, fülsértő accordok-
kal, szabálytalan, monoton, az összhangzattal ellentétben 
álló gépies módon tanultak be néhány énekdallamot, s 
egész életökön keresztül azokat használták. Számos 
egyházak csak azért nem készíttettek orgonát, mert nem 
igen kaptak alapos képzettségű jó orgonistát; de nincs 
is kellemetlenebb, mint azoknak, a kiknek jó hallásuk 
van s még inkább, ha a zenéhez is értenek, templomi 
istenitisztelet alatt egy kántor orgonázást végig hallgatni. 

Ezelőtt, ha egy kántor-orgonistaságra pályázat 
nyittatott, többnyire naturalista és kontár, kántorok és 
orgonisták jelentkeztek; e könyveim megjelenése és a 
debreceni s nagy-kőrösi ev. ref. felekezeti tanítóképezdék 
fennállása óta pedig egyik legnagyobb jutalmam az, 
hogy az éneklést és orgonázást tanulni szeretők száma 
mind inkább-inkább szaporodott ; s ma már az orgo-
nista-pályázatokon a naturálista kontár orgonisták csak-
nem egészen kiszorultak s kényszerülve vannak azok is, 
kik tanítóképezdékben oktatást nem nyerhettek arra, 
hogy magukat a zenetudományban elméletileg és gya-
korlatilag tökéletesítsék, és a szabályszerű orgonázásban 
lehető előmenetelt tegyenek. 

(Megjegyzendő, hogy az 1845-dik évtől fogva, már 
a képezdék keletkezése előtt, és azután is még éveken 
keresztül, fennállott saját magán zeneintézetemből több, 
kellő zeneismerettel és zongoratanítási képességgel biró 
orgonista és zongoratanító került ki.) 

Legyen tehát dicséret és méltó elismerés a tiszán-
túli ref. egyházkerületnek és kormányának ; a debreceni 
ref. egyháznak a debreceni ref. főiskolai tanárkarnak, a 
dunáninneni ref. egyházkerületnek és kormányának, s 
általában az összes ev. ref. egyházkerületeknek és egy-
házaknak, melyek mint kántor-orgonistának s ének- és 
zenetanárnak olyan tért és alkalmat nyitottak előttem, 
pártfogásuk által, hogy munkáimat kiadhattam. 

Egyszersmind elismerésemet nyilvánítom a fentebb 
említetteken kívül, mind azon pályatársaimnak s nagy 
számú volt tanítványaimnak, kik munkáim megszerzésé-



vei, az általam mint első úttörő által megkezdett egy-
házi ének- és zeneirodalom fejlődését elősegítették ; azok 
közt különösen a s.-pataki állami tanítóképezdei zenetanár 
Sz. Nagy Józsefnek, ki a nagy-kőrösi tanítóképezde 
felállításakor, annak legelső megválasztott zenetanára, s 
munkáim megjelenhetésének és elterjesztésének egyik 
legfőbb tényezője volt ; s az ő utána megválasztott 
zenetanár Oláh Károly úrnak, valamint a nagy-kőrösi 
tanítóképezdei tanárkarnak, kik karénekes könyveimet az 
egyházkerület megegyező akaratával, iskolai kézikönyvül 
vették fel, s használják folytonosan. 

A fennt felsorolt munkáimon kívül, sajtó alól nem 
sokára kikerülnek e következő műveim : 

Karénekes könyvem II-dik részéhez a karénekekhez 
vagy choralokhoz tartozó melodiosus interludiumok (köz-
bejátékok). 

A zsoltárok, dicséretek és halotti énekek dallamai 
közül, 3 és 4 szólamú férfiénekkarra, a leginkább hasz-
nálatban lévő dallamok. 

Nem sokára meg fog jelenni tőlem a Maróthi 
1774-ben megjelent régi harmóniámnak, a zenetudo-
mány mai színvonalán álló, s a melódia természetéhez 
és jelleméhez (Character) alkalmazott harmonizálása, 
4 szólamú vegyes énekkarra, orgonára, harmoniumra és 
zongorára, choralis interludiumokkal ellátva egyaránt 
használhatólag azon dallamokra nézve, melyeket néhai 
Ivánka Sámuel 1864-ben kiadott s 128 lapra terjedő 
»Vezérkönyvébe« felvett. 

Ez tehát általam ugyanazon choráloknak egy 
második és újabb kidolgozása és kimutatása annak, hogy 
mikép kellett volna a Maróthi-féle harmonicusból felvett 
chorálokat, a harmónia némi figyelemben tartása mellett, 
négy szólamú vegyes énekkarra már akkor is átdolgozni; 
miután tény az, hogy azon régi harmónia, azon elavult 
monoton modorban ma már többé nem használható ; s 
a dallamoknak általam 2-féleképen való kidolgozása és 
a két különböző kidolgozásnak összehasonlítása ismét 
tanulmányul fog szolgálni a tanulmányozni szeretőknek. 

Megjegyzendő, hogy Maróthi a Spetha András 
latin zsoltáraiból vette át e harmonicust. (Első kiadása 
1745-dik évben jelent meg.) 

Ezen munkáim kiadása után igyekezni fogok azon, 
hogy az egyházakat és iskolákat érdeklő többnemű 
dolgozataim egymásután minél elébb megjelenhessenek. 

Hogy az 1859-ik évben kiadott műveimmel meny-
nyire feleltem meg az egyházi zeneirodalom terén, az 
akkor elébem kitűzött célnak vagy feladatnak és vára-
kozásnak : azt nemcsak Magyar- és Erdélyország legki-
tűnőbb zene-capacitásai és pályatársaim, hanem az egész 
birodalom és a külföld leghíresebb zenetudósai is, fennt 
elősorolt több rendbeli bizonyítványaik tartalma szerint, 
a legnagyobb méltánylással ismerték el és ajánlották 
azoknak, Magyarország minden protestáns községébe, 
egyházi és iskolai stb. használatra való felvételét. — Ez 
elismerést munkáimnak használhatóságát és elterjedését 
bizonyítja, 4 részből álló iskolai, tanítóképezdei s tem-
plomi használatra nélkülözhetetlen karénekes könyvem-
nek most megjelent harmadik kiadása is. 

Minél fogva teljes tisztelettel kérem fel az egyház-
kerületek főtiszteletű és méltóságos püspökeit és világi 
főgondnokait, nagytiszteletű espereseit, az egyházmegyék 
gondnokait és általában a lelkészi kart, hogy — mint 
ezelőtt, úgy — ezutánra is hathatós pártfogásukban ré-
szesíteni s 4 részből álló karénekes könyvemet, a nagyt. 
és tekintetes egyháztanácsok előtt is, ezen értesítésem 
felolvastatása mellett, az egyházak és iskolák részére, 
kézikönyvül megvételre ajánlani méltóztassanak; már 

! csak azért is, hogy a szegényebb sorsú kántoroknak, 
orgonistáknak és tanítóknak alkalmuk legyen magukat 
az egyházi ének és zene terén tökéletesíteni; — mely 
pártfogásuk által utat nyitnak, az egyházi ének és zene 
annyira kívánatos gyorsabb fejlődésén-k, mi által inkább 
remélhető első sorban, a már csaknem elodázhatatlan 
egyházi ének- és énekkar-iskolák s ériekegyletek felállít-
hatása; s majdan a gyülekezeti négyhangu öszhangzatos 
éneklésnek templomainkba behozatala, mint a hogy ez 
Helvétziában (Schweitzban) van. 

Valamint tisztelettel kérem pályatársaim és az összes 
tanári és tanítói kar bizalmát és részvétét és azon sok 
százakra menő tanítványaim érdeklődését, kik részint 
magán zeneintézetemben, részint a gymnasiumban és a 
tanítóképezdében tőlem oktatást nyertek, hogy munkáim 
terjesztését, mint ezelőtt, úgy ezután is, eszközölni mél-
tóztassanak. 

Végre a fennt megirtakból és elősorolt műveimnek 
élőbeszédeiből is nyilván kitűnik és világos, hogy a ref. 
ének- és zeneügy fejlődésének kezdete (a mint ez már 
csak nem általánosan elismert tény), Magyarországon a 
reformátiótól számítva, legelőször épen a 19-dik század 
negyvenes éveiben, (mert az előtt semmi sem történt) 
indult meg Debrecenben; és tovább fejlődhetésének 
alapja fenntebb megnevezett munkáim megjelenése által 
vettetett meg. 

B E L F Ö L D . 
A hegyaljai ág. evang. egyházmegye közgyűlése. 

(Tartatott Miskolcon febr. 2-án). 

A rendkívüli közgyűlés a tiszakerületi Rendezet 
92—94. §-aiban körülirt rendeletnél fogva hivatván 
egybe, annak a legnevezetesebb actusát a leköszönt esp. 
felügyelő búcsúja s az újonnan megválasztottnak szék-
foglalója képezte. 

Á gyűlés az egyház nagy tanácstermében d. e, 
10 órakor vette kezdetét, melyen az esperesség köréhez 
tartozó egyházak nagyobb része képviselve volt; a sajó-
kazai egyház képviseletében mélt. báró Radvánszky Béla 
zólyomi főispán s egyet, gyámintézeti világi elnök úr, 
s a miskolci testvér ref. egyház pedig mélt. báró Vay 
Béla borsodi főispán s főtiszt. Kun Bertalan püspök 
urak stb. jelenlétével emelték a gyűlés ünnepélyes le-
folyását. 

Nagytiszt. Zelenka Pál főesperes úr buzgó imával 
nyitotta meg a tanácskozást, majd Lichtenstein József 
nyugalomba vonuló esp. felügyelő üdvözölte az igen 
szép számmal megjelent közönséget s a gyűlés kijelölt 
napirendjére hivja fel azok figyelmét. 

A szavazatbontó bizottságnak az esp. felügyelő 
megválasztására vonatkozó jegyzőkönyvei felolvastatván, 
letárgyaltatván, a választás eredménye hirdettetett ki, 
melynélfogva a hegyaljai ág. ev. egyházmegye felügye-
lőjéül Radványi István úr a miskolci ev. egyház érde-
mes felügyelője lett megválasztva. 

És most felállott az a férfiú, a ki 10 évig viselte 
a felügyelői tisztet, 10 évig bírta az egyházaknak teljem 
bizalmát abban az esperességben, hol, mint azt főespe-
res úr kiemelte, az egyetemes egyház valamennyi espe-
zességei között talán a legnehezebb szerep jut egy lelki-
ismeretes vezérnek : felállott, hogy elbúcsúzzék a nagy 
családtól, melynek eddig atyja, vezére, kormányzója 
volt, s melynek szeretete iránta oly törhetlen, ragasz-
kodasa oly tántoríthatlan. Elbúcsúzott, de csak mint 



vezér, mert ennek az esperességnek, melynek minden 
egyes egyházához, ama tiz év lezajlása után őt oly szép 
emlékek fűzik, nem mondhat most sem végbúcsút az, 
kinek minden gondolata, törekvése, annak igazi pro-
testáns szellemben való fejlődését s megizmosodását 
célozták mindenkor. 

Viszhangzott a búcsú a társelnök főesperes úr aj-
kain is, a Lichtenstein életéből, alkotásaiból vett pél-
dákkal díszítette ama nemes érdemkoszorút, mely a 
visszavonultat oly méltán megilleti ; a tiszta érzelem 
meleg hangján kérve őt, hogy ha már pihenni vágyik, 
nyugvó párnáját képezzék amaz érdemek, melyeket egy-
házi hivataloskodásában kiérdemelt, s legyen rövid pihe-
nése, mert hosszú nappal, hosszú munka teszik a prot. 
egyházat szabaddá és boldoggá, melyben az ő alkotó 
szellemére mindenkor nagy szükségünk van és lesz. 

Méltós. báró Radvánszky Béla vezetése alatt egy 
meghivó küldöttség menesztetett azután az újonnan meg-
választott felügyelőért, ki nem sokára diszmagyarban 
megjelenvén, letette a felügyelői esküt s megtartotta szék-
foglalóját. 

Mint már tapasztalt férfiú az egyházi élet terén, 
lelkesen vázolta hivatala teendőit, kiemelte, hogy nekünk 
nemcsak protestánsoknak, de első sorban magyar pro-
testánsoknak kell lennünk ; jóakarat, tapintat, egyházias 
ügybuzgóság tehet és tesz ilyen nehéz állást magára és 
az egyházakra nézve is kedvessé; ezeket fogja új és 
fontos állásában vezércsillagként követni, de a hol egy-
házmegyéje haladása, közboldogulása megköveteli: nem 
retten vissza a legszigorúbb törvények alkalmazásától 
sem. Főtörekvése leend a prot. szellemet mindenkor és 
mindenütt ápolni és növelni s egyházmegyéje körén be-
lül és kivül annak tekintélyt és érvényt szerezni. Kiter-
jeszté figyelmét az egyház gyámintézeti működésére is, 
mert ebbe helyezi a prot. egyház viruló jövőjének biz-
tosítékát s áldozatkészségének már most azzal adja 
tanújelét, hogy a hegyaljai esp. özvegy-árva gyámolda 
javára 300 frtot tesz le a gyűlés elé, melynek kamatai-
ból évente a legszegényebb özvegyek vagy árvák ré-
szesíttessenek. 

Ezen tartalomdús székfoglalóját az új felügyelőnek 
a közgyűlés lelkes éljenzéssel fogadta s a társelnök főes-
peres úr melegen üdvözölvén elnök társát, mint a kinek 
eddigi működése az egyházi élet terén teljes garantiát 
nyújt egyházmegyénknek a vezérszerep helyes vitelére 
oly munkakörben, a hol legédesebb jutalom a híven 
teljesített munka érzete s e munka ' gyümölcse a köz-
szeretet, elismerés s az esperesség jólléte. Az országos 
hirű főesperes eszmedús üdvözlő beszéde így szólt: 

»Elhangzott a kettős szó ajkaidról : a szent foga-
dás és székfoglaló beszéd. Es mi a fogadást áhítattal s 
imaszerű azon óhajjal fogadtuk, vajha annak beváltására 
tegyen téged képessé az Úr 1 És mi székfoglaló beszé-
dedet örömmel hallottuk, méltó bevezetéseül magasabb 
új pályádnak. 

Vallásosság, szeretet, gyöngédség, rend, szigor, 
bizalom és részvét voltak beszéded alapgondolatai. Isme-
rős e hang e tény előttünk s jól esett nekünk tőled 
ezeket e helyről is hallanunk. 

Vallásosságról szólottál, mint e sikeres földi lét 
alapfeltételéről, napfényről, melynek világító és melegítő 
erejét nem pótolhatja e földön semmi más, levegőről, 
a mely nélkül nincs élet sehol; angyalszárnyakról, a 
melyek nélkül nincs emelkedés a tisztult légkörbe a 
magasságba; illatról, a mely nélkül nincs értékes vi-
rág ; virányról, a mely nélkül nincs tavasz; delejtű-
ről tengereken, vezércsillagról idegen tájakon ; mécs-

ről éjjel sötétjében, balzsamról szenvedések között, biztos 
vezetőről még a sziklák és tövisek közt is síron 
keresztül a túl életre. Hitteljes meggyőződéssel szó-
lottál ma is, e helyen is ekként s ezzel égi fényt 
vetettél szép lelkedre, bemutattad a mosolygó eget 
szülő és egyház családod felett, ragyogó csillagai-
dat, vezér angyalodat, multadat, jövődet. Legyen a 
vallásosság ezen vezéri helyeden is biztos vezéred. Ki-
sérjen e jó szellem. Nem csak az agg Simeon, egykor 
te is lásd meg velünk együtt az üdvezítőt, a reád 
bizott egyházak, veled közreműködő munkatársak jó 
sorsában. 

Szeretetről szólottál egyházad, gyöngédségről a 
tényezők iránt, megnyerni utóbbiakat az előbbinek ; 
kímélettel a jogok, türelemmel a gyengeségek iránt, 
gyűjtő erővé válni ezen szétszórt egyházak espe-
rességí szövetsége élén. Es ez méltó törekvés nálad, ki 
hasonló törekvés által váltál azzá, a ki vagy közöttünk; 
ily modorral mozdítottál el hegyeket egyházunk nehéz, 
de emelkedő pályáján helyeikről s tudtál embert meg-
nyerni a közügynek, hívőt egyházadnak, bizonyságot 
tenni, hogy ily indulatnak és modornak van prot. egy-
házunk élén világi férfiak tulajdonában is hatalma és 
jutalma. 

Rendről szólottál, a mely lelke mindennek és így 
a vallás-erkölcsi intézménynek is; szigorról, hol a gyön-
gédség gyöngeséggé minősíttetik s a köztörvény az 
igazság helyére önkény, kedvezés, elnézés, követelés 
tolakodnak. És ez méltó igéret hozzád, a ki hasonló 
módon jársz el egyházkormányzói polcodon itthon s 
biztosítasz ezzel egyházadnak elmelkedést, magadnak 
pedig köztiszteletet minden irányban. 

Bizalommal szólottál azok irányában, a kik benned 
s azok irányában is, a kik más szintén tisztelt és érdem-
dús férfiúban összpontosíták választói bizalmukat. Es ez 
méltó elhatározás hozzád, a ki tudod, hogy a szabad 
választás nálunk eminens jog, a mely itt is többséget, 
kisebbséget csoportosít, igaz, e válaszfal azonban meg-
szűnik azon pillanatban, a melyben a győző neve az 
urnából kihuzatik. Méltó nyilatkozat tőled, a ki tudod, 
hogy az osztatlan egy egyház felügyelőjévé lévén tör-
vényesen megválasztva, az egyházmegye minden inté-
zete és tényezője iránt egyenlő szeretetet ápolván egy-
formán kell mérned az igazságot. 

Részvétteljesen sőt áldozatkészen nyilatkoztál 
papi- és tanítói árváinkról. És ez méltó nyilatkozat és 
áldozat tőled, ki egyházadnak nem csak lelkes tagja, 
példaadó vezére, hanem nemes pártfogója is vagy kez-
dettől. Es ez méltó részvét tőled, a ki az esp. özvegy-
árva intézeti elnöki 7 éves minőségedben láttad az erőt-
lenséget intézetünknél, a szegénység sőt nyomor hatal-
mát legszegényebb özvegyeink és árváink sanyarú 
sorsában. 

Ily tulajdonokkal állasz ismét az egyházmegye 
élére. Mi az egyházmegye képviselete most téged e 
magaslaton, a jelen és távol levők, 16 egyház, 2 gym-
nasium és 23 ezer lélek nevében szeretettel üdvözlünk 
s néked ezen minőségben és szövetségben, a melyet ily 
nemes módon kötöttél most egyházmegyéddel, Istentől 
áldást kívánunk. 

Ismétlem azt, a mit székfoglaló beszédemben Ígér-
tem volt, az akkor még ismeretlen most már azonban 
benned ismert felügyelőnek: törekvésem oda fog irá-
nyulni, hogy velem az egyházmegye felügyelője szíve-
sen ossza meg a munkát és a felelősséget s legyen 
az együtt működés módja szívélyes, eredménye példaadó, 
az egyházmegyére kiható. 



Nyújtom jobbomat meleg üdvözletre, fogadásul : 
hozott Isten, áldjon Isten !« 

A gyűlés ünnepélyes része ezzel véget ért s kö-
vetkezett az erdő-bényei iskola ügynek tárgyalása, mely-
ben az ottani két testvéregyház közös iskolájában a ta-
nító javadalmazásának arányát illetőleg békés megoldás 
eszközöltetett. Ezzel kapcsolatban letárgyaltatott s hely 
benhagyatott a hernád-vécsei egyház egyezsége is az 
ottani ev. reform, egyházzal a templom és iskola közös 
használatára vonatkozólag. A nagybányai egyháznak 
ügye pedig, mint a mely már úgy is békességes elinté-
zést nyert, az egyházmegyei elnökségre bízatott. 

Miután a közgyűlés tárgysorozata kimeríttetett, 
elnöklő főesperes úr kenetteljes imájával zárta be emez 
igazán ünneppé rendezett s oly szép jelenetekben gaz-
dag közgyűlést, melyben erőt, lelkesedést meríthetett 
magának kiki, a ki egyházunk közügyeinek vezetése iránt 
érzékellen lenni nem tud s a prot. iigybuzgóság egy-egy 
ilyen emléke reménynyel tölti el szívünket, hogy a val-
lásos hit most és mindenkoron él közöttünk s nyilvánul 
a példát nyújtó jó cselekedetekben. 

A beigtatás emlékét a felügyelő úr a fehér asztal-
nál is meg akarván örökíteni, ioo terítékű díszebédet 
adott, hol a jó kedv s a sok toaszt áradozásai között 
oszlottak szét s mondtak egymásnak búcsút a gyűlés 
tagjai. Bohus Pál, 

s.-tanár. 

Felvilágosítás 
a kifogásolt nagykőrösi tanítóképesítés tárgyában. 

Miután nt. Nagy Ignác kölkedi lelkész úrnak ezen 
lapok f. évi 5-ilc számában közzétett »Nyilt válasz«-a és 
nt. H. Kiss Kálmán nagykőrösi tanítóképezdei igazgató 
úrhoz küldött levele folytán, most már biztosan tájékoz-
hatom magamat a két kifogásolt tanító kiléte iránt: 
azoknak tanítói képesíttetésökre nézve, mellőzve itt a 
fölvetett kérdésnek a képesítő bizottság eljárására s ma-
gára az intézetre szorosabban nem vonatkozható szálait, 
a levéltárban levő iratok alapján a következő felvilágosí-
tást adhatom. 

A kérdéses egyének egyike N. József, ki ez idő 
szerint is — úgy tudom — mint rendes tanító kifogás-
talanul működik, tanítóképesitő vizsgára bocsáttatott még 
1874-ben azon alapon, hogy a 3-ik gymnasiumi osztályt 
jeles sikerrel végezte, erkölcsi életéről dicséretes bizo-
nyítványt mutatott fel, az illetékes főesperesi hivatal által 
az egyházmegyében uralkodott tanítóhiány miatt ajánl-
tatott is és mint segédtanító dicséretes eredménynyel 
működött; az ismert országos törvény értelmében pedig 
akkor is, úgy egyházi, mint miniszteri szabályzat által 
megengedve volt a vizsga letelietése azoknak is, a kik 
arra magánúton készültek. 

A másik egyén pedig V. János, a ki, mint hallom, 
már elhalt és többé a maga netaláni személyes megtá-
madtatására nem is felelhet, tanítóképesítő vizsgára bo-
csáttatott 1884-ben. Ez a 4*dik gymnasiumi osztály el-
végzése után a tanítóképezdei tanfolyamot sikerrel elvé-
gezte s kérvényéhez, mint segédtanító, saját lelkészétől, 
épen magától Nagy Ignác úrtól, minden megrovás nél-
küli bizonyítványt is csatolt. Igaz, hogy a nevezett lel-
kész úr aztán a tanítóképezdei igazgató úrhoz nem so-
kára levelet írt, melyben e segédtanító viselkedéséről 
»tájékoztatása végett« egy és más nem kedvező dolgot ! 

említett: de alig szükséges mondanom, hogy magánjel-
lemű informátió, származzék bármily tiszteletreméltó 
kútfőből, még magában véve sem egy kiállított hivata-

los bizonyítványt hatályon kívül nem helyezhet, sem 
bárki előtt a vizsgára bocsátás útját föltétlenül el nem 
zárhatja. 

Feltűnő volt mindenesetre és tán lehetett is, hogy 
a lelkész úr, ha voltak segédtanítója ellen alapos tárgyi 
kifogásai, azokat, érvényesítni akarás esetén, nem ter-
jesztette törvényes elbírálás végett, egyenesen az illeté-
kes egyházi hatóság elé; hanem a helyett, kevéssel 
azelőtt, egy bár dicséretet nem, de kifogást is egyálta-
lán magában nem foglaló hivatalos bizonyítványt állított 
ki; és feltűnő lehetett az is, hogy ha pedig ő, tán az 
ifjú jövője iránti emberbaráti nagylelkűségből, azon ki-
fogásoknak érvényt szerezni nem kivánt, mégis azokat a 
kifogásokat a fenntebb emiitett levél tárgyaivá tette s 
épen az ifjúnak a vizsgálatra való jelentkezése alkalmá-
val, midőn tudnia kelle, hogy a képesítő bizottság a 
lelkész és segédtanító közti panaszokban úgy sem Ítél-
het, sőt vizsgálatot sem ejthet meg; és hogy annak a 
hatáskörébe eső kérdések felett, ha tárgyilagosan kíván 
ítélni, nem a többé-kevésbbé személyi sugallatoknak 
tekinthető magán-ínformátiók, hanem okmányok alapján 
lehet és kell ítélnie. Mindamellett, hogy az eljárás és 
intézkedés minden irányban annál biztosabb legyen, egy 
részről figyelmen kívül hagyva, hogy magának a segéd-
tanítónak is voltak az igazgató úr előtt élőszóval nyil-
vánított észrevételei a lelkész úr ellenében, másrészről 
pedig tekintve, hogy azon »tájékoztatás végett« küldött 
levélben a kir. tanfelügyelőségre ís volt hivatkozás, ezen 
levél a figyelemnek tán megillethető legmagasabb, hogy 
ne mondjam túlságos mértékében részeltetett, a mennyi-
ben V. Jánosnak képesítő vizsgára bocsáttatása felfüggesz-
tetett mindaddig, míg ő segédtanítóskodásának törvényes 
kifogás alá nem eső voltát felsőbb hatóságilag is nem 
igazolja. És ez úgy az esperesi hivatalnak, mint a kir. 
tanfelügyelőnek hivatalos levelei által eszközöltetvén, 
most már ő okmányai alapján, azon aggály ellenében, 
melyet a »tájékoztatás végett« küldött levél támasztha-
tott, a képesítő vizsgára minden további fennakadás nél-
kül bocsátható, sőt bocsátandó volt. 

Mivel már ekként úgy az egyik, mint a másik 
egyénre nézve meg voltak a képesítő vizsgára bocsátás 
törvényes kellékei; s ők mind az írás- és szóbeli, mind 
a gyakorlati vizsgát sikerrel letették: részökre a tanítói 
oklevél teljesen szabályszerűleg és kifogás alá nem es-
hetőleg állíttatott ki. 

Ha aztán akár ők, akár mások, az oklevél meg-
nyerése után az életben elkövetett tetteik által, netalán 
ilyen vagy amolyan panaszra okot adtak : ezért a fele-
lősség a képesítő bizottságot teljességgel nem terhelheti, 
s azon tetteknek sem megvizsgálása és elbírálása, sem 
védelme és igazolása a képesítő bizottság feladatai közé 
legtávolabbról sem tartozhatik; hanem azokért a tettek-
ért feleljenek maguk az illetők, kik ha vádló által név-
szerint megneveztetnek, föltéve, hogy még életben van-
nak és a vád ellenében tisztán érzik magukat, bizonyo-
san nem is fognak késni a megillető felelettel. Külön-
ben, mivel úgy a segéd-, mint a rendes tanítónak meg 
van a maga törvényes birája; ha valakinek azoknak 
akár magán-, akár hivatalos élete ellen kifogása van: az 
nézetem szerint, legmegfelelőbben akkor cselekszik, ha a 
helyett, hogy hosszú évek multával a személyek meg-
nevezése nélkül panaszkodnék és kárhoztatna, vádját az 
illetők ellen esetenként, késedelmezés nélkül, az illetékes 
biróság előtt fölemeli. 

A mi pedig végül a nagykőrösi tanítóképezde nö-
vendékeit általában illeti; bár e tekintetben, ha szüksége 
mutatkozik, az igazgató úr fog adni, még pedig bármikor 



készséggel, kimerítő feleletet: annyit mégis legyen sza-
bad legjobb meggyőződésem és hivatalos tudomásom 
alapján itt is kijelentenem, hogy azok az intézetben, 
mint azelőtt, úgy most is, nemcsak alapos szellemi ki-
képeztetésben, de a leggondosabb valláserkölcsi és egy-
házias irányú neveltetésben is részesülnek. És ha vannak 
egyes ifjak, kik a segédtanítóságon magukat nem meg-
felelőleg viselik: ezt míg egyrészről felette sajnálom, 
másrészről óhajtom, hogy az ilyenekkel az illető egyházi 
hatóság fegyelmi törvényszékeinknek egész súlyát érez-
tesse ; s egyszersmind azon meggyőződésemnek adok 
kifejezést, hogy az ily jelenségek okait nem intézetünk 
nevelési rendszerében, sem a helyi viszonyokban, hanem 
azokon kívül eső, azoktól nem függő, a kor áramlatával 
kapcsolatban álló távolabbi okokban lehet és kell méltá-
nyosan keresni. 

Kelt Nagy-Kőrösön, 1887. febr. 7-én. 
Filó Lajos, 

ref. lelkész, mint a tanítóképesítő 
bizottság elnöke. 

I R O D A L O M . 
Tábori Erzsók. Ez a címe egy kis tör ténet i elbe-

szélésnek, melyet dr. Horváth Ödön írt és az eperjesi 
Széchenyi-kör magyar-irodalmi szakválasztmányának házi 
estélyén felolvasott. A »vértörvényszék« szomorú ide-
jében játszik az elbeszélés s a hirhedt Tábori Erzsók és 
Karaffa viszonyára vet beszély formájában, a történeti 
kutatások alapján világot. Egy adalék ez ama borzalmas 
kor történeteihez. A művecske Rozsnyón jelent meg. 
Szerző sajátja. Ára ? 

Genesis vagyis Mózes első könyve massoretikus szöveg-
gel magyarra fordította és nyelvtani s tárgyi magyará-
zatokkal ellátta Deutsch Henrik, az or.-z. izr. tanítóké-
pezde igazgatója s a rabbiképző intézet rk. tanára. A 
biblia átdolgozásának küszöbén, nagy érdeklődéssel vet-
tük e fordítást, mely a zsidó írástudói körből került ki. 
Kíváncsiak voltunk, hogy miként oldotta meg Deutsch úr 
a biblia-fordítás nagy nehézségeit. Ót nem kötötte vala-
mely régi, hagyományos fordítás, mint a hogyan meg-
köti nálunk az átdolgozok kezét a régi jó Károli. Hát 
teljesen modern nyelven is dolgozott Deutsch úr s ez 
az ő dolgozata intő például szolgálhat nekünk, hogy az 
újonan kiadandó bibliában ne nagyon modernizáljunk, 
mert ha a nyelvezetről letöröljük a régiség varázsát, úgy 
érezzük magunkat a szentesült sorok olvasgatásánál, mínha 
csak idegen földön járnánk. Az előttünk levő műben 
adott tárgyi magyarázatok általában igen helyesek ; de 
a fordításban igen sok helyütt, mert a héber szöveghez 
nagyon is hű akart lenni fordító, nehézkessé, idegen-
szerűvé, sőt érthetetlenné lett. Részletekbe nem kívánok 
bocsátkozni — terem sem engedi — de egy-két hely 
felemlítését mégis szükségesnek látom, inkább csak mu-
tatóul. Midőn Deutsch úr a rakiah-1 * kiterjedés*-nek 
fordítja, midőn a »vizek gyüleményéről* beszél, vagy a 
•tjisrecu hammaim*-ot így fordítja: »mozgassanak elő a 
vizek« stb.; vagy mikor azt mondja: »és az ember híva 
neveket minden baromnak* (»vajjikrah haadam semot 
lekol habbchema*), »a fa kellemetes észlelésre« (?) stb. 
stb. egyaránt vét a magyar nyelv törvényei, ennek 
szólásformái, stylistikai szabályai és a világosság s ért-
hetőség ellen. Nem ártott volna a mi régi fordításainkra 
is ügyet vetni, melyek ha nem is egészen szöveghűek, 
de a legtöbb helyütt jó zamatos magyarságuak. Jelzett 
hibái mellett is azonban a munka derék kísérlet s Ör-
vendetes jelenség, hogy izraelitáinknál is megszületett 

amaz óhaj, hogy édes hazánk nyelvén olvashassák ők is 
a szentiratokat. Ajánljuk a művet az érdeklődők szíves 
figyelmébe. Sok jó szolgálatot tehet ez, különösen ma-
gyarázó jegyzeteivel. A munka szerző tulajdona. Ára 
80 krajcár. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Bölöny Sándor az ugrai reform, 

egyház tiszteletbeli főgondnoka újévi ajándékul 45 frt 
értékű taneszközt küldött az ottani iskolának. — Mészáros 
József nagyváradi iparos 700 frtot gyűjtött azon célra, 
hogy a nagyvárad-újvárosi templom vasrácsozattal köriil-
keríttessék. — A békésbánáti traktusban fekvő kovácsházi 
gyülekezet Nagy Károly mezőberényi segédlelkészt vá-
lasztotta lelkipásztorává. — Korossy Emil újpazuai volt 
helyettes lelkész a bács-szerémi esperesség elnöksége 
által a szabadkai diaspora utazó lelkészévé neveztetett ki. 
— Gyarmathy József egyházmegyei aljegyző a torna-
megyei Szilice lelkészévé választatott. 

A budapest i theologiai akadémiában a folyó is-
kolai év I l ik felében következő előadások tartatnak. 
Farkas József igazgató-tanár: Egyetemes egyháztörté-
nelem (ó- és középkor) 3, (újkor) 3 órán; Dogmák tör-
ténete 3, Magyar protest. egyháztörténelem 3 órán. — 
Kovács Albert Gyakorlati theologia 5, Egyházjogtan 3, 
Alkotmánytan 2, Szónoklati gyakorlatok 3 órán. — Szőts 
Farkas Keresztyén hittan (különös rész) 5, Erkölcstan 
(különös ré-z) 3, Vallásbölcsészet 4 órán. — Petri Elek 
Ószövetségi bevezetés 3, Újszövetségi bevezetés 3, Új-
szövetségi biblia-magyarázat 3, Újszövetség olvastatása 
és idiomája 2 órán. — Dr. Bihari Péter Bölcsészettör-
ténet 4, Paedagogiai tudományok 6 órán. — Kenessey 
Béla Ószövetségi biblica theologia 2, Újszövetségi bib-
lica 3, Ószövetségi Írásmagyarázat 3, Hébernyelvtan 
3 órán. — A közegészségtant dr. Szikszay orvostudor 2, 
az éneklést ifj. Sz. Nagy Károly 4, az angol nyelvet az 
önkényt vállalkozóknak 2 órán Silcó Ernő tanítják. 

* Trefort Ágoston vallás- és közokta tásügyi mi-
niszter a mult héten ünnepelte születésének 70-ik évfor-
dulóját, mely alkalomból a fővárosban és vidéken, poli-
tikai és tanügyi körökből meleg ovációkban részesíttetett. 
A kormány tagjai részint személyesen, részint levélben 
üdvözölték a tevékeny minisztert. A fővárosi tantest ille-
tek küldöttségek utján tisztelegtek. Megjelentek az elemi 
tanítók, az állami középiskolai tanárok, a praeparandiai 
tantestületek, a tud. akadémia stb. küldöttségei, kiknek 
üdvözletére a miniszter ismert hazafias szellemben és 
nagy hatással válaszolt. Ismételten hangsúlyozta a ma-
gyar államiság erősítésének, a magyar művelődés foko-
zásának szükségességét, mint oly feladatot, melyre a 
magyar tanítói és tudományművelő osztály első sorban 
van hivatva. — A vidéki tantestületek és iskolák külön 
ünnepélyekkel és iskolai előadásokkal tisztelték meg a 
közművelődés e lankadatlan buzgalmú vezérférfiát, kinek 
magas tanügyi érdemei előtt őszinte tisztelettel hajol 
meg az ország. 

* A pápai ev. ref. theologiai akadémián az 
1886—87. iskolai év második felében a következő elő-
adások tartatnak: Kiss János igazgató: Dogmatika he-
tenkint 6 órán, Dogmatörténelem 3 órán, Apologctika 
2 ó. — rLóth Dániel: Ker. erkölcstan 4 ó., Egyháztör-
ténelem 3 ó., Theol. encyclopaedia 2 ó., Uj-szövetségi 
nyelvezet 2 0 . — Antal Gábor: Vallásbölcsészet 4 ó., 
Oktatási módszertan 3 ó., Nevelés- és oktatástörténet 
2 ó. — Németh István : Héber nyelv 4 ó., Ó-szövetség 



magyarázat 2 ó., Uj-szövetség magyarázat 3 ó., Bibliai 
theologia 4 ó. •— Révész Kálmán : Egyházjogtan 4 ó., 
Homiletika s Gyakorlati biblia-magyarázat 4 óra, Ka-
techetika I ó., Uj-szövetség bevezetés 3 0 . — A köz-
egészségtant előadja dr. Steiner József főisk. orvos het. 
2 órán (D. P. IC.) 

* Szegény g y e r m e k e k fe lruházása. A városligeti 
vasárnapi iskolában újólag hat szegény gyermek ruház-
tatott fel. A ruhákat mélt. Szilassy Aladárné úrhölgy aján-
dékozta s egyúttal maga is készíté el. Szilassy Aladárné 
úrhölgy lelkes és ismeretes iigybuzgósága ezúttal is fénye-
sen hirdeti, hogy »minden beszédnél szebben beszél a tett.4 

* A s ike tnémák és oktatásuk Ausztriában. Az 
osztrák tartományok közt Galíciában van a legtöbb 
siketnéma, t. i. 8095, ezek közül 3000 volna iskolázható, 
tényleg azonban csak 64 részesül oktatásban. Csehor-
szágban 4480 siketnéma van, 1446 volna tanköteles, de 
csak 334 taníttatik. Morvaország siketnémáinak száma 
3175, tanköteles 1185, oktatásban részesül csak 130. 
Stájerországban van 2286 siketnéma, 476 közülök iskola-
köteles korban, rendes tanítást azonban csak 19 élvez. 
A legújabb statisztikai adatok szerint Ausztria siketné-
máinak száma az utóbbi években 4000-el szaporodott, 
számuk közel 30,000. 

* A nógrádi ev. e speresség f. évi jan. 20-dikán 
újonnan megválasztott tiszti karának beigtatása céljából 
Losoncon Svehla János esperes és Beniczky Gyula esp. 
felügyelő ikerelnöklete alatt az egyházak szépszámú 
részvétele mellett közgyűlést tartott. Minthogy az espe-
resség bizalma újból a régi tisztviselőket érte, a formá-
lis beiktatás elmaradt s ezúttal csupán két új körlelkész, 
u. m. Ruttkay Sándor s -tarjáni lelkész a szécsényi és 
Scholcz Andor maskovai lelkész a nagy libercsei körökbe 
lőnek felesketve Több kisebb érdekű ügyet intézett még 
el a gyűlés s végül Beniczky felügyelő bemutatta az 
esperességnek az »Első magy. ált. biztosító intézet«-tel 
kötött, az esperességre szerfölött előnyös biztosítási szer-
ződését. (E. E. I.) 

* Az „Eperjesi S z é c h e n y i - k ö r m a g y a r irodalmi 
szakválasztmánya" ez idén is szép működést fejt ki az 
élvezetet nyújtó estélyek rendezésében. Ujabban a kör-
nek három jeles és munkás tagja tartott felolvasást, még 
pedig: dr. Horváth Ödön jogakadémiai dékán-tanár is-
mertette Ipolyi Arnold »A magyar szent korona törté-
nete* című művét, s különösen érdekesen fejtegette an-
nak közjogi oldalát; továbbá dr. Tergina Gyula, megyénk 
buzgó tanfelügyelője »A földnek átalakulásairól« muta-
tott be kísérletekkel is egybekötve egyes művelődés-
történeti részleteket ; végül Csengey Gusztáv theol. tanár 
»Az élet Harlekinjai* című elbeszélést olvasta fel, s 
szép bizonyítékát adta megfigyelő tehetségének, szép 
irályának és egészséges humorának. — A magyar irod. 
szakválasztmány legközelebbi estélyén ugyancsak dr. Hor-
váth Ödön Madách Ember tragédiájának első részét 
szavalta el, s nehéz feladatát az egyes szerepek feltün-
tetésében mesterileg oldotta meg. A szomszéd Bárt fa 
városa sem maradt el a közművelődési mozgalmak te-
rén, habár az ottani egyesület, melynek élén Kaczvinszlcy 
apát, Sárosmegye »pápája* áll, még nagyon is küzd a 
kezdet nehézségeivel. Egyik legközelebbi estélyén Francz 
Vilmos magyar-német ev. lelkész »A fényűzésről« tar-
tott zenével és szavalatokkal egybekötött felolvasást. 
A VII. bányavárosi esperes és gölnícbányai lelkész, a 
»Nach der Schicht« című lapja után előnyösen ismert 
Grátz Mór f. hó 6-án tartotta búcsúbeszédét, s még e 
hét folyamán indul új működési helyére, Kolo/.svárra. 
Búcsúképen a göllnicbányai egyház vezérférfiai tisz'e'e-

tére bankettet rendeztek, s a gyülekezet és az esperes-
ség átadása a legnagyobb ünnepélyességek között folyt 
le. A jövő választást erős párttusák előzik meg, a mit 
sajnosan sok gyülekezetben tapasztalhatunk. S ugyancsak 
hasonló ellentétek az esperesválasztás terén is fölmerül-
nek, a mennyiben az esperességet alkotó hét lelkész 
közül négy candidátust emlegetnek az esperesi tisztségre. 
Szóval Grátz távozása nagy ürt hagy maga után úgy 
az esperess^gben, mint a göllnicbányai egyházban. — Szl. 

* Kérelem prot. l e lkész urakhoz. Á g o s t , és ev. 
ref., va'amint unitárius lelkésztársaimit tisztelettel felké-
rem, ha felekezeti népiskolát tart fenn egyházuk és nép-
iskoláikról nyomtatott értesítőt az 1885/6. iskolai évben 
adtak ki: szíveskednének részemre egy példányt küldeni 
költségemre. — Ujszivacon (Bácsmegye), 1887. febr. 4. 
— Poór József, ev. ref. lelkész. 

* A sárospataki ev . reform, theolog. akadémia 
tanrendje az 1886/7-dik iskolai év második felére. — 
Mitrovics Gyula, előadja Az erkölcstant (folytatva a II. 
vagy elvi részt), hetenkint 3 órán, A gyakorlati theolo-
giából: »Liturgikát és Katekhetikát,« alkalmi utasítások-
kal, mindkét lelkészi működési kör lelkigondozói céljait 
tekintve; egybekötve szónoklási és irásműgyakorlatokkal 
és az egyházi gyakorlati életbe vágó kérdések fejtege-
tésével, hetenkint 5 órán. — Warga Lajos, ez évi szak-
elnök, előadja A keresztyén egyház történelmét (a refor-
máció után, folytatva), hetenkint 4 órán, A magyar 
prot. egyház történelmét (folytatva), hetenkint 2 órán, 
A vallások összehasonlító ismertetését (folytatva), heten-
kint 4 órán. — Nagy Gusztáv, ez évi akad. igazgató, 
előadja A vallástudományok rendszerét (encyclopaediai 
rész), hetenkint 5 órán, A positiv keresztyén vallástant 
(folytatva), hetenkint 5 órán. — Radácsi György, előadja 
Az ó-szövetség történetét (folytatva), hetenkint 3 órán, 
Az új-szövetségi Írásmagyarázatot (Rómaiakhoz irott 
levél), hetenkint 3 órán. — V. Krüzselyi Bálint, előadja 
Az egyházjogot (folytatva), hetenkint 4 órán. Jegyzet. 
A theologiai szak összes hallgatói az egyházkerületi 
hatóság által az egyházi ének gyakorlására köteleztet-
vén, ezen célból Pásztor Sámuel, énektanár, hetenkint 
1 órán, szombaton délután 4—5-ig énekórát ad. 

* Értesítés a »Magyar protest. egyházi és iskolai 
Figyelő« s az »Evatigyeliomi lelkészi Tár* tisztelt olva-
sóihoz. A m. prot. Figyelő nov. dec. XI. XII. füzetéből 
— mintegy 22 példány postai vigyázatlanság miatt cím-
szalag nélkül visszaküldetvén, felkérem azon tisztelt 
előfizetőket, hogy jelzett füzeteket vagy reclamálni, vagy 
engemet levelező lapon tudósítani méltóztassanak. — A 
lelkészi tár előfizetőit pedig tisztelettel arról értesítem, 
miszerint a pályamunkák nagy sokaságának bírálata miatt 
a husvétigra szóló munkák egy füzetben csak március 
végén jelenhetnek meg. Tehát türelemmel lenni kegyes-
kedjenek. Az Ur kegyelme legyen mindnyájunkkal! — 
Kecskemét, 1887. febr. 10. — Czelder Márton, mint a 
nevezett folyóiratok szerkesztője. 

* Gyászhír. Ritter István a kiváló lelkész és 
esperes, a tudományos képzettségű és szilárd jellemű 
férfiú f. hó 4-én Gyönkön hirtelen elhunyt. A gyüleke-
zet és család ál'al közösen kiadott gyászjelentés így szól. 
— Alulírottak mély fájdalommal tudatják, hogy Ritter 
István úr a gyönki evang. gyülekezet lelkésze, a tolna-
baranya-somogyi ev. egyházmegye esperese, a dunántuli 
evang. egyházkerület egyházi főjegyzője, Tolnavármegye 
bizottságának tagja 1887. év febr. 4-én éjfélkor, három 
napi szenvedés után, munkás életének 64. évében csen-
desen elhunyt. A jobb hazába költözött nemes lélek földi 
résr ei február hó 7-én délután 1 órakor Gyönkön adat-



nak át ág. hitv. ev. szertartás szerint az anyaföld kebe-
lének — Gyönk, 1887. év február hó 5-én. A gyönki 
ág. hitv. ev. gyülekezet. Kiss Béláné, Ritter Karolina, 
Ritter István, Ritter Ida, Ritter Béla, m;nt az elhunyt 
gyermekei; Kiss Béla, mint vő; Kiss István, mint 
egyetlen unoka. Nyugodjanak békével a megsiratott 
hamvai 1 Legyen áldott az igaznak emlékezete 1 — Bővebb 
necrolog legközelebb 1 

* Szerkesztői m o n d a n i v a l ó k . S. K. ú rnak B. S. 
Köszönettel vettük, a jövő számban adjuk. — N. K. 
úrnak I). Gy. Fájdalom, megelőztetett, de az ígéretet 
szívesen vesszük. — B. G. úrnak. Magán levél ment. — 
P. I. úrnak E. Máskor is szívesen látjuk. Most kiszorult. 

N E C R O L O G . 
Dobos János. 

Nem akarom e helyütt a boldogult életét leírni, 
leírta azt ő maga kitöriilhetlen betűkkel a most élő mű-
velt prot. lelkébe. Az utánunk jövő nemzedékek — ha 
érdeklődni fognak hazai protestáns egyházunk azon 
oszlopemberei iránt, kik a 19 ík század közepe körül 
kartársaik közül kimagaslottak, olvassák el munkáit, 
azokból megismerhetik, vagy ha fényes keretbe foglal-
tan akarják Dobost meglátni, olvassák el a lapunk ele-
jén levő emlékbeszédet, mely ha csak futólag készült 
s az elmondására kiszabott idő rövidségéhez mért váz-
lat is, de a boldogultat mégis oly híven, mesterileg s meg-
ragadóan feltüntető vázlat. Minek akarnám ismertetni 
azt, kit mindnyájan — legalább e lapok olvasói jól 
ismertünk. 

Csak a főbb életrajzi adatok közlésére szorítkozom. 
Született a boldogult 1804 április 14-ikén Ó-Budán, 

hol atyja István lelkész volt. Ettől örökségképen kapta 
a tudományok iránti hő, a sírig soha nem lankadó sze-
retetet ; művelt lelkű s még inkább mély vallásos ér-
zelmű anyától Litteráti Mádi Erzsébettől pedig örökölt 
érzelmekben gazdag mély vallásos irányú kedélyt, örö-
költe azt a tiszta gazdag forrást, melyből később azok 
a szép, nagyon szép imák előbuzogtak, azt a mélysé-
get, me'y az ő imára nyílt ajkain visszhangzott Az 
elemi iskolák s az alsóbb latin osztályok elvégzése után, 
12 éves korában (1816) a kecskeméti gymnasium növen-
déke lett, hol a humanistikus osztályok akkori derék 
tanára, Nagy István bevezette a nemes és magasztos 
iránt érdeklődő ifjú lelkét a classikusok szentélyébe, 
mely szentélyben szerzett kincseit megőrizte s öregbí-
tette késő vénségeig, s melynek gyöngyei ott ragyog-
tak minden később megjelent — bármily tartalmú mun-
káin. Az 1819—1826 terjedő időt a debreceni főiskolá-
ban töltötte, a tanáraitól nyert osztályza'ai által ugyan 
nem igen ragyogott tanulótársai fe'ett, de nyelv- és is-
meretgazdagsága ritkította párját; önálló független szel-
leme már ekkor is nehezen tűrte a korlátokat, tanult és 
olvasott ő folyvást a kollégium falai között is, de nem 
az eléje szabott könyveket s az eléje írt időben. Ezután 
két évig Lovasberényben rektor volt, 1828-ban vissza-
tért a szülői házba, 1829-ben letette a papi vizsgálatot 
s pappá szenteltetetett, az öreg Báthory Gábor püspök 
reszkető kezei a'att áldatván meg. Az 1831-ik évben 
atyja helyett választatott lelkészül, s itt hirdette az 
igét 13 évig, itt munkálkodott ifjúi tűzzel, törhetetlen 
erélylyel a katholikus és német elem közé szorított kis 
kálvinista egyház felvirágoztatásán, miként e felől az 
ó-budai egyház krónikája fényes tanúságot tesz. 

Ezen időszakasz utóbbi felében jött ő ismeretségbe 

s csak a halál által megszakított szoros barátságba az 
1839-ben Pestre választott Török Pállal és Székács Jó-
zseffel, kikkel való összeköttetése áldásos hatású volt 
reá nézve is, de egész hazai protestáns egyházunkra 
nézve is. A mi nemeset s áldásosat hazai protestáns 
egyházunk azon két oszlopembere a negyvenes és ötve-
nes években terve'ett és alkotott, azokban Dobos mint 
hű bajtárs mindenkor mellettök állott, velük együtt har-
colt. Ott volt ő a »Protestáns egyházi és iskolai lap« 
fogantatásánál, születésénél s felserdülésénél, élénk részt 
vett a hazai protestáns egyházias és tudományos élet 
felelevenítésében; ott volt a pesti protestáns főiskola 
tervezői, majd a pesti protestáns később ref. theologiai 
intézet létrehozói mellett. Vezérszerepre nem vágyott, 
lakhelyei, viszonyai sem voltak erre alkalmasok, de 
hívebb harcosa Töröknek nálánál nem volt senki. 

S valamint az említett két vezér működésének célja 
nem csupán a prot. vallási és egyházi élet fejlesztése 
volt, de ez által közvetve a magyar nemzet, nemzetiség 
erősbítésén, a liberális modern eszmék diadalra juttatá-
sán is fáradoztak; úgy Dobos is, ha szíve egyik felével 
egyházáé, másikával hazájáé, nemzetéé volt s mint ilyen 
közel érintkezésbe jött a negyvenes évek elején a ma-
gyar nemzeti politika s nemzeti műveltség vezéremberei-
vel is, Fáyval, Fényessel, Bajkayval és sok másokkal. 

Ez ismeretségének koszönheté, hogy midőn az 
1844-dik évben a Komárom közelében fekvő kömlődi 
lelkészi állomás megüresedett, az itteni előkelő egyház-
tagok, Pázmándy Dénes (öregebb s ifjabb), Sárközy Jó-
zsef stb. ajánlatára ő választatott meg. Egy év múlva 
azonban ismét visszatért a dunamelléki ref. egyházke-
rületbe, Pécelre vá'asztatván meg a Rádayak befolyása 
mellett, mely állomásán nemcsak a most említett prot. 
főúri családdal s az egész Cserhát előkelőivel jött szo-
rosabb érintkezésbe — mert hiszen neki, az országosan 
ismert szellemes, tréfás, kedélyes s széles műveltségű 
lelkésznek a népesebb összejövetelekből, mulatságokból 
nem lehetett hiányoznia, — hanem érintkezésbe jött, az 
általa naponként meglátogatott híres Ráday-könyvtárral 
is, gazdag forrást lelvén ebben tudományok után szom-
júhozó lelke. 

Péceli pap korában érte őt az irigylésre méltó 
megtiszteltetés, hogy az 1847/8-iki országgyűlés papjául 
választatott. Ez volt a három oszlop egyike.*) Ez időre a 
legédesebben emlékezett vissza, mint életének legkima-
gaslóbb pontjára, hova lelke később is gyakorta elszállt, 
pihenést keresve élete későbbi rideg pályájának fára-
dalmai közben. De édesen emlékeztek vissza az ő 
hallgatói közül is többen ezen szereplésére. Hadd álljon 
itt egyik kortársának nyilatkozata : »Pozsonyban — 
írja Vahot Imre 1848-ban kiadott »Országgyűlési emlék« 
című Almanachjában **) — nem lévén egyházuk a re-
formátusoknak, a soros egyházkerületi főtanács (?) a je-
lesebbek közül egy hitszónokot szokott volt választani 
és küldeni az országgyűlés alatt nevezett helyre a végből, 

*) Mikor a zsinati album szerkesztője Dobost felkérte életrajzi 
adataiért, a következő választ adta neki : » Biográfiámat a zsinati kép-
viselők életleirása közt látni nem óhajtom, annyival kevésbbé óhajtom 
azt megírni, még kevésbbé annak soványságát idegen szalonnával spé-
keltetni, — úgy is c^ak három oszlopfa van életem mezőjén leásva ; 
az egyik : 1804 születésem, a másik 2S47 Pozsonyban, és a harmadik 
18S1 a debreceni zsinaton. Erre a három oszlopfára van feszítve, vagy 
kihúzva a száritó kötél, melyre fel van terítve életem minden szennyese, 
a kapcá'.ól a fehér nyakkendőig; nem sokat törődöm vele, bármit 
szednek le köziilök a száritórál.« E néhány sor egy darab Dobos. F. 

**) Országgyűlési Emlck. Politikai, történeti és szépirodalmi al-
manach. Szerkeszti és kiadja Vahot Imre, Budapest. Nyom. Kozma 
Vazulnál és az egyetemi nyomdában. 1848. 



hogy az országgyűlési közönség ref. tagjainak Isten igéjét 
hirdethesse. 

Az utolsó pozsonyi országgyűlés alkalmával Dobos 
János péceli pap s a Protest. Egyházi és Iskolai Lapból 
derék cikkei után eléggé ismert Író, küldetett el e szép 
kötelesség teljesítésére. 

Kíváncsi valék e nagytudományú és szabad szel-
lemű férfiú egyházi szónoklatait megismerni s némi tájé-
kozást szerezni magamnak az iránt, mikép oldandja meg 
nem kis fontosságú feladatát. E végből a tavalyi ország-
gyűlés kezdetén néhányszor nagy figyelemmel hallgatám 
őt az evangélikusok egyszerű tót templomában, hol ér-
telmes és szép számú hallgatóság, nagyobbára törvény-
hozók és ifjak előtt szokott rendesen minden ünnepen 
szónokolni. És valóban annyival is inkább, mert csak 
kevés egyházi szónok fogja fel valódi]ag hivatását, örö-
mömre szolgál felőle a következőket elmondhatni. 

Mindenekfelett nagyra kell becsülnünk Dobosnak, 
mint országgyűlési hitszónoknak azon határozott nemes 
irányát, mely szerint majd minden beszédében, az ak-
kori országgyűlésen még nem képviselt, szegény nép 
szószólójaként állt elő, s beszélt annak nyomorult anyagi, 
szellemi állása, nyomasztó viszonyairól, hogy ez által rokon 
szenvet, pártolást gerjesszen irántuk a törvényhozókban; 
és — mintha menyből küldötték volna le — beszélt a 
nép érdeke és nevében, hogy a milliónyi nagy tömeg 
mintegy álta'a jelentse ki panaszos kérő szavát a tör-
vényhozás gyiilhelyén. Miket Dobos e tárgyban elmon-
dott, általán véve eleven, hű szinekkel, a nép ügye 
iránti magasztos ihlettséggel, a keresztyén szeretet val-
lásos indulatával, szóval mélyen megindító lelkesedéssel 
adá elő. E tekintetben az ő helyén senki jobban nem 
foghatta volna fel állását, hívebben senki nem teljesíthe-
tendé szent kötelességét, miért is a tisztelet és hála leg-
őszintébb kifejezésével kell adóznunk neki, mint a nép 
valódi emberének. 

Dobos, mint minden jó pap, beszédeit az örök 
igazságokat és legemberibb elveket magában foglaló 
bibliára építvén, ennek szellemét igazi ép philosophiával. 
minden szűkkeblűség s elfogultság nélkül magyarázá. O 
épen nem tartozott a rideg, egyoldalú dogmatikusok 
sorába ; e mellett a politikával sem kacérkodott a hit, 
a vallás rovására. Tiszta hazafiúi érzelmeit, szabad meg-
győződését, sőt némely, az országgyűlés napi kérdéseire 
vonatkozó korszerű eszméit, fölötte ügyesen tudta egybe-
olvasztani azon igazságokkal, miket a vallás és erkölcsi-
ség általános elveiből meríte. Különös érdeket, hogy úgy 
mondjam, kedves zamatot ada az Dobos beszédeinek, 
hogy a száraz valót gyakran a legszebb költői virágok 
közé takará, s fennszárnyaló fantáziájának fényképei ép 
oly meglepők, mint nemesen egyszerűek valának. Nyel-
vét tősgyökeres magyarság, eredeti erő s művészeti 
szabatosság bélyegzé. Terjedelmes, férfias mély hangja, 
kissé szegletes, de a tárgy természetéhez alkalmazott 
tagjártatása, jelentős arcbeszéde, helyes hanghordozása 
(kivált a lelkesedés és ellágyulás pillanatában), mindig 
méltóságteljes, erélyes, bátor szónoklata, — kitűnővé, 
hatékonynyá emelék előadását, melyet minden jóindulatú 
ember és hazafi legbensőbb megilletődés s lelki fölemel-
kedéssel hallgatott.« 

A forradalom elviharzott feje felett, a nélkül hogy 
nagyobb baj érte volna, talán épen azért, mert — mint 
Vahot írja — az egyházi szószéket soha nem tévesz-
tette össze a politikai szószékkel. Mindössze is egyszer 
idéztetett Pestre, de egy dorgáló kihallgatás után sza-
badon bocsáttatott. Az 1852-ik évben tótfalusi gyüle-
kezet (Váccal szemben) választotta meg őt lelkészéül, 

1854-ben pedig a ceglédi népes és fényes egyház lel-
készéül hivatott el, itt működött 23 éven át, szeretve 
gyülekezetét s szerettetve gyülekezetétől. Ha nem tud-
tuk volna is más forrásokból, megtudtuk volna temeté-
sén, meg az iránta nyilvánult általános részvétből. 

Irodalmi munkássaga felől csak maga í\ boldogult 
adhatott volna számot, sőt még ő sem — mint nem 
régiben tapasztaltuk •— összefutván az agg kor homá-
lyosodó emlékezete előtt az a számtalan forrás, melyek-
ből ő hosszú, munkás életében keresztül merílgetett. 
Azóta, hogy tollat forgatni megtanult, nem tette le ezt 
kezéből haláláig. Olvasgatott folyvást, de az olvasgatás 
mellett folyvást jegyzett; vagy ha nem olvasott, hát 
gondolkodott, önnön lelkébe mélyedett el, leste a szik-
rákat, melyek agyából előpattogtak, még nagyobb öröm 
mel leste a gyöngyöket, melyek a keblét éltöltő mély 
tenger — az érzelmek tengere — felszínére vetődtek ; 
s a mi kincshez csendes reflektálásai közben jutott, sie-
tett azokat biztosítani, Íróasztala fiókjába zárá. Sok kincset 
rejtettek az ő fiókjai, részint egyetemes, részint s főként 
subjektiv értékűeket. A nyilvánosság elé bocsátott szel-
lemi kincsei közül megemlíthetjük a következőket: 
»Bibliai történetek« ; »Keresztyén imák a házi ájtatos-
ság növelésére* ; »Egyházi beszédek. A földművelő há-
zánál és házán kívüle; »Homiliák« ; »A gyermek imái« ; 
»Az uri ima magyarázata műveltebb protestánsok szá-
mára«, és a legújabban kiadott » Egyházi és halotti be-
szédek.« Lelkészi, írói érdemeit egyházmegyéje s kerü-
lete némileg méltánylandó, különböző egyházi tisztségek-
kel tüntette ki. Hosszasan viselte az egyházmegyei 
tanácsbírói, egyházkerületi al- majd főjegyzői, tanács-
bírói tisztségeket, résztvett a debreceni zsinatban, hol 
mikor a közalap létesítésére vonatkozó törvény meg-
alkottatott, valóban Simeoni jóslélekkel sóhajtott fel: 
»Mostan bocsásd el Uram a te szolgádat békével!« 

Családi életében élvezte azokat az igaz örömöket, 
melyeket csak a mély érzelműek érezhetnek, de ére/.te 
s talán még nagyobb mértékben azokat az erősen 
metsző fájdalmakat is, minők csak a mélyebb kedély-
világban szoktak pusztítani. Szeretni, igazán erősen sze-
retni egy leánykát, ki a mienk, szerettetni talán még 
igazabban, még erősebben egy leánykától, ki a mienk, 
kinek mi mindene vagyunk, és látni azt naponként, órán-
ként kis korától fogva egyik legdrágább kincsétől, szeme 
világától megfosztottan; hallani, kiérezni annak minden 
hangjából a keblét eltöltő mély érzelmet a világhoz, az 
emberekhez való vonzalmat, másrészt látni azt a vékony 
hályogot, mely őt a világtól az emberektől örökre 
elzárja . . . hagyjuk . . . nagyon mély fájdalom az, elég 
ez tiz életet is megkeseríteni. 

Első neje, kivel 1834-ben kelt össze s ki 1849-ben 
hunyt el, Storch Katalin volt ; második nejével, Csoko-
nay Vitéz Zsuzsánával — az ismert nevű költő unoká-
jával — 1853-ban kelt Öcsze. Az első házasságából 
két fia — László, szalk-sz.-mártoni lelkész és János ceg-
lédvárosi volt kapitány, a másodikból két leánya van 
életben s bánatos özvegye. 

Temetése f. hó 4-dikén ment végbe, a tiszteletnek 
és kegyeletnek közelből és távolból élénk nyilvánítása 
mellett. A dunamelléki kerület, a budapesti egyház, a 
a budapesti ref. theolog. akadémia mult számunkban 
említett képviselőin kívül résztvettek a gyászünnepély-
ben a kecskeméti egyházmegye esperese és gondnoka: 
Addm Kálmán és Antos János, Kecskemét, N.-Kőrös, 
N.-Abony, Ó-Buda, Monor lelkészei és segédlelkészei; a 
n.-körösi egyház gondnoka Ádám László ; a kecskeméti 
jogakadémia és gymnasium, a n.-körösi gymnas'um és 



tanítóképezde tanárkarai majdnem teljes számban; meg-
jelent egész Cegléd városa, a ki befért a templomba, az 
ott foglalt helyet, ellepve még a karzatokba vivő lép-
csőket is, kiknek pedig bennt nem jutott hely, a tem-
plom előtti téren s utcán foglaltak állást. A gyászszer-
tartás d. u. 2 órakor vette kezdetét a templomban. A 
ceglédi reform, tanítói karból alakult s ügyesen vezetett 
énekkar megható gyászéneke után Szász Károly püspök 
úr a szószékbe lépett s a veszteség és fájdalom nagyságát 
tolmácsoló ima után a lapunk elején álló s az igazat és 
szépet oly mesterileg egyesítő emlékbeszédben tüntette 
fel előttünk az elköltözöttet. A beszéd után rövid ima 
majd ismét az énekkar gyászéneke következett (Nagy 
sajnálatunkra közének nem volt, pedig abban a szép 
nagy templomban azzal a nagy közönséggel együtt 
mily jól esett volna a XC. zsoltár egy pár versét el-
énekelnünk 1) Ezután megindult a nagy gyászmenet, elől 
egy kocsi koszorúkkal megrakva, azután a koporsót 
vivő gyászkocsi. A sírkertben az egyházmegye esperese 
Adám Kálmán úr vett búcsút az elköltözöttől, ennek 
érdemeit még egyszer felelevenítő s a nagy közönséget 
mélyen megindító szavakban; majd a helybeli segéd-
lelkész Dézsi Mihály mondott a szív igaz, meleg hang-
ján imát; s mielőtt a göröngyök ráhullottak volna a ko-
porsóra, az ó-budai egyház lelkésze, Mészáros Sámuel ! 
állott a sír széléhez, kezében egy vánkos alakú s föld-
del telt zacskóval s az ebben levő földet a mennyire 
meglepőleg ép annyira az egész közönséget meghatólag 
a koporsóra dobá a következő beszéd kíséretében : 

»Nem sokáig tartóztatlak vissza, nem állom útját 
kiérdemelt nyugalmadnak üdvözült főpásztor, megsira-
tott halottunk 1 De e kegyelet, mely onnan nyugotról, 
— hol egykor bölcsőd rengett — ide hozott egy kis 
sereget: parancsol velem, hogy megállítsalak utadon, 
hogy visszatartsalak, ha csak egy pár pillanatra is, tá-
tongó szájánál ama veremnek, melynek nyílása ha lezá-
ratik: hiába keresnők azt, a ki nekünk, ide zarándokolt 
vándoroknak egykor oly kedves, oly drága volt. 

Igen az ó-budai reformált kisded gyülekezet, a te 
legeltetésed első seregének szerény küldöttsége van itt, 
az állít meg, az tart vissza nagy utadon, az kéri e gyá-
szos gyászban is fényes gyülekezet egy kis türelemre, 
míg kizokogja magát annak koporsója felett, ki első 
sorban az Övé volt, övé mint szülötte, övé mint lelki 
vezére. A kegyelet parancs szava késztet a szólásra ; a 
szólásra ; a kegyelet, egy kisded nyáj kegyelete, mely 
követett folyton, nagy,' nemesen futott életutadon: ide 
kisért, ide ért végre velünk a határdombhoz, amaz 
»ótestamentomi árokhoz«, melyről csak nem rég legel-
tetésed első seregéhez irt pásztori leveledben, hattyúda-
lodban említést tevéi. Itt vagyunk tehát még egyszer, 
utolszor nálad, kivel az emlékezet bűvös világában folyton 
együtt valánk, hogy lerójuk, ha csak erőtlen szavakban, 
de őszinte meleg könnyükben a tartozást, melylyel az 
ó-budai kisded gyülekezet adózik szellemi atyjának 
mindig büszkesége, hű lelkipásztorának. 

Eljöttünk mi szellemi fiaid, kinek bölcsőjét atyáink 
látták, megnézni s könnyeinkkel megöntözni a koporsót, 
melybe nagy szellemed por hüvelye záratott; eljöttünk 
teljesíteni testamentomi parancsszavad: »adjatok nekem 
sírhelyet földetekben.« Igazi ez volt az utolsó szó, »pium 
desiderium,« de — miként irád — nagyon komoly 
kívánság, mit az ó-budai kisded gyülekezet nagynevű 
lelkipásztorától hallott. Ám e kívánság egészben nem 
teljesülhet, tiltja azt az itt zokogó szerető szívek jogo-
sultsága; tiltja e nagy és fényes gyülekezetnek buzgó 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : IDx. !33a,lla.g:i ütvtflór. 

lelkipásztorához még hamvaiban is ragaszkodása. De 
mert a kegyelet nem ismer akadályt; mert a szeretet 
»erős mint a halál, kemény mint a koporsó« : részben 
teljesül kegyes óhajtásod. Im fogadd el hálánk s szere-
tetünk zálogául mit adhatunk, de a mi neked az örök 
hazába vezető utadon legdrágább kincsed, édes álmot 
varázsló talizmánod leend: fogadd e maroknyi földet síri 
vánkosul. Érezd ennek a sír fagyos kebelén is átható 
melegét ; érezd a soha meg nem haló szeretet síri üd-
vözletét, onnan nyugot felől, a neked legdrágább, leg-
kedvesebb nyugvó porok hazájából; érezd e maroknyi 
földben a rég elhamvadt édes atyai, édes anyai szív 
újra éledését; elegyülj e megszentelt porokkal, hisz édes 
atyád, édes anyád porait fedő porrészek ezek. 

Fogadd s aludjál alattuk édesen !« 
Még egy ének s azután ott hagyok a drága ham-

vakat, egyházunk egyik erős oszlopának, veterán bajno-
kának földi részeit magába fogadó sírgödröt. A hosszú 
fáradságos, sokszor tövises pálya megfutása után nyu-
godjál békében 1 

Farhas József. 

A D A K O Z Á S O K . 

A budapes t -budai ev. ref . t emplom épí tésére 
újabban következő adományok jutottak alólirott kezei-
hez : Budapesten: 1886. dec. 5-én perselypénz 2 frt 
50 kr. Dec. 12-én 2 frt 80 kr. Dec. 19-én 3 frt 30 kr. 
Dec. 25-én 10 frt 77 kr. Dec. 31-én 9 frt. 1887. Ja-
nuár i-én persely pénz 8 frt 31 kr. Jan. 2-án 9 forint 
50 kr. Ballagi Mór a »Prot. egyh. és iskolai lap«-hoz be-
folyt 5 frt 50 krt kikerekíté 6 frt. Jan. 9-én perselypénz 
3 frt 70 kr. Neményi József törv. bíró 20 frt. Kálósi 
József 2 frt. Cseke Kálmán 1 frt. Jüngling Sándor 1 frt. 
Lenk Gyula 2 frt. Ifj. Bánó József 1 forint. Jan. 16-án 
perselypénz 2 frt 30 kr. Özv. Horváthné 1 frt. Bus Mi-
hály 1 forint. Nyers Istvánné 2 forint. Özv. Fodor Júlia 
50 kr. Dr. Oláh Béla 1 frt Benedek Sándor 2 forint. 
Szántó Samu 3 frt. Dr. Kiss Áron 5 frt. Papp György 
2 frt. Komáromy András 1 frt. Petkó Béla 1 forint. 
Lovas Imre 1 frt. Özv. Benárd Lajosné 3 frt. Miklós 
Gergely 2 frt. Kasics Péter 15 frt. Szökody Benő 1 frt. 
Thaly Guidó 3 frt. Hegymegi Mariska 2 frt. Paulovics 
Nándor I frt. Édes János 1 frt. Gyűd ev. ref. egyház 
hívei Kálmán Farkas r. 1. által 2 frt 5 kr. Füzesgyar-
niati ev. ref. egyház és Szilágyi Márton lelkész 2 forint. 
Tásohi ref. hívek 2 frt 40 kr. Ajkai ev. ref. egyház és 
hívei Parragh Lajos r. 1. által 5 forint. Fogarasi ev. 
ref. egyház s a hívek Szőts István pénztárnok által 11 frt 

34 kr. Harasztosi ref. egyház és lelkésze Kovács János 
6 frt Összesen: 162 frt 47 krajcár. — A harminchatodik 
közlésben kimutatott összeggel együtt: 14,339 forint 
35 '/a krajcár. (Folytatjuk). Budapest, 1887. jan. 16. 
— Dr. Hamary Dánielpénztárnok. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: Szőts Farkas. 
DEUTSCII 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. ksr, Kirtizsy-ufca 28. 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. — Bélyegdij 

külön 30 kr. 

§PST" T e l j e s s z á m ú p é l d . é u 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 . 

Öt év után is a kezdet kezdetén. 
Elmúlt már 5 éve, hogy a debreceni zsinat 

az elaggott, hivatalukra képtelenné vált lelkipász-
toroknak s ezek özvegyeinek és árváinak számára 
egy nyugdíj-, illetve gyámintézet felállítását el-
rendelte, utasítván a konventet, hogy ezen or-
szágos reform, egyházi nyugdíjintézetet a köz-
alapból adandó állandó segélylyel szervezze és 
léptesse életbe, úgy azonban, hogy a konvent ez 
iránti tervezete, létesítés előtt az egyházkerületek-
nek hozzájárulás végett küldessék meg. (Lásd a 
zsinati törv. 217. és 226. §-ait.) 

A főtisztei, konvent hozott ugyan már e 
tárgyban kétszer is határozatot, — bizottságokat 
küldött ki, tervezetet készíttetett, sőt a kerületek 
véleményeit is meghallgatta; maga az egyházi 
sajtó is fölkarolta s kiváló buzgalommal sürgette 
e nagyfontosságú intézmény mielőbbi életbe lép-
tetését. És mindezek dacára ma is ott vagyunk, 
a hol 5 évvel ezelőtt — a kezdet kezdetén, a 
tervezgetés stadiumában. Nem hogy gyám- és 
nyugdíj-intézetünk volna, melyből segélyt nyerhet-
nének elaggott pásztoraink, nyomorral küzdő 
papi özvegyeink és árváink, de még azon 
elvek sincsenek ez ideig tisztázva és megállapítva, 
melyek szerint ezen gyám- és nyugdíj-intézet ter-
vezetét célszerűen, az elfogadás reményével el-
készíteni lehetne. 

Előre látható, hogy a nagyt. Szél Kálmán 
esperes úr, különben elismerést érdemlő és szé-
pen kidolgozott munkálata is az ante acták közé 
kerül, épúgy mint az első tervezet, melyet, da-
cára, hogy a konvent tárgyalási alapul elfogadott 
volt (L. az 1885-iki konvent j . k. 58. pontjában), 
a sajtó és a kerületek örökre eltemettek. 

És ez igen természetes. Mert elfogadható 
tervezetet készíteni addig, míg a szükséges ada-
tok egybe hordva s a vezérelvek megállapítva 
nincsenek, valóságos képtelenség, kivált akkor, 

midőn — mint a fennforgó ügyben is — a ter-
vezet elfogadása nemcsak a konvent, hanem az 
öt egyházkerület hozzájárulásától is függővé 
van téve. 

A kerületek véleménye — amint ez a leg-
utóbbi konvent jegyzőkönyvében olvasható (54. j. 
k. sz. a.) — egymástól lényegesen eltér. Néme-
lyik sokalja, másik kevesli a tervezett segélyt ; 
többen nem az osztályba sorozás szerinti, hanem 
a hivatali fizetés utáni °/0 tagdíjjal kívánják az 
országos gyám- nyugdij-intézet felállítását; néme-
lyek minden papi családra nézve egyenlő, mások 
ellenben a befizetés és a szolgálati idő arányá-
ban progressive növekedő segélyeket kívánnak 
megállapíttatni stb. stb. 

Maga a konvent a kerületeknek még elvi 
tekintetben is fölöttébb különböző véleményeit 
a bizottsághoz utasítja, hogy azok tekintetbe vé-
telével készítsen ez új tervezetet és terjessze azt 
a jövő évi konvent elé. 

Tehát még mindig csak ott vagyunk, a hol 
5 év előtt voltunk, t. i. a tervezgetés stadiumá-
ban. Minden évben elhatározzuk, hogy majd a 
következő évben határozni fogunk. De a gyám-
és nyugdíj-intézet megalkotása és életbeléptetése 
ad graecas calendas odábbíttatik, holott sok sze-
gény lelkész-özvegy és árva kenyér és ruha 
nélkül, epedve várja ez üdvös intézmény gyü-
mölcseit. 

Ami idáig történt, az édes-kevés. Tisztázva 
lett, hogy egy országos gyámintézet felállítása 
égető szükség s valamennyi kerületnek és papnak 
közös óhajtását képezi. Teljes egyetértés van arra 
nézve, hogy a már megalkotott kerületi, egyház-
megyei, gyülekezeti és tanári gyámintézetek to-
vábbra is érintetlenül fennmaradjanak. És végül 
hogy a nyugdíj- és a gyámintézet ne külön-külön 
hanem együttesen alkottassanak meg. 

Hát ez bizony, 5 évi vajúdás és ülésezés 
után, alig több a semminél. És ha az ügy to-



vábbra is ily uton halad, biztosra lehet venni, 
hogy még az 1889-ik év végén sem lesz életbe-
léptetve a mi közösen óhajtott országos gyám-
intézetiink. 

Fundamentum nélkül nem lehet szilárd és 
tartós épületet emelni. Összeomlik, mielőtt bete-
tőztetett s használatba vétethetett volna. Gyám-
és nyugdíj-intézetünk sem lesz megalkotható mind-
addig, míg annak tervezete, a szükséges statisz-
tikai adatoknak és közösen elfogadott vezérelvek-
nek hiányában, csak úgy riptim-raptim, privát 
nézetek alapján készíttetik el. 

Megdöbbentem, midőn nt. Szél úr tervezeté-
nek indokolásából arról értesültem, hogy a szük-
séges statisztikai adatok nem állanak rendelke-
zésére. Hogyan ! ? hát még a 6-ik évben sem 
tudhatjuk a segélyezendő özvegyek, árvák és a 
nyugdíjazandó elaggott lelkipásztorok számát ? 
Nem a fungens papok és lelkészi képesítettséggel 
biró tanárok fizetéseinek mennyiségét?! Hiszen 
ezek tudása nélkül megbízható, józan számítást 
tenni úgy az osztályba-sorozás mint a °/0 szerint 
való hozzájárulás elve alapján a szó igaz értel-
mében valóságos képtelenség. Az intézet, hiszem, 
hogy nem csalódnék, mert csak annyit ad oszta-
lékul, amennyi épen ju t ; de hát a papok és a 
tanárok, akik a belépési díj és az évi járulékok 
befizetésére köteleztetnek, honnan tudhatják, még 
hozzávetőleg is, hogy mennyi fog jutni nekik 
nyugdíjul, özvegyeiknek és árváiknak segélyül? 
És ha nem tudhatják: kötelezhetők-e jog és igaz-
ság szerint, hogy évi fizetésük 2°/0-át belépési 
díj, és i°/0-át évi járulék cimén beszolgáltassák? 
Ki nyújt nekünk biztosítást arra nézve, hogy öz-
vegyeink és árváink segélye nem lesz-e kisebb, 
mint az általunk befizetett évi járulék? 

Nem vezet célra az ily módon eszközölt 
terv-készítés továbbá azért sem, mert a szem 
előtt tartandó vezérelvek tekintetében idáig még 
semmiféle megállapodás nem történt. Pedig ezek 
megállapítása előtt elfogadható tervezetet alkotni 
még a leglogikusabb fő, a legkiválóbb styliszta 
sem lehet képes. 

Nem történt megállapodás mind e mai na-
pig a következő fontos kérdésekre nézve: 

1. Kik legyenek a tervezett gyám- és nyugdíj-
intézet kötelezett tagjai ? Csupán a lelkipászto-
rok-e ? amint ezt a zsinati határozat szó szerinti 
szövege mondja, vagy pedig felekezeti iskoláink 
tanárai is ? amint azt a konvent által tárgya-
lásra elfogadott első tervezet javasolja, avagy a 
tanárok közül csak a lelkészi képesítettséggel 
birók ? amint azt a Szél esperes úr tervezetében 
proponálva van. 

2. Kik hordozzák a felállítandó intézet költsé-
geit ? Azt tudjuk, hogy a közalap is fog nyúj-

tani némi támogatást a zsinati törvények rendel-
kezése szerint. De hogy ez a segély mennyit 
fog tenni évenként ? az még a konvent által 
megállapítva nincs. Lehet, hogy jövedelmének 15, 
de lehet, hogy csak 10—12%-át . Azt is tudjuk, 
hogy a közvetlenül érdekelt lelkipásztoroknak és 
tanároknak hozzá kell járulniok az intézet ter-
heinek hordozásához; de hogy minő kulcs sze-
rint ? annak eldöntése még csak ezután várható. 
És ha akár az osztály szerint, akár a °/o s ze r"inc 

való befizetés vétetik kulcs gyanánt : nagy kér-
dés, hogy igazságos és méltányos lenne-e ugyan-
akkora nyugdíjra, illetve özvegy-árvai gyámpénzre 
való kilátás mellett, a jobb jövedelmű papokat 
5 —10, sőt 15-szőrösen is több évi járulék befi-
zetésére kötelezni, mint a gyengébben javadal-
mazottakat ? 

Hát a gyülekezetek és a tanárokat fizető 
testületek járuljanak-e az intézet fenntartásához? 
oly kérdés, mely még sem a kerületek, sem a 
konvent által eldöntve nincs. Az állam maga 
hordozza a nyugdíj terheinek oroszlán részét, 
mondhatom 9/10-ét — összes hivatalnokainak 
könnyebbségére. S hol, mint pl. a felekezeti ta-
nítóknál — nem maga az állam a kenyér-adó, ott 
az iskolát fenntartó gyülekezeteket adóztatja meg 
a nyugdíjra, minden rendes tanító után évi 12 fo-
rinttal. A közalapból adott segély nem a gyüle-
kezetek, hanem a ref. családfők terhe, melyet az 
ekklézsiák pénztárából hordozni törvény által is 
tiltva van. S ha tiltva nem volna s a gyülekeze-
tek terhe lenne is: mekkora az a támogatás, 
melyet ily módon a közalap nyújt? A papi és 
tanári állomások száma szerint circa 7 — 7 forint. 
Tehát a gyülekezetek lelkipásztoraik és tanáraik 
nyugdíjához még annyival se járuljanak, mint 
tanítóikéhoz! Hát van-e ebben igazság?! És más 
oldalról: ki bajlódik, ki vesződik a közalapi tar-
tozások kirovása, felszedése és elszámolásával? 
Nemde e lelkipásztorok? S ha ők: akkor nem 
igazságos-e, hogy a nyugdíjintézetükre fordított 
közalapi segély a gyülekezetek évi járulékaiként . 
tekintessék ? 

Méltányos, igazságos, sőt — tekintve a na-
gyon is kevésre szabott nyugdíjakat és gyámpénze-
ket — elengedhetlenül szükséges, hogy a gyülekeze-
tek és az iskolák is hozzájáruljanak a tervezett 
intézet költségeihez, legalcibb is annyival, mennyit 
lelkipásztoraik és tanáraik e célra befizetni lesznek 
kötelesek. 

3. Egyenlő vagy pedig a befizetés és a szol-
gálati idő arányéiban fokozatosan növekvő legyen-e a 
nyugdíj, illetve az özvegyek és az árvák segélye? 
És különösen az árvákat tekintve: hány éves 
korukig legyenek segélyezendők ? Ne tétessék 
különbség a fiúk és a lányok között? sőt még 



a tanulói és a nem tanulói pályán levő ifjak kö-
zött is r 

Es végül : 
4. Fenntartassak-e a kegy év intézménye vagy 

pedig kegyeleti átalánynyá változtassák át? 
Mindezen kérdésekre nézve — ha a nagyt. 

szerkesztő úr becses lapjában helyet ad*) — a 
közelebbi számban bátor leszek nézeteimet tüze-
tesen elmondani, azon észrevételek kapcsában, 
melyek nt. Szél Kálmán esperes úr tervezetét 
és indokolását olvasva, lelkemben önkénytelenül 
felmerültek s melyeket elmondani a szent ügy 
érdekében kötelességemnek ismerem. 

Ezúttal csak annyit kívántam a felvetett kér-
dések által bebizonyítani, hogy gyámintézetünk 
ügye még ma is csak a kezdet stadiumában 
van. Még a legszükségesebb statisztikai adatok 
sincsenek egybegyűjtve, még a legsarkalatosabb 
alapelvek sincsenek megállapítva: következőleg 
minden tervezet elvi oldalról, alapjában fog meg-
támadtatni úgy a sajtó, mint a kerületek és a 
konvent által, kimondhatatlanul nagy hátrányára 
a gyámolításra váró lelkész családoknak. Ily úton 
haladva 5 — t o év múlva sem lesz gyámintézetünk. 

Más utat kell tehát választani, mely ha 
hosszabbnak látszik is, biztosabban és gyorsabban 
vezet a célhoz. Az épületnek is előbb fundamen-
tumait rakják le, aztán a falait emelik fel, majd 
a fedél gerincét és bordáit állítják össze, s csak 
ha ezek megvannak, teszik rá a fedő-anyagot s 
készítik el a lakszobák tartozékait. 

Nézetem szerint helyesen cselekednék a kon-
vent, ha felhívná a kerületeket egyfelől arra, 
hogy a területökön élő özvegyek és árvák szá-
máról valamint a papi és tanári fizetések meny- ' 
nyiségéről terjesszenek be haladéktalanul pontos 
kimutatást ; másfelől pedig határozott kategorikus 
véleményt kérne tolok azon vezérelvekre nézve, 
melyek alapján a gyámintézetet megalkotni kí-
vánják. Végül : mikor a kivánt adatok egybe-
hordva vannak s a kerületek kategorikus felele-
tei beérkeztek, határozza meg a közalapból adandó 
állandó segély quantumát és akkor a már bekül-
dött adatok és a többség által elfogadott vezérel-
vek alapján állítsa össze a tervezetet és léptesse 
azonnal életbe az annyira óhajtott gyám- és 
nyugdíj-intézetet. 

Ezen az úton haladva 1889 január i -én csak-
ugyan megkezdhetné áldásos működését intéze-
tünk, míg az adatok ismerete nélkül és a vezér-
elvek meg nem állapítása előtt készített bármily 
szép tervezetek mellett is mindig a kezdet kez-
detén maradunk. Szőts Sándor, 

dévai ref. leik. 

*) Örömmel vesszük. tízerk. 

T Á R C A . 

4 
A legújabb theologia történetéből. 

(Folytatás.) 

Ritschl sajátképi istentana legkevésbé talált ellent-
mondásra a theologusok között, mert az Istennek sze-
mélyisége oly priicis és mélyértelmű tárgyalásra talált 
nála a pantheistikus felfogásokkal szemben, hogy annak 
jótékony benyomását senki sem tagadhatja, s azon vá-
dat, hogy a személyiség fogalma korlátozná és végessé 
tenné Istennek lényegét, (mely vád Fichte subjektiv 
idealismusa óta végig vonul az újabb bölcsészeten), senki 
sem cáfolta meg oly meggyőző erővel, mint Ritschl 
a megváltásról szóló tanban. Az istenországának és 
Istennek a Krisztusban nyilvánvalóvá lett relátiójából ön-
ként következik sajátképi keresztyén istenfogalma, mely-
nek lényege a szeretet, a miben kifejezést talál az, hogy 
ő szellemi személyiség, egyetlen a maga nemében s a 
világ egészének teremtője. Továbbá istenországának s 
az Istennek kölcsönös vonatkozásából vezeti le Ritschl 
Istennek tulajdonságát, s az Istennek atyai gondviseleté-
ben vetett hitet rövidebb alakban vett keresztyén világ-
nézetnek nevezi és kimutatja, mennyire el lett az fer-
dítve a természetes vallásból s a theolog. bizonyítékból 
való levezetése által főleg az orthodoxia részéről. Mind 
ezek után Ritschl az Istenről szóló tant is tisztán Krisz-
tusnak bizonyosságából s a gyülekezet hitéből vezette 
le az ó szövetségi istenfogalom felhasználása mellett, s a 
természetes theologiának, vagy a bölcsészet fogalom-
képzésének sehol sem engedett befolyást, Hittana távol 
áll az aristotelesi vagy neoplatonikus formulpktól és 
abstractíóktól; szabad az u. n. Isten lételére magában 
véve, az actus purusra vagy az absolutra vonatkozó 
modern spekulátiótól tekintet nélkül istenországára, 
Folyton a vallásos-erkölcsi üdvjót tartja szem előtt; 
soha sem követ intellectuális, tisztán elméleti ismeret-
érdeket, a mint azt a bölcsészet s a nyomában haladó 
scholastikus orthodox dogma teszi, s az Istenre vonat-
kozó összes meghatározásaiban az egyszülött fiú az is-
meretforrás. 

R. christologidja legtöbb támadásnak volt kitéve a 
szabadelvű és orthodox theologiai körök részéről, azon-
ban ő itt sem állít fel fogalmakat és formulákat, a me-
lyekkel Krisztusnak kimenetelét Istennek háromságos 
lényegétől megfoghatóvá tegye, hanem ítt is az isten-
országa gyülekezetének állandó viszonya alapítójához a 
Krisztushoz, a fődolog. Hangsúlyozza, hogy Istennek 
örök szeretethatározata csakis Istennek önkinyilatkozta-
tása által a Krisztusban valósulhatott meg igazán, s to-
vábbá a vallásos jónak közlése által, melyet a gyüleke-
zet Krisztus által az Istentől nyert, s kiemeli, hogy úgy 
az isteni szeretet, mint az emberi szükségesség részé-
ről egyaránt szükség volt istenországa megvalósítása 
céljából Istennek önkijelentésére a Krisztusban. Chris-
tologiáját nem elméleti feltevésekre, hanem Krisztusnak 
önbizonyságára alapítja, a mint az az első gyülekezet élő 
hitbizonyságában talál kifejezést. Eletének végcélja 
Istennek országa, s ennek megvalósítására való hivatá-
sát az Isten és közte való kölcsönös megismerésre ala-
pítja. Ezen legfőbb hivatásnak kivitelét igazolja az ő 
bűntelensége, a mi különösen a szenvedések állandó el-
viselésében tűnik föl. Az Istenne való ezen közvetlen 
egysége hivatásának egész terjedelmére vonatkozik, s az 
Isten szeretetének és Krisztus hivatásszerű engedelmes-



ségének kölcsönhatásában áll. S ha az Istennel való 
egysége s az emberek közötti egyetlensége öszműkö-
désében nyilvánul, ha Krisztus célja Istennek célja, 
Krisztus igéje Istennek igéje, úgy egész élete és műkö-
dése Isten szeretetének, kegyelmének és hűségének teljes 
kijelentésében áll. S az Istenhez való viszonyából követ-
kezik a világhoz való viszonya is. Övé a világ feletti 
uralom, melyet történeti életében és működésében gya-
korolt e földön, s épen halálos szenvedésében nyilvánul 
a legdicsőségesebb módon az ő világuralma. Halála hi-
vatásának befejezése és Krisztus életengedelmességének 
betetőzése, s ez alapja az atya jobbjához való felemel-
tetésének is. 

Mint látjuk Ritschl christologiája Krisztus tevékeny 
életének főbb vonásai s az általa állapított gyülekezet 
alapján épült föl. Benne nem egy altér Deust tüntet 
föl, hanem az atya, az ur képmását, ki az út, igazság s 
az élet, ki övéit igével és szellemmel kormányozza, 
kiben hisznek, s ki őket az Istenhez vezeti el. Azonban 
e christologia lemond arról, hogy az ész előtt megfog-
hatóvá tegye, miként jött Krisztus az istenországa 
mély titkainak birtokába ; továbbá nem teremt oly esz-
közökkel, melyek a bö'csészetből valók s csak az intel-
lectuális, nem pedig egy vallásos szükségnek szolgálnak, 
egy ontologiai, benső háromsági alapot Krisztus élete 
és működésére nézve, hogy aztán ily abstractiókra ala-
pítsa a oitooLúict-1, mely a neoplatonikusra nézve fontos, 
de a vallásos keresztyénre érthetetlen valami. Krisztus-
nak praeexistens létét Ritschl is ismeri, melynek alapja 
Istennek örök szeretetakaratában van, mely a világte-
remtés előtt elhatározta, hogy a gyülekezet az egj'szülött 
fiúban egy fő alá foglaltassék. 

Főleg Ritschlnek ezen rövid vonásokban kifejtett 
christologiája ellen fordult a rostocki DiecJchojf-i\a.k ha-
ragja, mire nézve helyesen jegyzi meg Tlnkötter5), 
hogy az u. n. sötét középkor Krisztus egyházában meg-
tűrte egymásmellett a keresztyén üdvigazság megállapí-
tásának különféle iskoláit, így Abáland megváltási tanát 
az Anselmé mellett, továbbá a mystikusokat a scholasti-
kusok, a thomistákat a scotisták s a realistákat a nomi-
nalisták mellett. Hogy ma másként áll a dolog, mutatja 
az eljárás azon göttingai tudós ellen, ki theologiai mű-
ködésének összes erejét arra fordította, hogy a gyüle-
kezetnek legfőbb javát megőrizze s az evang. theologiát 
a bölcsészet elől megvédje, mely bölcsészet a szolgálói 
tisztet régóta az uralmi állással cserélte fel. 

További feladatunk Ritschl tanát a megigazulás és 
megváltásról, az evangyéliomnak ezen központi tanát, 
melyet művében történeti, bibliai és hittani alapon tár-
gyal, rövid vonásokban kifejteni. A Krisztusban tör-
tént megváltásnak negatív előfeltétele az emberi bűn 
egyetemessége, melynek lényegét Ritschl három tételben 
foglal össze. Az elsőben kifejti azt mint ellentétet isten-
országával szemben, s mint az emberi nem habituális 
hajlamát és cselekvését, melynek sem az isteni világ-
rendben, sem az ember szabadságképességében kény-
szerítő alapja nincsen; a másodikban a bűn eredményét 
tünteti föl s a 3-ikban kimutatja, hogy miután »a bűnös 
emberek egyenként és összesen az isteni szeretetből 
eredő megváltás és kiengesztelésnek tárgyai, a bűnt az 
Isten nem tekinti végleges ellentmondásnak a megismert 
isteni akarattal szemben, hanem csak a tudatlanság re-
latív fokozatának, vagyis ezen tétel azt akarja kimutatni, 
miként lehetnek a bűnös emberek mégis az istení sze-
retet tárgyai. A megváltásnak a keresztyénségben leg-

I. 111. 32—33. 1. 

közelebb tisztán benső, további értelemben pedig egye-
temes vallásos jelentősége van. A bűnbocsánat vagy 
megigazulás Istennek kegyelmi ténye szabad Ítéletben 
foglalva, s a bűnbocsánat fogalmával összeesik a kien-
gesztelés és fiúságnak fogalma. A bűnbocsánat a ker. 
gyülekezetnek közös alapfeltétele, melyen belül az egyes 
egyén a hitben azt elsajátíthatja, s az embernek ezen 
megigazulása és kiengesztelése az. Isten által feloldhatat-
lanul Krisztusnak személyéhez és művéhez van kötve. 
Ezzel is a hívőnek a Krisztusban közvetlen viszonya, vagyis 
a reformátorok »speciális hite« s ennek feltétlen érvénye 
törölve van, s itt is vádolható — legalább némileg — 
Ritschl utókatholicií-mussal, vagyis az egyéni hitbizo-
nyosság elvének feladásáual. R. tana a kiengesztelésről 
kizárólag Istennek önkinyilatkoztatására a Krisztusban 
támaszkodik, vagyis Istennek szeretetére és Krisztus 
kegyelme és hűségére, a miben Ritschl Luther és Kál-
vin vallásos intentióihoz hű maradt, azonban nála a ki-
engesztelés ténye kizárólag az ember erkölcsi subjektiv 
megtérésében keresendő, vagyis ha fölvesszük magunkba 
istenországa tartalmát, engeszteljük ki magunkat Istenünk-
kel. Ily subjektiv alakban fogta fel a kiengesztelést Abá-
lard s századunkban Schleíermacher. Ritschl ethikája is 
sok termékeny új gondolatot tartalmaz az egyes er-
kölcsi közösségekre nézve szemben a római felfogással, 
s végiil a eschatologiáról szóló rövid tannal fejezi be a 
maga hittani rendszerét. 

Ritschl theologiájának valódi tudományos, főleg 
exegétikai bírálatára szüksége van a prot. theologiának 
mint tudománynak már saját jól felfogott érdekénél 
fogva ís, mert a mint nem létezik csalhatatlan egyház 
és csalhatatlan pápa, épúgy nem létezhetik csalhatatlan 
hittani rendszer sem. A szentírásban foglalt kijelentés 
kincseinek minél világosabb föltüntetése a theologiai 
iskolák legfőbb feladata, de azoknak roszakaratú elfer-
dítése vagy pláne római anathematizálása istenországa 
fejlődésének határozott kárára és akadályára van. R. 
theologiájáról minden hiányai dacára is be kell valla-
nunk, hogy mindazon es/.közöknek a birtokában van, a 
melyek a valódi ker. élet fejlesztésére elkerülhetetlenül 
szükségesek. Midőn R. hittani rendszerének fölépítése 
céljából kizárja a metaphysikát a theologiából — mivel 
vallásos és tudományos ismeret közönyös egymáshoz — 
csakis bizonyos megszorítással fogadhatjuk el e tételt, 
mert hiszen a lét problémája' ki nem kerülheti, sőt már 
maga a vallás ösztönöz a metaph. problémák felállítására, 
úgy hogy a keresztyénség több lényeges pontját töröl-
nők azáltal, ha a metaphysikát feltétlenül kizárnók a 
theologiából. 

R. theologiája termékeny hatással működik a je-
lenben. Követői Kaftan a berlini, Herrmann a marburgi, 
Schulz a göttingai s Bender a bonni egyetemben, s 
befolyása alatt áll a hesseni s részben a hannoverai tar-
tományegyház, továbbá az egész giesseni s Wagenmcinn 
és Baudissin kivételével a göttingai theol. fakultás. -— 
Herrmann a vallásbölcseleti tárgyalásának jogát s ezzel 
a vallásbölcsészet létjogát elvileg tagadja. Szerinte a 
metaphysika a ténylegesnek ismeretével, a vallás pedig 
csak az erkölcsi eszménynyel foglalkozik, már t. i. a 
ker. gyülekezet positiv eszményével, s a két világnézet-
nek egymáshoz semmi köze. Kaftan egyezik Herrmannal 
a valláselmélet »neukant.<t alapjában s a tudás és hit 
közötti éles megkülönböztetésben, míg azonban Herrmann 
Kanton túlmenve Fichte subjektiv idealísmusához, addig 
Kaftan Hume és Loclce skeptikus empirismusához köze-
ledik inkább. Míg Herrmannál a vallás majdnem a mo-
ralitásban, addig Kaftannál az eudámonismusban vesz el 



s nem egyéb azon törekvésnél, hogy éltünk javait biz-
tosítsuk a földi nyomorral szemben. E téren tűnik ki 
leginkább ezen »neukant.« theologia gyenge, skeptikus 
= hivő félszegsége, jegyzi meg helyesen Pfleiderer. 

Ritschl moráltheologiájában vonzó az, hogy a val-
lásos gondolkodásnak erkölcsi támpontot ád, a legfőbb jót, 
mint istenországát hangsúlyozza, a gyülekezet jelentőségét 
kiemeli, a vallásos ismeret terét megszorítja, a modern 
apologétikának problémáitól eltekint, s ebben keresendő 
oka annak, hogy R. theologiája napjainkban (Francia-
országban is) oly nagy tért foglal el a protest. közgon-
dolkozásban.0) 

VI. 

A modern confessionalismus, vagyis a keresztyén 
tan orthodox restaurátiója.*) 

A modern confessionalismus eredete azon vallásos 
újjáébredésben keresendő, mely kezdetben a személyes 
vallásosságot hangsúlyozta, hova tovább azonban va'lás-
erkölcsi ismeretében mindinkább az ó-protestáns hittan 
álláspontjára helyezkedett. Ezen irány ugyanis be kezdé 
később látni, hogy egyedül a személyes vallásossággal 
és keresztyénséggel be nem érhetni, hanem szükséges 
annak dogmatikai rendszeres ismerete is; a helyett 
azonban, hogy a személyes vallásosság tartalmát evan-
gyéliomszeiűen fogalmazta volna, visszament az ó-protes-t. 
dogmatismus, a protestáns egyház középkorának állás-
pontjára. így fejlődött a keresztyénség történet-hittani 
restaurátiója a felekezeti dogma, főleg pedig a lutherizmus 
restaurátlójává, sőt később teljesen fölolvadt abban. 

Az orthodox prot. dogmának történet-hittani res-
taurátióját általában Hengstenberg J) (1801 —1869) kép-
viseli, kinek »Evang. Kirchenzeitung«-ja 1840 óta2) 'az 
»objektív igazhitűséget« hangsúlyozta az igazi vallásos 
benső-ég helyett, s jellemző vonása kezdettől fogva a 
prot. oithodoxiának a pietismussal való sajátságos egye-
sülésében állott. Jellemző továbbá, hogy a bölcsészeti 
műveltség elől sem zárta el magát, féleg azonban a 
XlX-ik század bölcseleti világnézetét — a mint az 
Schleiermacher és Hegel által hatott a közgondolkozásba 
— fogadta el, még pedig úgy a rationalismus ürességé-
vel, mint a supranaturalismus merevségével szemben, 
hogy annak segítségével az orthodox dogma érvényét 
elősegítse, sőt még a hegeli speku'ativ restaurátorok elől 
sem zárta el e lap hasábjait. Helyesen mondja Schwarz 
—Kovács 3) e spekulatív külszinre nézve : »Ezen ortho-
doxia minden részében meg van tarkázva a jelenkor 
nézetei és gondolatai által, átjárta a philosophia mérge, 
mely ellen küzd és a melyet bensejében gyűlöl, de örö-

6) Dogmatörténeti monographiáiban, így p. o. »Az ó-kathol. 
egyház keletkezése« 1857 (Baur őskeresztyénségének ellenléte) >A 
pietismus története« 1880. s köv. című műveiben nagy kincsekkel bir 
a prot. tudomány. O egyik szerkesztője továbbá Reuter, Cíass s má-
sokkal a Briegcr marburgi tanár által kiadott »Zei t schr i f t für Kir-
chengeschichte* című szakközlönynek, mely évi 4 füzetben az újabb 
egyháztörténeti kutatásokra és irodalomra nézve sok becses adatot nyujt. 
Ritschl dogmatört. érdemeit méltatja HarnacTc is: »Lehrluich der 
Dogmengesch.t 1886. I. 33. 1. 

*) V. ö. Schwarz — Kovács i. m. 66 —106. és 262—378. lap; 
Landerer »Die Restauration des Dogmas« című fejezetét i. m. 201 — 
267. 1. ; Hase »Kirchengeschiclite« 11. Autl. 416., 422. s 423-dik § ; 
Frank G. »Geschichte der prot. Theologie< Leipzig 1862—1875 című 
műveinek III. kötetét, mely Dorner hasoncímű művének méltó kiegé-
szítése s végül Ilerzog >Realencyclopíidiájának« ide vágó jeles cikkeit. 

') V. ö. Bachmann » Hengstenberg* cimű cikkét Herzog »Realen-
cyclopádie* V. 769—-776. 

2) 1827 óta szerkesztve. 
8) I. m. 72. 1. 

mest ékesgeti magát míveltségének külalakjaival. És épen 
ez adja neki a csipős mellékízt, ez teszi lehetővé, hogy 
magát az új korba beékelje.« Azonban ennél sokkal 
fontosabb az »Ev. Kirchenzeitung« küzdelme a rationalis-
mus ellen, melyet teljesen meg akart semmisíteni s mely 
küzdelem 1830-ban tört ki nyiltan Wegscheider és Ge-
senius hallei tanárok, e rationalista képviselők elleni de-
nunciátióban.4) 

Már ennek módja is — előadási jegyzetek s ta-
nulók szóbe'i tanúskodásai alapján — méltó megbotrán-
kozást szült még azokban is, a kik a rationalismus ál-
láspontját távolról sem osztották.5) így Neander ünne-
pélyesen elszakadt e laptól, s élesen protestált az 
egyedül üdvözítő hittan s az új pápaság ellen. Neander 
és hasonérzelmű tár.-ainak (Steudel, Ullmann, Schott, Baum-
garten Grusius) ezen elszakadása, kik a theologia újjáalakí-
tásának törekvését ép oly meleg érdeklődéssel a vallá-
sos életnek újjáalakításával kötötték össze, fordulópontot 
jelentett Hengstenberg és orthodox restauráló társainak 
körében; mert ezen elszakadás egyjelentésű volt a pie-
tistikus elem háttérbe szorításával, vagyis helyesebben 
mondva : az egyéni hit helyet engedett az objektív igazhi-
tüségnek, a szabad vallásos élet a megtisztult tannak, s 
általában a vallásos é'et az egyházi formáknak s az or-
thodox dogma korlátainak. — Később Hengstenberg 
Schleiermacheríől is idegenkedett, még pedig »az ő 
pantheismusa s dialektikája miatt,« s midőn Strauss 
romboló kritikája nyilvánvalóvá lett s az Eichhornféle 
minisztérium az egyházi reactiónak kedvezett, annál han-
gosabban hirdette, hogy »az üdv csakis az elhagyott 
igazságra (a tiszta lutheri orthodoxiára) való visszatérés-
ben keresendő,® s megkezdődtek Schwarz szerint »ezen 
átkozódó theologia kövér évei.« Az eretnekités tető-
pontját az »Ev. Kirchenzeitung* csak a Strauss »Jé-
zus élete megjelenése után,« a Baur kritikai iskolája, 
Rothenak az egyházról való tana, Hegel pantheismusa és 
Feuerbach atheismusa ellen folytatott harcban érte el.'5) 
Különösen érdekes hengstenberg mindinkább változó vi-
szonya az unióhoz. Még 1830—40 között a kormány 
részén állva, pártfogásába vette azt : »hogy a két fele-
kezet eltérései az úrvacsora tanában nem olyan fonto-
sak,* »hogy a theologia és hit összezavarása megbo-
szulja magát,« »a mit Isten az unióban egybeszerkesz-
tett, azt ember el ne válassza« stb. Ezt mondja ugyan-
azon Hengstenberg, ki a ref. hitvallást elhagyta és lu-
theránussá lőn, ki a hitet mindinkább dogmatikai kifej-
tésében, mint hitvallásszerű alakjában hangsúlyozta, s ki 
különben a vallás és theologia közötti megkülönböztetést 
rationalismusnak bélyegezte. Azonban már 1846-ban az 
unió theologusaiból kiindult s a kormány által kibocsá-
tott szerencsétlen felszentelési formula teljesen megvál-
toztatta uniói érzelmeit, s mint »purifikált lutheránus« 
az unió harcosait az Isten elleni harcosoknak nevezte, 
a miért Kahnis 7) azzal dicsérte meg, hogy »az átme-
neti időben Isten által rendeltetett az egyház úttörőjévé.* 
Ezen átmenet az exclusiv lutherismushoz azonban szoros 
következménye a kezdettől fogva elfoglalt orlhodox res-
taurátori álláspontnak. 

A Hengstenberg által képviselt restauráló törek-

4) Erre nézve Bachmann i. helyen részletesen adja az irodalmat. 
5) Midőn Neander ezen eljárás kevésbé tisztességes alapját ki-

mutatta, Hengstenberg azt mondotta: »Egy keresztyén theolog. tanuló 
bizalma rationalista tanára iránt nem kötelesség, hanem bűn.« Méltó 
felelet Loyola bármely tanítványához, jegyzi meg helyesen Schwarz K. 

6) Schwarz—Kovács i. m. 95. 1. 
7) »Innerer Gang des Protestántismus* I. kiad. 321. 1., 3. kiad 

2 kötetben 1874-ben jelent meg. 



vésnek relatív jogosultságát és érdemét helyesen emeli 
ki az általa sokat megtámadott s ép azért teljesen meg-
bízható Nase,s) ki annak jelentőségét az egyházra nézve 
abban látja : »dass sie das Bewustsein derselben als einer 
altváterl. und göttl. Anstalt gekráftigt, die Halbheit 
des neueren Supranaturalismus dargethan, fiir zu rasch 
Aufgegebenes neue Untersuchungen eíngeleitet, und 
manche oberfláchliche Beschránktheit, die sich unter 
dem Schild der Vernunft breit machte, gezeigt hat.« 

Ezen általános jellemzés után az egyes tanokra 
áttérve, alakilag véve a történet-hittani restaurátió min-
denekelőtt az orthodox protestantismus alapelvét az írás 
egyetlen tekintélyét a hit dolgában a leghatározottab-
ban emelte ki a modern változtatásokkal szemben, vagyis 
a bibliai iratok épségét kellett megvédeni a bírálat erős 
támadásai ellenében. Hogy részre hajlóknak ne látszas-
sunk, be kell valanunk, hogy a tisztán tagadó bírálat-
nak túlzásaival szemben főleg az ó-szövetség terén ezen 
irány részéről sok alapos kifogás tétetett, és Ilengsten-
berg, Ilavernick, Keit, Kurtz és mások maradandó érde-
met vívtak ki maguknak, azonban más részről viszont 
nem tagadható, hogy ezen konservativ birálat a maga 
buzgalmában túlzásig ment s egy kicsinyes, kínos, 
természetellenes sőt tisztességtelen térre sodortatott, a 
mi az elfogulatlan igazságérzetet soha sem elégítheti ki, 
úgy hogy e theologiát jogosan nevezhette Nitzsch »a 
protestantismus Mischnahjának.« Hengstenberg mellett 
ezen túlzásig konservativ birálat képviselői Guerike]°) 
és Thiersch11), mielőtt az irvingianismusba siilyedett 
volna. 

A restaurátió theologiájának ezen birálatával termé-
szetesen karöltve járt a legszigorúbb inspirátiói elmélet-
nek visszaállítása, melynek alapján az írásmagyarázat is 
átalakult, habár a gyakorlatban igen gyakran következet-
len engedményekbe esett. l2) így Hengstenberg a maga 
»Christologiájában« (1829), ^Zsoltárok magyarázatai «-
ban (1842) s »Messiási jövendölések magyarázatai«-ban 
(1851). Uj-szövetségi exegétikai művei pláne kevés ön-
álló értékkel bírnak, mivel az exakt történet-nyelvészeti 
írásmagyarázatról fogalma sincsen. Ide sorozhatok llar-
less Commentárja az ephezusi levélről, sőt még Tholuck 
Commentárainak e'ső kiadásai (Römerbrief 1824, s Jo-
hannesevang. 1828) is ide sorozhatok. 

Ugyancsak hangsúlyozta e restaurátió az emberi 
értelem vak hódolatát a hit dolgában a bibliai kifeje-
zés előtt, s az írás betűjének feltétlen tekintélyét szám-
talanszor emeli ki Hengstenberg lapja. Tárgyilag véve 
kiemeli e restaurátió az eredendő bűn legszigorúbb ta-
nát, sőt az »Ev. K. Zeitung* Ádám bűnének közvetlen 
beszámítását is védelmezte, s a bűn romlásának terje-
delmét absolutnak mondotta ki. Az eredendő bűn taná-
val természetesen szorosan összefügg Krisztus művéről 
szóló tan, s Hengstenberg és társainak theologiája fő-
súlyt fektetnek arra, hogy Krisztus helyettesítő elégté-
telének tanából egy jottát sem szabad engedni. Az egy-
házi satisfactiói elmélettől való eltérés ellen, melyet Bender 
hírnevessé vált »lutheri beszédében* barbár tannak ne-

s) »Kirchengeschichte« 8. Aufl. 588. 1. 
9) 1'. o. Kahnis ellen, inivel az ó- és új-szövetségi kánon 

felfogásában az újabb bírálatnak sok engedményt tett. 
10) »Histor. krit. Einleitung in das N. T.c 1S43. 
n ) Főmíívében : »Herstellung des histor. Standpunktes fiir die 

Kritik der neutestamentl. Scliriften« 1845. 
ia) Kurtz Ilengstenberget azzal vádolta, hogy az ö-síövetség 

feletti bírálatában gyakran az apologéta feladatát az ügyvédével cserélte 
löl. V. ö. Schwarz—Kovács i. h. Hofmann Erlangenben, Kahnis, 
Delitzsch, Bawngarten s Kurtz rég elváltak IJengstenbergtől, s csak 
Philippi és Keil követték még zászlaját. 

vezett — kimondja: »A természetes ember semmit sem 
vesz Is'en szelleméből »mely neki bolondságnak tűnik 
fel13), amivel e tannak külső jogi és mechanikus jellege 
kereken van kimondva. Krisztus érdeméről szóló ortho 
dox tannal összefügg továbbá a Krisztus személyéről s a 
háromságról szóló tan, melyet egyes változtatások ellené-
ben hasonlóan kellett megvédeni, s Hengstenberg éle-
sen polemizál Schleiermacher és Rothe átalakításai ellen, 
A megigazulás tisztán forens fogalmát az »Ev. Kirchen-
Zeitung* theologiája a schleiermacheri átalakítás elle-
nében határozottan kiemelte. Azonban tudjuk, hogy 
maga Hengstenberg is eltért az egyházi tantól, a meny-
nyiben »Jakab leveléről* tartott felolvasásában — az 
egyház fejlődésének jogára hivatkozva — nyíltan ki-
mondotta, hogy a megigazulás tanában hiba van, s azt 
a tételt állította fel: »a hitnek, mely megigazít és azt 
eszközli, hogy Isten kegyelmébe föl vesz, fokozatosan 
cselekedetekben kell nyilatkoznia és tökéletesednie, mely 
hitfokozatoknak aztán megigazulási fokozatok is felelnek 
meg. 1+) S hasonlót mondhatunk a sákrámentomok ortho-
dox tanáról is, habár az új lutheránusok sákrámentomi 
és egyházi keresztyénségének túlzásába még sem esett. 

Hengstenberg és lapja az ó protestáns dogmatismust 
akarta halottaiból feltámasztani, azért iránya »restauráló 
confessionalismus«-nak is neve/.tetik, azonban nagyon 
tévedett abban, hogy az igazi vallásossághoz szükséges-
nek tartotta dogmák egy formaságát*. is, mivel a ke-
resztyén dogmatörténet nem tud oly századot felmutatni, 
a melyben a dogmák egyformasága létezett volna. 

(Folyt, köv.) Dr. Szlávik Mátyás. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
A magyar protestáns egyház története a 

XlX-ik században. 
A mult év folyamán egy »vázlat« jelent meg 

Zahn Adolftól,*) mely a protestántizmus e századbeli 
történetének tárgyalásánál a magyar evangeliumi egyház 
történetére is kiterjeszkedik. Bennünket érdeklő dolog, 
mi van rólunk egy nagy olvasó közönségre számító 
könyvben írva s épen azért cé'szerűnek tartom a kér-
déses részt ismertetni. 

Futólagos történelmi átnézet után, melyben az 
egyház önállóságért való küzdelme néhány vonással be-
mutatva van, áttér az iró a jelen század tudományos 
működésére. Legyen szabad e néhány sort fordításban 
közölnöm: »A mi a magyar ev. egyház tudományos 
működését illeti, ez leginkább az egyháztörténelem mű-
velésére terjedt ki e században. Nevesebb munkásai: 
Tóth Ferenc, dunántuli szuperintendens (f 1844), ki nagy-
számú egyháztörténelmi dolgozatnak szerzője; Budai 
Esaiás, tiszántúli szuperintendens, a göttingeni egyetem-
től 1817-ben tudorsággal megtisztelve ; Bauhojf'er György 
(1864) szerzője a »Geschichte der ev. Kirche in Ungarn« 
című műnek ; Borbis János, buzgó lutheránus ; Buri Já-
nos egy nagy történelmi mű szerzője ; Heiszler József 
dr. t h . ; Pálfy József', Simonides János (Galea omnium 

») »Ev. K. Zeitung* 1834. S. 6. 
l i) »Ev. K. Zeitung* 1866. S. 1120. és 1867 S. 273. Ilase, 

Kirchengescliich. s>Neu- és Altluthertum seit 1848* cimfí t^-ban helye-
sen jegyzi meg róla: »Zuletzt ist er mit dieseni Jakobusbrief den 
Glaubigen selbst zum Ungliiubigen geworden an der Grundlehre vom 
alleinseligmachenden Glauben, »aus dem Paulus ein Saulus.* 

*) Abriss einer Geschichte der ev. Kirche auf dem europáischen 
Festlanile iin neunzehnten Jalirluindert. A Magyarországra vonatkozó 
rész, Erdős, újsovei lelkész lír munkája. 



Sanctorum); Szombati János, ref. professzor; Salamon \ 
János: De statu ecclesiae evangelico-reformatae in 
Transsylvania 1840; Ilornydnszky Viktor: Beitráge zur 
Gescliichte evang. Gemeinden in Ungarn ; gr. Majlátk 
(f 1848): Die Religionswirren in Ungarn ; Balogh Ferenc ' 
debreceni tanár s mások. Az egyházalkotmány terén 
jelentékenyek Ilévész Imrey debreceni ref. lelkész, dr. th. : 
(f 1881) és Fabó András ev. lelkipásztor. A gyakorlati j 
theologia több munkással dicsekedhetik, a dogmatikus j 
polémiákat nem szeretik. — Egyébiránt a rationalismus 
meglehetősen visszahúzódott.« 

Eddig a cikk, melyhez csak néhány megjegyzést 
óhajtunk csatolni. Tökéletes igaza \ an a szerzőnek, hogy | 
dogmatikus utakra nem hajlandó a magyar közönség, 
de félünk, hogy e megjegyzés arra találja az olvasót 
vezetni, hogy e téren teljes lethargia uralkodik, a mi 
pedig nagyon szomorú kép theologiai képzettségünkre 
nézve. A vizsgálódás a legtöbb esetben más-más ered- ' 
ményekre vezet, melyek kifolyása a kölcsönös eszme-
csere szokott lenni; a hol ez eszmecsere nincs meg, ott : 
rendesen a vizsgálódás, a kutatás hiányzik. Hogy ez 
minálunk, dacára szomorú anyagi viszonyainknak, me- j 
lyek a legjobb erőket is megkötve tartják — nem így 
van: arra elég példa a Krisztus feltámadása fölött foly-
tatott polémia. 

Exegetikai művekben is szegények vagyunk -— 
talán ebben a legszegényebbek — de egy Kámori 
biblia-fordítása elég figyelemreméltó arra, hogy megem-
líttessék. 

A gyakorlati szakból is érdemes lett volna néhány j 
nevet felsorolni. Pap István, Révész Bálint, Székács, j 
Tompa, Török, Nagy Péter, Fördős, Dobos, oly nevek, 
melyek a magyar theol. irodalom történetében emléke-
zetesek maradnak. 

A történetírás terén elég sokat felsorolt a tudó-
sító ; de ú y hiszem, vannak velem együtt sokan, kik 
a fölsoroltak mellett Kiss Áron, Farkas József s Warga 
nevét szívesen látnák s e célból, hogy a nomenclatura 
hosszú ne legyen, inkább a megnevezettekből hagynának 
el egynehányat. 

De ami különösen feltűnt s megvallom kissé kel-
lemetlenül érintett, ez a prot. theol. könyvtár munkásai-
nak teljes ignorálása; pedig épen úgy a vállalat nagy 
jelentősége, mint az irók tehetsége s képzettsége meg-
érdemeltek volna egy kis méltatást. Mi volna a mi tu-
dományos theologiai irodalmunk, ha még e néhány mű 
is hiányoznék belőle. Egyszerű hallgatással mellőzni e 
vállalatot méltánytalanság, melyet csak a »Vázlat« rö-
vidségével lehet mentegetni s különösen a két testvér 
Kovács Albert és dr. Kovács Ödön joggal kívánhatják 
a magyarhoni prot. theol. irodalom ismertetésénél nevük 
fölemlítését. 

Hogy a rationalismus mindinkább háttérbe szorul, 
abban tiszta igaza van a tudósítónak, sőt bizvást lehetne 
mondani egészen háttérbe szorult. Mert nem tudom, hol 
vannak a theol. professzorok között a rationalismusnak 
képviselői, sőt azt hiszem, mindnyája a leghatározottab-
ban tiltakoznék az ellen, hogy őt rationalistának tartsák. 

És itt önkénytelenül eszembe jut a Quarterly 
Registernek e lapok január 30-iki számában közlött ama 
mondata: »a rationalismus bemocskolta ugyan a magyar 
ref. egyházat is, de az evangeliomi igazság ismét kezd 
hódítani s zászlóvivője Debrecen« és hogy ehhez egy 
másik nyilatkozatot csatoljak, fölemlítem Csiky Lajos úr 
programmjából a következő pontot: »nézetem szerint 
egyházunk a helvét hitvallás és heidelbergi káté alapján 
áll « (Ez -ugyan nekem újság, mert én úgy tanultam, 

hogy a mi egyházunk a szentíráson épül, levén a nagy 
elv : a mi hitünknek és vallásos életünknek egyedüli zsi-
nórmértéke a szentírás.) 

Tehát confesszionalismus és rationalismus ? 1 S ez 
utóbbi osztályba tartoznának azok is, kik supranaturalis-
tico-theisticus állásponton állnak, de készek a confesszió 
egyes pontjain változtatni, föltéve, hogy e változtatás az 
írás szellemével megegyez ? Nem, ez nem lehet; ez a 
rationalismusnak eddig sohasem hallott fölfogása lenne s 
én hiszem, hogy sem Csiky úr, sem a Quart. Register 
tudósítója ezt nem így gondolta ; de hiába a kimondott 
szavak összevetve ezt a zártételt adják. 

Az ismertetés — hogy e rövid kitérés után tár-
gyunkra visszatérjünk — hosszasabban foglalkozik a 
debreceni zsinattal, mint általában egyházunk alkotmá-
nyával s e tekintetben valóban híven és ügyesen rajzol, 
úgy hogy az alig 8 lapra terjedő ismertetésből a ma-
gyarhoni evang. egyház jelen állásáról tisztába jöhet az 
olvasó. 

Sajtóhiba — a neveknél — épen úgy mint Bau-
hoffer művében van elég, bár itt mégsem annyira bo-
szántó, mint a nevezett könyvben. 

Erdős úr mindenesetre jó szolgálatot tett azzal, 
hogy az adatot megkiildötte vagy talán —• a mit hiszek 
— az egészet maga elkészítette. Antal Géza. 

B E L F Ö L D . 
A békési ev. esperesség közgyűlése. 

A békési evang. esperesség f. hó 9-én Szarvason 
rendkívüli közgyűlést tartott Zsilinszky Mihály felügyelő 
és Áchim Ádám esperes elnöklete alatt. A közgyűlés 
tárgyát Steltzer Frigyes kiszácsi lelkész ügye képezte, 
melynek előzményeit olvasóink jól ismerik. 

Az új vizsgálat megejtésével a bányakerület a bé-
kési esperességet bízta meg, felhatalmazván őt, hogy a 
vizsgálat eredményéhez képest a visszahelyezés vagy 
felfüggesztés és perbefogatás tárgyában is jogérvényes 
határozatot hozzon. így történt, hogy Áchim Ádám 
esperes maga mellé vévén Gajdács Pál tót-komlósi lel-
készt és Mikolay Mihály esperességi jegyzőket, október 
27-én Belohorszky esperessel Kiszácson megjelent s ott 
új vizsgálatot tartott. E bizottság támaszkodva az előbbi 
nyomozó búottságok által felvett jegyzőkönyvekre, jelen-
tésében oly nagy fokúnak mondja a nép ellenszenvét 
Steltzer lelkész irányában és oly sötétnek ecseteli a hely-
zetet, hogy nevezett lelkésznek felfüggesztését s perbe 
fogatását a körülmények által indokoltnak tartja. 

A nyomozó bizottság által tett jelentés képezte a 
vita tárgyát a febr. 9-iki esperességi közgyűlésen. 

Felolvastatott mindenekelőtt Belohorszky esperes-
nek hivatalos jelentése, melynek a'apján az aug. 25-kén 
tartott bács-szerémí esperességi közgyűlés a felfüggesz-
tést kimondta. Olvastattak: a három ízben kiküldött nyo-
mozó bizottságok vizsgálati jegyzőkönyvei; Langhoffer 
adminisztrátornak folyamodványa s azóta is érkezett 
újabb vádakat tartalmazó levelei; dr. Szeberényi püs-
pöknek hivatalos levele, melyben a perbefogatás kimon-
dásának esetén első fokú bíróságul a békési esperesség 
konsistoriumát jelöli kí. 

Ezek után Steltzer lelkész engedelmet kér a szó-
lásra, hogy azon vádakra nézve, melyekről csak most a 
helyébe kinevezett adminisztrátor felolvasott leveleiből 
értesült, magát igazolhassa. Az elnökség által erre fel-
hatalmaztatván, a vádlott lelkész rövid és kellő higgadt-



sággal elmondott védbeszéde után a teremből távozott, 
ügyének igazságos elintézését az esperesség jogérzetére 
és humanizmusára bízván. 

Haviár Dániel azon véleményben van, hogy ezen 
szomorú ügy megítélésénél nem szabad a rokon vagy 
ellenszenv által befolyásoltatnia az esperességnek. Indít-
ványozza, hogy az egész szomorú ügy kiindulási pontját 
képező sajtóbeli, botrányos kihágásra nézve a perbefogó 
határozat kimondassák s a felfüggesztés kérdése külön 
szavazás alá bocsáttassák. 

Ezzel szemben Hász Sándor a perbefogatást az 
összes felmerült vádakra kiterjesztetni kéri. Azt, hogy a 
vádolt lelkész sajtó útján támadta meg esperesét, ke-
vésbé súlyos vétségnek tekinti azon bánásmóddal szem-
ben, melyben nevezett lelkész híveit részesíti. A vádha-
tározat különben sem bebizonyított tények, hanem 
gyanuokok alapján hozatik. A biróság^ dolga megítélni, 
hogy mi igaz a vádakból, mi nem ? O rá az itt felho-
zott vádak összessége oly felháborító benyomást tett, 
hogy a perbefogatást az összes felhozott vádakra nézve 
kimondhatónak véli. 

Draskóczy Lajos és Sárkány Jánosnak hasonló ér-
telemben lett felszólalása után, a perbefogatás az összes 
felmerült vádalcra nézve határozatilag kimondatot t 

A felfüggesztés kérdése sokkal élesebb vitára szol-
gáltatott alkalmat. 

E kérdésben kétfelé ágaztak a vélemények. Né-
melyek azon véleményüknek adtak kifejezést, hogy 
elég nagy büntetés már az is, hogy az illető lelkész 
félév óta fel van függesztve hivatalától, tehát a rendes 
ítélet meghozatalig is vissza kellene őt helyezni paro-
chiájába. 

Ily értelemben szóltak a kérdéshez Draskóczy La-
jos, Veress József, Jeszenszky Károly stb., kik a Steltzer 
ügyben nemzetiségi zaklatást is véltek látni. Mások a 
kiszácsi egyház, a bácsszerémi esperesség és a békési 
bizottság jelentéseinek alapjára helyezkedve, a felfüg-
gesztést fenntartandónak véleményezték ; e nézetben 
voltak Haan Lajos, Sárkány János, Klenk stb. 

Kiváló figyelemben részesült Hász Sándor aradi 
ügyvédnek (kamarai elnök) s egyh. felügyelőnek beszéde, 
melyben Haviár Dániel esp. ügyészszel szemben kimu-
tatta, hogy a Steltzer Frigyes ellen emelt vádak legna-
gyobb része nagyon is be van bizonyítva és hogy az 
illető felfüggesztett lelkésznek visszahelyezése azon egyház-
nak végelpusztítását vonná maga után. Voltak, a kik 
ezen tisztán egyházfegyelmi ügybe is be akarták keverni 
a nemzetiségi kérdést ; de az elnökség tapintatosan há-
rította el az ebből származható civakodást. Steltzer fel-
függesztett lelkész ugyanis nyomtatott és litographirozott 
irataiban panszlávismussal vádolja bácskai ellenfeleit s 
állítólagos üldöztetését egyenesen a panszlávoknak tu- ! 
lajdonítja. Ezt azonban senki sem hajlandó komolyan 
venni, mert az illető elkeseredett lelkész csak általános-
ságban vádol, de törvényes fórum előtt egyenesen senkit 
sem merészel feladni, mert nem tudna bizonyítani. 

A kérdésnek végre is szavazás vetett véget és j 
12 szavazattal 9 ellenében a felfüggesztés fenntartása 
határozatilag kimondatott. 

E kérdéssel kapcsolatban egyik napilap levelezője 
nyilt kifejezést ad azon közbotránkozásnak, melyet azon 
hírlapokban nyíltan közlött hír idézett elő, hogy a ma-
gyarellenes »Slováci a Sloboda« című tót könyvet Sze-
berényi Andor nagylaki lelkész és volt országgyűlési 
képviselő irta. Nem akarjuk ezt feltételezni, de a békés-
megyei hazafias közvélemény tudni akarja, mi ebben a 

való és mi a rágalom. Ugy hallom, írja a tudósító, hogy 
e tekintetben Szeberényi Andor nyilatkozatra fog felhi-
vatni egyházi felsőbbsége által. 

A vallás- és közoktatási tárca költségvetésének 
tárgyalása. 

A hét folyamán került rá a sor s lefolyásáról szo-
kás szerint mi is értesítjük röviden t. olvasóinkat. Elvi 
jelentőségű enuntiatiók, nagy szabású beszédek a két 
napig tartott általános vitában nem merültek föl, de 
sensatiós jelenetek, személyes támadások, antisemita 
expectoratiók annál nagyobb számban. 

Az előadó (Országh Sándor) indokoló beszéde sem 
forma, sem tartalom tekintetében nem emelkedett fölül 
a közönséges előadói beszédek színvonalán. — A vitát 
Leskó István (sárosmegyei plebánus) nyitotta meg. 

Elismerte, hogy a tanügyminiszter európai művelt-
ségű férfi, de hozzá tette, hogy vannak gyöngéi. Egyik 
gyöngéje a német iskolai rendszer meghonosítása, mely 
túlterheléssel jár. Panaszolta, hogy a tandíj emelkedik, 
állami iskolák építésére sokat költenek, a felekezetiekkel 
pedig mostohán bánnak. Végül szemelvényeket olvasott 
föl a »Jó könyvek®-bői annak bizonyítására, hogy e 
pártolt füzetekkel is rontják a népet. Még Mikszáth 
Kálmán egy jó humorú művét is, a herceg Eszterházy 
Pál egykori pazarlásairól, úgy tünteté föl, mintha az is 
lázítás volna a főnemesség ellen. Szóval a tisztelendő úr 
nagyon bőkezűleg szórta vádjait, melyekre Trefort mi-
niszter később talpraesetten felelt. 

Irányi Dániel, mint évenkint szokta, most is fel-
szólalt a vallásszabadság érdekében s határozati javasla-
tot nyújtott be, hogy e végett törvény alkottassák. 
Trefort azt felelte erre, hogy a vallásszabadság rende-
zésének akkor lesz az ideje, midőn az emberek általá-
ban érettek lesznek rá. Most csak növelné az államelle-
nes erőket. A házassági jog rendezésével foglalkozik 
az igazságügyminiszter. Arra az antisemita kívánságra 
pedig, hogy legyen zsidó gymnasium, a miniszter meg-
jegyzé, hogy e tekintetben a kezdeményezést az illető 
felekezetre kell bízni. 

A költségvetés alkalmából az egész vallás- közok-
tatásügyi politikát részletes bírálat alá vette Kovács 
Albert, ki a miniszter egyházpolitikájával egyetért, de 
tanügyi politikáját élesen elitéli. Hibáztatja a miniszter 
ingatag, kapkodó s tervnélküli eljárását, mely a költség-
vetés azon tételéből is kitűnik, mely tiz reáliskola mellé 
rendkívüli latinnyelv tanárokat szándékozik alkalmazni. 
Ha ez tudatos és tervszerű átmenet volna az egységes 
középiskolára, szóló üdvözölné a kezdeményezést, mert 
tapasztalat bizonyítja, hogy a gymnasium még a mathe-
maticumokban ís jobb képzést ad, mint a reáliskola. De 
ez intézkedés, úgy látszik, kijátszása akar lenni a 
classicus képzésnek, illetőleg a görög nyelv tanításának, 
hogy ha már díspensálni nem lehet a görög alól, a latin-
nal tarkázott reáliskola útján juthasson egyetemre a görö-
gül tanulni nem szerető fiatal ember. Kapkodásra mutat 
a tanterv gyakori változtatása, mit különösen a földrajz 
tanítása körüli gyakori . experímentaciókkal bizonyít a 
szóló ; kapkodásra vallanak a budai paedagogium körében 
mutatkozó célszerűtlen kísérletezések, melyeket Kovács 
A. közvetlen tapasztalatból illusztrál. Helyteleníti az in-
ternátus behozatalára vonatkozó tervét a miniszternek 
stb. A beszédet, mely a miniszter többszöri felszólalását 
provokálta, élénk helyesléssel fogadták az ellenzéken. 

Ezután Komlóssy Ferenc (kath. pap) állt fel. Előre 



bocsátá, hogy nem fog a miniszternek bókolni. Trefort 
fölemelte a két ke^ét, ezzel fejezve ki, hogy attól Isten 
is mentse. Komlóssy azt állítá, hogy a kormány nem 
gondoskodik a tanítók nyugdíjáról, az alpapság érdeké-
ben megindult kongrua-iigyet pedig Trefort akasztotta 
meg. A miniszter ama nyilatkozatára, hogy sok pap az 
iskolában nem akarja gratis végezni a hitoktatást, me-
rész kíméletlenséggel azt kérdezte : vájjon a miniszter úr 
gratis jár-e el, mint elődjei tették, a kinevezéseknél ? 

E durva gyanúsítás kínos jeleneteket szült. Trefort 
miniszter izgatottan ugrott föl helyéről, a jobboldal pedig 
viharos r endre ! rendre! kiáltásokban tört ki. A falren-
gető zaj csillapodtával szóhoz jutott az elnök s magya-
rázatot kért Komlóssytól. A magyaráza ' ta l azonban a 
ház nem volt megelégedve s enyhének találta az elnök 
megrovó kifejezéseit. »Kérjen bocsánatot!« kiáltozták 
torkuk szakadtából Komlóssy felé s a mint az erre nem 
mutatkozott hajlandónak, fülsiketítő »e!áll« kiáltásokkal 
akadályozták meg a szólásban. — A szörnyű lármára a 
folyosókról, olvasóteremből berohantak az ott volt kép-
viselők s a terem közepén foglaltak állást. * Helyre,« 
hangzott feléjük balról. »Eláll, kivele!« zúgott Komlóssy 
felé jobbról. Az elnök csengetyűjének hangja elvesrett 
a nagy lármában. Percek percek után multak s a jobb-
oldal még mindig gőzte az »eláll* kiáltást. Komlóssy 
ott állt szólásra készen, de alig kezdett szólni, lezugta 
őt a kormánypárt . Az elnök nem volt képes lecsillapítani 
a többség haragjának felkavart hullámait. Az izgatottság 
elragadt a baloldalra is s nem sok hiányzott ahhoz, 
hogy ököllel fenyegessék egymást egyes képviselők. E g y 
jó negyedóráig tartott a botrány, míg végre a tüntetőleg 
kimentekkel megfogyott kormánypár t elhallgatott s 
Komlóssy befejezhette szavait, a melyekre Tisza felhá-
borodástól ingerült hangon felelt. 

E nyilatkozat után sokan mentek ki a folyosóra, 
midőn Mocsáry Lajos felállt. Lassanként megritkultak 
körülte a saját pártjabeliek is, mert ismeretes thémájá t : 
a nemzetiségek védelmét sohasem vitte olyan tulságig, 
mint most. Igazságtalannak nyilvánítá a csupán tót 
dalokat éneklő tót diákok kizárását a lőcsei reáliskolából ; 
kifogást tett az ellen, hogy erdélyi megyék pótadót 
szavaztak meg az erdélyi közművelődési egyletre, mely 
így »román pénzen magyarosít« ; botorságnak tekinté, 
hogy Zólyommegyében több falu tót nevét magyarral 
cserélték föl s törvényellenesnek, hogy szerb vidéki tör-
vényszékek csak magyar beadványt fogadnak el. »Jdl 
teszik,* kiáltá Polonyi. E r r e Mocsáry hévvel támadta 
meg, hogy a törvénysértést helyesli. A jobboldalon 
bámulva, némán hallgatták e beszédet. A függetlenpár-
tiak kedvetlen arccal. Közülök némelyek felkiáltottak: 
»Miletics beszélt így!« »Hogy ily beszédet kell ha l lania 
függetlenségi párt kebléből!* Mocsáry föl is kérte az 
elnököt, hogy mentse meg az ily közbeszólásoktól. Volt 
azonban egy, a kinek arca gyönyörtől sugárzott e beszéd 
alatt : a Babes Vincéé. Ott állt a szónoktól néhány 
lépésnyire, a feje folyvást helyeslőleg mozgott . O mél-
tányolta csak az igazság e bajnokát, ki nagyon neki 
indult a nemzetiségi politika fejtegetésének, míg végre 
az elnök is megsokalta s figyelmezteté: »Most a tanügyi 
költségvetés van napi renden s talán ehhez kellene a 
képviselő úrnak is tartani magát.* Mocsáry megjegyzé, 
hogy a nemzeti kérdés oly fontos ügy, hogy egyszer 
:sak meghallgatja a ház. 

Legkevésbbé hallgatták azonban a saját párt jabe-
liek. A kik ellene föl -fölkiáltottak: azok könnyítettek 
magukon, de a kik előtte némán, komoran, néha a fejö-
vet megcsóválva hallgattak : azok, úgy látszik, azon 

gondolkoztak, hogy ez ellen mégis csak kell tenni 
valamit. 

A budget-vita 2-dik napján első szónok Gruber 
János somogyi antisemita volt, beszélt arról, hogy kevés 
az állami népiskola, sok a hívatlan tanfelügyelő, kevés a 
néptanító fizetése, sok a tanuló tanulni valója. Saját 
antisemitaságáról azt jegyzé meg, hogy az nem jogtipró, 
nem gyűlölködő; ő csak a gyöngébb keresztyén nép-
elemet oltalmazza a zsidó értelmesség ellen. 

Veress József (ev. pap), kinek rokonszenves hangjá t 
egy idő óta sűrűbben hallja a ház, ezúttal is kifejezte 
ellenszenvét a zsidók iránt. Szólva a népiskolák ama 
bajáról, hogy a népet nem a szükségesre és gyakorlatira 
tanítják bennök ; szólva arról, hogy a paraszt fiúk job-
ban tudnak magyarul, mint az irók, kiket az akadémiá-
ban zsidók tanítnak nyelvünk törvényeire : megdöbben-
tőnek találta, hogy annyi zsidó jár iskolába s az egye-
temre, (számokat idézett), holott maguk iskolákat nem 
tartanak fenn. E számadatok azonban nem tettek hatást, 
mert hát a i ész és műveltség nem hátrány s a ki él 
vele és megszerzi: annak az nemcsak hasznára, hanem 
díszére is válik. 

Nendtwich Károly, az antisemiták nesztora, kinek 
hosszabb szabadságideje van, de még nem él vele, egé-
szen más húrokat pengetett . Azon panaszkodott, hogy a 
tudományt ne n tisztelik eléggé ez országban. Olyanok 
is akadnak, kik jó irókat »skribler4-nek neveznek. A 
miniszter sokat tet t a tudományért , de hát a legtöbb 
képviselő nem is látta még belülről a műegyetemet, 
egyetemi könyvtárat, a sok tudományos intézetet és 
klinikát, melyek európai színvonalon állanak berendezé-
sükre is s nem baj, ha sokba kerültek, mert a mit a 
tudományra adnak ki, az nem kidobott p é n z ; s jó, hogy 
díszesek, mert századokra épültek. Az Öreg szónok nagy 
elismeréssel adózott Trefortnak s panasza csak az, hogy 
a középiskolai tanulókat túlterhelik, továbbá azon saj-
nálkozott, hogy sok művészt engednek kivándorolni. A 
költségvetést különben elfogadta, mivel a miniszter azt 
oly jól használja föl. (Helyeslés jobbról.) 

Ullmann Sándor a jobboldal helyeslése mellett 
cáfolta a Veress József számadatait, ki többszöri közbe-
szólással bizonyítá, hogy az ellenkező nézetek iránt meg-
lehetősen türelmetlen. Ullmann Sándor elmondá, hogy a 
zsidók is járulnak a községi iskolák terhéhez, felekezeti 
iskolákban (legalább Budapesten) kettős tandíjt fizetnek, 
külön zsidó gymnasiumot pedig azért nem állítanak, 
mert nem akarják elkülöníteni gyermekeiket. Műveltség 
dolgában a zsidók sokat haladtak s a ki megnézi kór-
házukat, siketnéma-intézetüket, népkonyhájukat , hol nem 
kérdik a felekezetet, el fogja ismerni, hogy megfelelnek 
feladatuknak, főleg a fővárosban, hol tömegesebben lak-
nak és szervezve vannak. 

Következett Zimándy Ignác. A z ülés elején azt 
mondta egyik társának, hogy »igen komolyan* fog be-
szélni. Talán szöget ütött fejébe Trefort egy megjegy-
zése, mikor a tisztelendő úr azt kiáltván nek i : »a t an -
ügyet elrontá*, a miniszter azzal nyugtatá meg : »majd 
megjavítja a képviselő úr, ha kultusz-miniszter lesz." 
Vájjon nem vette-e ezt a szót komolyan ? Beszélni 
azonban még sem birt komolyan. Emleget te a »romlott 
erkölcs gyümölcseit*, a »csimpánzfilozofiát«, az »új 
pogányság«-ot , »talmudista zsidó *-t s minden rosszért 
Trefortot okozta, ki ő szerinte Tisza Kálmán »titkos 
spicli«-je s egyszerre katholikus és protestáns, tal-
mud-zsidó és franciskánus konfráter 1 H o g y ne nevették 
volna az efféléket! Midőn Trefort nevét emlité, a jobb-
oldal mindig megéljenezte a minisztert. Ugrón Gábor 
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egyszer odasúgott a szólónak: » Kérdezze meg a tiszte-
lendő úr, kit illet az éljen, Önt-e vagy a minisztert ?« 
A jámbor ember szót fogadott s megkérdezte. Let t 
nagy nevetés. Sok latin idézetet is használt, többi közt 
a Corialán anyjának szavait, (az anyát, Volumniát össze 
vétve nejével, Veturiával.) Á jobboldalról kiálták: »for-
dítsa magyarra U Zimándy föltette a képviselőkről, hogy 
tudnak latinul. Azontúl röppent is feléje egy-egy latin 
szó : »Sedeat«, taceat«. Szóval az egész beszéd a figu-
rák fél órája volt. 

Pulszky Ferenc azon kezdé, hogy az előtte szóló-
nak komikus beszédét nem veheti komolyan. Neve-
letlenséggel, műveletlenséggel megküzdeni nem az ő 
dolga (Zaj. »Rendre !«) Mennél kevesebb eszméje van 
valakinek, annál jobban lármáz. (Ujabb zaj.) A szónok 
a zsidókhoz intézett, mint jó barátjuk, egy tanácsot. A 
zsidóknak — úgymond — szemökre vetik, hogy nagyon 
igénybe veszik ama tanintézeteket, melyekre áldozatot 
nem hoztak, vagyis oly fáról szedik a gyümölcsöt, 
melyet nem ültettek. Hárítsák el e vádat s tegyenek 
alapítványokat, ösztöndíjakat kitűnő fiúk számára, na-
gyobb részét úgyis az ő szorgalmasb fiaik fogják el-
nyerni. Gúnynyal szólt az antesemiták ama különösségé-
ről, hogy a tizenöt millió magyar t annyira féltik a ha t -
százezer zsidótól nehogy megegyék azokat. Olyan véd-
vámfélét akarnak felállítani a magyarság javára, de ezzel 
nem emelik a magyarnak tekintélyét. Mikor Pulszky azt 
m o n d á : »48-ban a zsidók velünk voltak,« egy antisze-
mita ifjú felkiáltá: »A képvisélő úr kiszökött !« »Es itt 
hagyta jószágait elkoboztatni« — folytatá Pulszky. Es 
sok öreg ember gondolhatot t akkor a régi időre, mely-
ben a száműzöttek minden hazafi tiszteletében álltak. 
Ma már akadnak ifjak, kik úgy szólnak egyikről-másik-
ró l : » Kiszöktek!* Méltó pár ja ez annak a felfogásnak: 
az iró skribler. 

Tisza Kálmán nagy csendben beszélt. Az antise-
mitákkal keveset foglalkozott s ezúttal hangoztatot t 
tanaikra azt jegyzé meg, hogy az bajosan egyeztethető 
össze a felebaráti szeretettel. Többet beszélt a kormány-
elnök Mocsáry Lajos vádjairól. Nem haragszik — úgy 
mond — e miatt rá, hanem csak sajnálja. Midőn a 
kultur-egyleteket hibáztatja, habár csak azt cselekszik, a 
mit mégis szabad tán a magyarnak is, hogy t. i. az 
elnemzetietlenülésnek kitett testvéreket meg akarja tar-
tani a magyarságnak : ezért csak nem érheti gáncs ma-
gyar ember részéről ? A kultur-egylet szabályai közt van 
az is, hogy román nyelvű iratokat szintén nyomatnak 
ki, a hazafias szellem terjesztésére. Hát ez erőszakos 
magyarítás ? Ezt is rossz néven veszi-e Mocsáry ? S mért 
szólalt föl a zólyommegyei faluk neveinek visszamagya-
rítása miatt, holott ama falukból nem tiltakozott senki ? 
»Ne legyen tótabb a tótnál.« A kormányelnök sajnálja, 
hogy Mocsáry oly üzelmeknek engedi át nevét, melyek 
az állam ellen küzdenek. A magyar nemzet ellenségei 
tűzik ki most nevét úgy szólván jelszó gyanánt zászlóikra. 
(Közhelyeslés. Mocsáry a ház asztala mellől némán hall-
gat ta e szavakat.) 

Olay Lajos nagy hévvel szólt a függetlenségi párt 
oldaláról Trefort mellett, ki a magyar kulturát tizenöt 
év alatt oly magasra emelte. Az ő működése és neve 
dicsőségünk. (Helyeslés.) Ez nem pártkérdés, ez művelt-
ségi kérdés. Sajnos tehát, hogy ily férfi ellen jogosulatlan 
gyanúsítást emelt egy pap, kinek százszor jobban meg 
kellene gondolni a szavát, mint a polgári embernek, mert 
sértésért elégtételt nem aclhat és nem kérhet A mit e 
pap elkövetett, nemcsak Trefort , hanem a parlamenti 
illem és az egész nemzet elleni merénylet volt (Helyes-

lés.) Ha e házban ily tények ismétlődnének, akkor való 
lenne a szerencsétlen véget ért gr. Zichy Viktor mon-
data : »a fenevadak közt keleten nagyobb biztonságban 
van az ember élete, mint a civilizált magyar államban a 
becsülete.« 

Az általános vita ezzel véget ért. 
Irányi Dániel határozati javaslatát (a vallásszabad-

ság törvényjavaslata végett) a többség elveté. 
A részletes vitában több tételt szó nélkül fo-

gadtak el. 

K Ü L F Ö L D . 
A protestánsok Oroszországban. 

A Brittish and Foreign Ev. Reviewben érdekes 
cikk jelent meg a balti tengermelléki tar tományok *) 
német protestáns (lutheránus) lakóinak szomorú helyze-
téről. Actualis érdeke is volt rám nézve e cikknek, a 
mennyiben elősegítette képzeletemet a >középkor* hívebb 
képének megalkotására, mint a minőt ama hírhedt Szent 
László társulati beszéd igyekszik rátukmálni az emberekre. 
A lelkiismereti szabadság erőszakos kezekkel való el-
nyomásának színhelye, motívumai és némileg az eszkö-
zök is mások, mint félezred évvel ezelőtt, de az ered-
mény ugyanaz. 

Még csak körülbelől száz éve, a mikor e tartomá-
nyok még az egységes Lengyelország testéhez tartoz-
tak, hogy a »dissenter< név gör. keletit és protestánst 
jelentett s a szereplők ez idő leforgása alatt némileg sze-
repet cseréltek. Á gör. kel. egyház, ma az államegyház, 
az elnyomottból üldöző s nem kisebb igényekkel, nem 
is sokkal gyöngédebb eszközökkel törekszik abszorbeáló 
cé'jai felé, mint egykori elnyomója. 

De nagyon balul és kedvezően Ítélnők meg az or-
thodox egyházat, ha ily működésre önmagában akár 
hajlandónak, akár képesnek vélnők. — Világos, hogy a 
pópák előtt az a »szent« cél lebeg, vagy igazabban 
szólva azon »szent« cél kivitele hagyatot t meg nekik, 
hogy a cárban minden alattvalója egyszersmind egyházi 
fejét is tisztelje. S e cél mellett a másik és főbb az, 
hogy e tar tományok lengyel lakosai katholikusok, pro-
testánsai németek lévén, ezeket gör. keletiekké tenni 
annyi, mint eloroszosítani. 

A nevezett cikk végig kiséri az itt lakó németek-
nek, illetve protestánsoknak történelmét, ezek betelepü-
lésétől fogva, minket azonban inkább csak az utolsó 
50 év története érdekel, lássunk ebből pár vonást. 

Miklós cár eleinte teljes vallásszabadságot biztosított 
a protestánsok számára, sőt megengedte nekik, hogy az 
Oroszország belsőbb részeiben lakó hitsorsosaikkal egye-
sülve, szervezett egyházat alkothassanak, de mielőtt ezt 
kivihették volna, a 30-diki lengyel forradalom mindent 
megváltoztatott . 

Ki lett adva a jelszó : a népet vallásából és ezzel 
együt t nemzetiségéből kiforgatni ; szép szóval, csellel s 
ha kell erőszakkal. — A gör. kel. egyház híveinek nem 
nagy számánál fogva jóformán szervezetlen volt e tar-
tományokban és főleg Kurlandban s most Rigában püs-
pökség állíttatott fel és a püspöki székbe egy e célok-
nak teljesen megfelelő egyén neveztetett ki, a ki ügy-
nökeivel bejárat ta e tar tományokat , kik hiú Ígéretekkel 
nyertek meg sokakat, főleg a szegény, tudatlan nép 
körében. D e még több convertitát szereztek a következő 

*) Litvánia, Estland, Kurland, 



gálád csalással : orosz és így a nép által nem ismert 
betűkkel írott folyamodványok a'á, a melyek állítólag a 
püspökhöz voltak címezve helyzetük javítása érdekében, 
de tényleg reversalisok voltak, a melylyel az aláírók 
esküvel kötelezik magukat, hogy az orthodox egyház 
hű tagjai leendenek, mondom ily folyamodványok alá 
íratták ez ügynökök ezer meg ezer emberrel neveiket. 

S midőn a nép tudatára jött e gazságnak, minden 
késő volt, hiába peticióztak, a hálóból nem tudtak ki-
szabadulni Az ilyeneknek protest. templomba menni, 
gyermekeiket protestáns iskolába küldeni természetesen 
többé nem lehetett s a gör. kel. egyházból másba való 
át- vagy visszatérés, csak börtön és kancsuka árán volt 
lehetséges. Ha a férjet neje nem követte, házasságuk 
semmisnek nyilváníttatott, illetve a férj szabadon kelhe-
tett össze orth. vallású nővel s a gyermekek, ha kellett 
erőszakkal elszedettek szülőiktől, a célból, hogy ortho-
doxokká és oroszokká neveltessenek. A 63-diki lengyel 
forradalom után némileg enyhíttetett a lutheránusok hely-
zete a porosz és más államok közbenjárása folytán, de 
még azért is, hogy e német protestánsok, mint eleitől 
fogva, úgy ekkor is megmaradtak a cár iránti loyalítá-
sukban. S ha a sérelmek kellőleg nem orvosoltattak is, 
de újakkal 2 évtizeden át nem igen lőnek tetézve. Az 
erőszakos rendszer helyébe szelídebb lépett. A nép el 
lőn árasztva vallását gyalázó tractatusokkal, orosz elő-
kelő férfiak és nőkből álló misszió-társulat alakult élén a 
cárnővel, a protestáns papság pedig a censura által lőn 
akadályozva, hogy úgy szóval, mint írásban intse és fel-
világosítsa a népet. 

Ezen aránylag kedvező viszonyok azonban meg-
változtak a mostani cár trónraléptével. — Dacára azon 
biztató szépszavú Ígéreteknek, melyek ama küldöttségnek 
adat tak, a melyet az Ev. Alliance indított a cárhoz az 
elnyomott hitsorsosok érdekében, csakhamar érezhető lett 
az erőszakosabb kéz nyomása. 

Több szigorú törvény lépett ismét hatályba, u. m. 
egy ukáz megsemmisítette azon vegyes házasságok érvé-
nyét, a melyek az utolsó 20 év alatt nem pópa előtt 
köttettek, s a kik ennek következményeit tűrni nem akar-
ták, kénytelenek voltak a pópa által újra megáldatni 
frigyüket, a gyermekek, kik ily házasságból származnak 
természetesen mind gör. kel. vallásban kell, hogy nevel-
tessenek. Profest. templomot építeni csak az or thodox 
püspök engedélye mellett lehet, míg a keleti egyház 
céljaira bárhol sajátí t tathat ki maga számára területet. 

A lutheránusok kezéből az iskola kivétetett, tanító 
csak a szentpétervári szemináriumból kikerült egyén 
lehet, s hogy az ilyen mind or thodox és orosz, az ter-
mészetes. — Az istenitiszteleten jelenlevő- kémek éber 
figyelemmel kisérik a prot. papot, ha nem bocsátkozik-e 
bele a két egyház közötti különbségek fejtegetésébe 
gyülekezete előtt s ha igen, mint az or thodox vallás 
megsértője a legszigorúbban bűnhődik. Csak ezelőtt pár 
hóval járta be és háborította fel Európa szabad protest. 
népeinek szívét egy lutheránus lelkész szomorú sorsá-
nak híre. 

Brandt lelkész ugyanis, saját gyülekezete kérel-
mére, polemikus fejtegetésbe bocsátkozott a nevezett 
théma felett, a miért deportáltatásra Ítéltetett, sorsa 
különben, még a jobblelkű oroszok körében is, méltó 
'észvétet keltett. Hű neje megosztotta vele a számkive-
s s keserű kenyerét Smolenskben. A prot. papság több 
mint egy negyede ellen folyik ily és hasonvádak alapján 
i bűn vizsgálat. 

S most még csak egy illustrációt az elmondottak-
IOZ és ahhoz, hogy mi lesz a nyájból, ha elvétetik tőle 

a pásztor. A hajón, melyen Hamburgból Edinburghig 
jöttem, mintegy 70—80 litvániai német lutheránus emig-
ráns volt. Megható k é p : aggok, öntudatlan csecsemők 
elhagyva a »szolgaság földét,« jönnek új hazát keresni, 
hol at)^áik hitéhez való ragaszkodás jutalma nem Szi-
béria. És felemelő volt látni és hallani, midőn ez egy-
szerű emberek az Urnák napján éneklésben és kereset-
len imájukban felfohászkodtak ahhoz, a ki meghallja az 
esdeklők szavát a tenger moraján keresztül ís. 

S ha így elmélkedünk méltatlanul zaklatott hitsor-
sósaink sorsa felett, a mely korunkban kétszeresen kü-
lönös színben tűnik fel előttünk, s ha keressük ezek in-
dokait, szomorú lemondással kell igazat adnunk koszorús 
költőnk ama szavainak: »Korunk Molochja a nemzetiségi 
kérdés, ennek vettetik oda az emberiség annyi szent ér-
deke áldozatul.« 

Edinburgh. Pap István. 

Edinburghnak e héten érdekes vendége volt Ra -
binovitz József volt zsidó rabbi s most keresztyén hitté-
rítő Bessarabiában volt hitsorsosai körében. A m a nagy 
ii'dözések, melyeknek a zsidók a közelebbi években 
Oroszországban kitéve voltak, e népét oly hően szerető 
embert arra indították, hogy keresse az eszközöket, 
melyekkel üldözött hitsorsosainak helyzetét tűrhetőbbé 
tegye. Midőn telepítési célból Palesztinában járt , ama 
helyeken, a hol a népe által megtagadot t Messiás élt, 
ötlött eszébe az a gondolat, hogy a zsidókat mindenek-
előtt a keresztyénség eszméi által kell reformálni. Az 
orosz kormány azon korábbi érdeméért, melyet az orosz 
nyelvnek tanítása által szerzett és azon reményben, hogy 
az általa megtérítettek majdan görög keletiekké lesznek 
melegen pártfogolja Rabinovitz működését, a mely köny-
nyen elképzelhetőleg nem kis akadályokba ütközik a 
zsidók szívós ragaszkodásán atyáik vallásához. De ennek 
dacára neki sikerült már egy valódi zsidókeresztyén gyü-
lekezet megalapítása, a szó bibliai értelmében, a meny-
nyiben a megkereszteltek a szombatot ünneplik, ezenkí-
vül megtart ják a kovásztalan kenyerek ünnepét és az 
újszülötteknél a körülmetéltetést. I l ogy ezen külsőségek 
fenntartása által e munka félig meg van könnyebítve, 
azt elképzelhetjük, ismerve a zsidók conservativ hajla-
mait. — Mert az itteni német protestánsok segélyével 
templomot, iskolát és »parochiát« fognak építeni, mind-
ezek eddig bérházban lévén elhelyezve. — Rabinovitz 
predicatiói, orosz, német és lengyel zsidó nyelven nyom-
tat tatnak és terjesztetnek volt hitsorsosai között. Érdekes 
volt itt tar tot t beszédében az a passus, hogy »a zsidók 
legnagyobb fegyvere a talmud, de a melylyel önmagu-
kat sértik és teszik tehetetlenné, ezt a fegyvert kell 
— mondá — kicsavarni kezükből, a melylyel csak önön 
maguknak ártanak.« A volt rabbi és most igaz keresz-
tyén férfiú, különben megnyerő külsejű, talmudban, 
bibliában otthon lévő, művelt ember s a mozgalom, mit 
megindított, minden külbefolyástól menten bizonyára 
nagy eredményeket fog szülni annak vezetése alatt, a 
ki annyira ismeri a népet, a melynek testéből való, néki 
bizonyára százszorosan könnyű megközelitni ennek szí-
vét s felmutatni neki a Jézust, az atyáiknak megígért 
Messiást. Mellesleg megjegyezve a besszarabiai zsidóság 
véleménye szerint a Jézus orosz volt s kezdetben, mint 
mondá Rabinovitz, ez nagyon megnehezíté az amúgy is 
annyi sok balítélet eloszlatását. 

Edinburg. P. I-



A németországi egyházi lapok hazánkról a 
»-Schulverein« divatja óta következetes ellenszenvvel és 
rosszakaratú ferdítéssel írnak. Még oly komoly egy-
házi lap is, mint a berlini »Protest. Kirchenzeitung®, 
megereszt el'eniink egy egy csöndes panaszt a német 
kultura elnyomása (?) s az erőszakos magyarosítás miatt. 
Az »Oester. Protestant« brassói, szebeni stb. levelezői 
szintén elég gyakran rágalmaznak bennünket. D e annyi 
badarságot, mint a lipcsei »Allg. ev. luth. Kirchen-
zeitung*, az új-lutheránusok ez exlusiv irányú közlönye, 
ellenünk összehord, régen olvastunk az alapos (?) német 
sajtóban. ízelítőül álljon itt a következő részlet. »Hogy 
Ausztriában i 8 6 o b a n az alkotmányos viszonyok helyre-
állíttattak, a nemzeti mozgalmak az egyhá/ i téren is 
terjednek és az apró nemzetiségek ott, a hol többség-
ben vannak, tervszerűleg támadólag lépnek fel. Magyar-
országban az uralomban levő magyarok azon kezdték, 
hogy az ország éjszakkeleti részén lakó tótoktól, mivel 
ezek a leggyengébbek fajuk mágnásai és dignitáriusai által 
— kik a magyarokkal tartanak — cserben hagyat tak , 
állítólagos pánszláv üzelmek miatt felsőbb tanintézeteiket 
elvették. Ezt követte az országos népiskolai törvény, 
mely szerint minden elemi és középiskolában a magyar 
nyelvet kell tanítani. Végül pedig a kormány e'rendelte, 
hogy a középiskolákban még másik három tárgyat is 
magyar nyelven kell előadni. Az egyházi téren meg 
kiadták a rendeletet, hogy, miután a lelkészek az állam 
megbízásából vezetik az anyakönyveket, ezek a magyar, 
azaz az állam nyelvén vezetendők, és ha a lelkészek 
ezeken kívül még saját hitközségeik nyelvén külön anya-
könyveket akarnak vezetni, ezek csak privát anyaköny-
veknek tekintendők. Ez tehát a legtökéletesebb magya-
rosítás és most még csak az hiányzik, hogy a német 
és oláh községeknek magyarul prédikáljanak és minden 
hivatalos ténykedést magyar nyelven végezzenek.« 

I R O D A L O M . 
Zimmermann Gyula, német nyelvtan, középtano-

dák és hasonszervezetű iskolák számára. Debrecen, 
ifj. Csáky Károly, 1887. VI. és 263 1. Á r a 2 forint. 
Zimmermann Gyula, Német olvasó- és gyakorló könyv 
1. rész, a reáliskola I. és a gymnasium III. oszt. szá-
mára. U. ott, VII. és 67 lap. Á r a 60 kr. E könyvekről 
a szerkesztőség által fölkért szakértő a következő bírálatot 
küldötte be. 

Bármilyen Ítéletet ís kellene mondanunk e köny-
vekről — véglegeset nem mondhatni, a meddig a tel-
jes olvasókönyvből az egész módszerrel nem ismerked-
tünk meg — dicsérettel és elismeréssel kell felemlíteni 
a buzgóságot, melyet ez ügynek már oly körökben is 
szentelnek, hol eddig a német nyelvet éppen csak tűr-
ték. De különösen könnyű ez Ítélet, midőn az első pil-
lanatra is a buzgóság mellett a szakavatottságot, a 
törekvés mellett az eredményt is látjuk. A szerző nem 
riadt vissza az anyaghalmaztól, hanem biztos körülte-
kintéssel rendszerbe foglalja és ha e tekintetben kissé 
tovább is ment a szükségesnél, a könyv használható-
sága evvel nem csökken, és egy második kiadásnál a 
szerzőt saját tapasztalatai fogják a kellő mértékre rá-
vinni. A ki német nyelvet valamikor tanított , tudni 
fogja, hogy az összeállítások az egyes betűk kiejtésének 
feltüntetésére, melyeknek ajelen nyelvtan 34 lapot szen-
tel, fölöslegesek, mert tényleg a tanuló az olvasókönyv-
ben tanul olvasni ; különösen feleslegesek, ha a nyelv-
tan r m g a Ís kissé ingadozik, »s pl. lében, er és pflégen 

szókra az e-nek egyforma kiejtését írja elő« (13. 1.); 
vagy ha magyarázgat ja (29. lapon), hogy régi szokás 
szerint úgy írnak : ich musté, stb. a debreceni fiút nem 
érdekelheti, hogy a németek helyesírásukkal már mennyi 
és mekkora bolondot remekeltek. Evvel szemben fel-
tűnő, hogy a nyelvtan a Zahl szót (a 37. és 75. lapon) 
következeteken h nélkül í r j a ; a tartalom jegyzékben he-
lyette talán óvatosságból Zeit áll »határozott számnevek, 
bestimmte Zeitwörter.« A kelleténél tovább megy a szerző 
a képzések feltüntetésében, a hol egy-egy példa ele-
gendő volna tő és képző közt álló esetben nagy 
plusjellel (wo-f-mit stb.), míg a szemet bántó és lénye-
gében kérdéses értékű irás-mód egész oldalokon, sőt az 
egész declinatión végig megy. Különösen bántó ez a 
melléknevek erős ragozásának magyarázatánál, a hol a 
rag a névelő teljes alakjában van feltüntetve, 53. lapon 
fleissig + (d)er Mensch. Á növendék felfogására is csak 
lehet valamit bízni, ha egy kis elméleti magyarázatot 
előre bocsátottunk. Szerzőnek ezen szemléltetési törek-
vése nem vezethet cé'hoz, mert a növendéket inkább 
megzavarni képes. Ilyen furcsa aztán a főnevek rago-
zásainak csoportosítása, a hol, csak hogy állandó sza-
bályt nyerjen, a Herz szót kölön csoportba teszi, mely-
nek aztán egyetlen példája, holott az n-végű úgyneve-
zett vegyes ragozási! hímneműek nagyobb csoportja 
csak vonás a 'at t egy kis jegyzetben talál helyet . 

Az előbbível felemlíthetjük, hogy az olvasókönyv-
ben szintén csak szemléltetési törekévsből a fordítási 
gyakorlatokban a szórend a sorok felett számokkal van 
megjelölve és pedig mindvégig! Eltekintve attól, hogy 
ez eljárás a szemet sérti, »még elkényeszteti a növen-
déket, mert nem enged neki szabad, önálló okoskodást 
és nem vezetheti állandó szabályra, melyhez később ra-
gaszkodjék, pedig nem nehéz, azt a fiúval már az első 
órától kezdve megértetni. A mit persze a nyelvtan a 
172. és 173. 1. erről mond, nem elegendő. É p oly ke-
véssé helyeselhetjük, hogy a főnevek neme nem a tel-
jes névelővel jelöltetik, hanem csak a névelő vég betűje 
á l ta l : pl. s Kind, r Mensch, e Frau, mert hogy érezze 
ki a fiú a jegy jelentését, mikor az illető betű nem is 
ejtetik ! (die Frau). Ha az egész névelőt nem irjuk ki, 
hanem csak jegyet teszünk helyébe, akkor a magyar 
n. s, vagy a latin m. f. 11. jobb, mert észszerűbb. Az 
olvasókönyv néhány darabja (különösen a költői) nagyon 
nehéz, a mint minden nyelvben a gyermeteg hang a 
rendes, szabályos beszédtől lényegesen eltér. Minek azért 
ilyennel kezdeni? 

De ismételjük, hogy szerzőt a könyv használata 
közben saját tapasztalatai majd ráviszik a helyes úti a és 
mindezek dacára elismerésünket a vállalattól nem tagad-
hatjuk meg, megjegyezvén, hogy a teljes módszerbe az 
olvasókönyv még következő köteteinek hiányában kellő 
betekintést nem szerezhettünk. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hírek. Szalay József, nagybecskereki 

ref. lelkész jelenleg a pesti és kecskeméti egyházmegye 
községeiben prédikál és gyűj t a gyülekezete által épí-
tendő templom javára. — Puky Márton ceglédi bérlő 
200 frtos alapítványt tett a pándi ref. iskolánál, hogy 
annak kamataiból szegény gyermekek ruhát kapjanak. 
— Gruzda Domokos tövisi ref. lelkész a napokban ülte 
meg működésének 25-ik é v f o r d u l ó j á t , mely alkalommal 
az egyháztagok meleg ovációkban fejezték s/eretetüket 
az iigybuzgó lelkipásztor iránt. — Bethlendi Endre the-



ologiai és Búzás Pál jogakadémiai tanárok a debreceni 
főiskolánál 'egészségi tekintetek miatt ideiglenesen sza-
badságoltattak. 

* A vallásos felolvasások Budapesten a jövő 
héten veszik kezdetüket, még pedig az ev. főgymnasium 
dísztermében, mely helyiséget a testvér egyházközség 
elnöksége a legnagyobb készséggel engedett át e célra. 
— A felolvasások iránt élénk érdeldődes mutatkozik a 
fővárosi protest. körökben, sőt a katholikus atyafiak is 
tudomást vettek róluk s a Religio már előre hegyezgeti a 
tollát. »Mi néhány nap múlva — írja egyik számában — 
megkezdjük a böjti prédikációkat, ők meg összeültek és 
elhatározták, hogy vallásos felolvasásokat fognak rendezni. 
Persze, mikor nincs böjti prédikációjuk, kell egy kis 
surrogatumról gondoskodni és mivel templomaik üresek, 
hát a felolvasó terembe hivogatják híveiket. Kétségkívül 
divatos! Csakhogy azután •» vallásos* felolvasások legye-
nek azok, nem holmi elkopott rágalmak felmelegítése a 
catholicismus ellen. Mi természetesen megfigyelő allásba 
helyezzük magunkat!(?).« Csak jöjjenek és figyeljenek a 
Religio tisztelt munkásai, bizonyára nagyon szívesen 
fognak láttatni. Rájuk fér egy kis evangeliumi só és 
protestáns kovász. A rágalmaztatástól pedig ne féljenek: 
ha bírálni akarunk, találunk a papismusban elég ferde-
séget és visszásságot — rágalmazás nélkül is! 

* A latin nyelvnek a reáliskolákba való bevi-
tele tervét tárgyalta e hó 17-én az orsz. közoktatási 
tanács összes ülése. A tárgyalás alapját a lapunk 6-ik 
számában ismertetett bizottsági munkálat képezie, mely-
nek életbeléptetését az összes felszólalók üdvösnek nyil-
vánították. Klamarik a középiskolai tanügy színvonalá-
nak emelése tekintetéből, Kriesch pedig azért pártolja, 
mert közeledést lát benne az egységes középiskola 
eszméjéhez, mely iránt ő már egyszer konkrét indít-
ványt is tett . Mellette voltak a javaslatnak Kármán Mór 
és Hoffer Károly reáliskolai igazgató is, csak Petrovich 
Ferenc nagyváradi főigazgató kii 'dött be a javaslatot 
helytelenítő beadványt. Az összes ülés azonban nagy 
szótöbbséggel elfogadta a javaslatot. — Mi ez intézke-
désben csak újabb bizonyítékát látjuk azon régi panasz 
alaposságának, hogy a tanterv gyakori változtatása 
miatt nálunk a középiskolai oktatásügy sehogy sem 
tud consolidalódni. A latin nyelv e megcsonkított taní-
tása pedig egyenes hátrányára szolgáland nemcsak a 
classikus képzésnek, hanem bizonyára a gimnáziumi ok-
tatást is meg fogja zavarni, mert ezután még könnyebben 
fogják venni a tanulók a classikus nyelveket. 

* A pozsonyi theol. akadémián az 1886/7-iki 
tanév II. felében a tanrend a következő: Schneller István 
igazg. r. tanár előadja : a »Vallástörténetet* (I. II. tf.) 
heti 3 órában ; a »Nevelés történetét* (I. II. tf.) heti 
2 ó. ; a »Vallástudomány irodalma Magyarországban* 
(szabad tárgy) heti 2 órán ; a »Német nyelvet (I. II. tf.) 
kezdők és haladóknak h. 1—1 ó. ; »Az egyetemek tör-
ténete* (sz. t.) heti 1 órán; vezeti a philos. seminariumot 
Csecsetka Sámuel r. t. előadja az »Ókori egyháztörté-
netetet* (I. II tf.) h. 4 .0 . ; az »Egyházjogot* (III. IV. tf.) 
h. 3 ó. ; vezeti az egyháztörténeti (III. tf.) és egy-
házjogi (IV. tf.) semminariumot h. 1 — 1 órában. — 
Trsztyénszky Ferenc r. t. előadja a »Flomiletikát« (III. tf.), 
a »Pastoralist* (IV. tf.) heti 3 — 3 ó rában ; a »Gya-
korlati exegesist« (III. IV. tf.) heti 2 órán ; vezeti a 
homlietikai (III. tf.) és katechetikai (IV. tf.) seminariu-
mot heti 1 — 1 órában. —• Vasskó Gyula r. t. e lőad ja : 
az »Ethikát« (IV. tf.) h. 4. ó. ; a »János evangelium 
magyarázatát* (III. IV. tf.) h. 5 ó . ; a latin nyelvet 
(I. II. tf.) h. 1 ő, ; vezeti a rendszeres theol. semina-

' riumot (IV. tf.) heti 1 órában ; — dr. Masznyik Endre 
r. t. előadja a »Dogmatikát« (III. tf.) h. 4 ó. ; a »synop-
tikus evangéliumok magyarázatát« (I. II. tf.) h. 5 ó. : 
»Encyclopaediát* (I. tf.) h. 2 ó . ; vezeti az exegetikai 
seminariumot (III .tf.) heti 1 órában. — Pukánsz/cy Béla 

| r. t. előadja a »héber nyelvet* (I. tf.) h. 3 ó . ; a »Ge~ 
nesis magyarázatát* (II. III. tf.) h. 4. ó . ; a görög nyelvet 
(I. tf.) h. 1 ó.; »a bibliai archaelogiát és Izrael lörténe-

! tét« (sz. t.) h 1 ó . ; vezeti az ótestamentomi exeget i-
kai seminariumot (II. tf.) heti 1 órán. — Krupecz István 
m. tanár e lőadja: a dogmák történetét (III. tf.) h. 2 ó. ; 
a bibi. tót nyelvet (I. II. tf.) kezdők- és haladóknak 
heti 1 — 1 órában ; magyar alkotmán) tant (sz. t.) és 
»Egyháztörténeti seminariumot* (sz. t.) h. I — I órában. 
Dr. Pávay Gábor m. tanár, közegészségügyi tanácsos, 
orsz. kórházi főorvos előadja a »Közegészségtant® (III. 
IV. tf.) heti 2 órában; Friihwirt Sámuel énektanító ta-
nítja az egyház és világi karéneklést (I. IV. tf.) heti 
2 órában, és a liturgiái éneklést (IV. tf.) heti I órán. 

* A néptanítók árva-alapja nagy összeget : 
30,360 frt s négy krajcárt kap a tavalyi államsorsjáték 
jövedelméből, melynek egy részét ő felsége nemes célra 
engedélyezte. A pénzügyminisztérium pontos számítása 
szerint a fennti összeg jut az alapra. Sőt ezen felül a 
még künn lévő hátralékokból is megkapja a tiszta jöve-
delem egy részét. A jelentékeny új jövedelem elég lesz 
arra, hogy az árvaház megkezdett benépesítését folytas-
sák. A »Néptanítók Lapja* jeles cikkben emeli ki ez 
alkalomból is Trefort Ágost miniszter érdemét, ki király 
ő felsége figyelmét a tanítói árvaházra fordítá. 

* Nagy Péter s íremléke. Az erdélyi reformátusok 
elhalt hírneves püspökük, Nagy Péter hamvai fölé már 
a gyász napjaiban elhatározták egy díszes emlék föl-
állítását. Tekintélyes összeg is gyűlt be e célra közada-
kozásból. A síremlék ügye most nyert végleges megol-
dást, s a Szász Domokos püspök vezetése alatt működő 
síremlék-bizottság elhatározta, hogy az emléket még a 
tavasz folyamán föl fogja állíttatni. A diszesnek terve-
zett emlék egyik jónevű fővárosi raktárból van meg-
rendelve, s Szász Dom. püspök a napokban ez ügyben 
Budapesten járt. ^ síremlék ünnepélyes leleplezése a 
nyár elején tar tandó egyházkerületi közgyűlés alkalmá-
val fog megtörténni. 

* Szíves tudomásul 1 E b. lapok mindazon tiszt, 
olvasóinak, a kik a hallei magyar könyvtár iránt érdek-
lődnek, van szerencsém szíves tudomására hozni, hogy 
a halle wittenbergi egyetemi titkárnak, Rose úrnak mult 
hó 29-én Halléban kelt s hozzám Eperjesre intézett szí-
ves levele szerint a magyar könyvtár még mult év aug. 
havában a Berggasseban levő eddigi csaknem hozzáfér-
hetlen helyiségből a dómtéren levő bányászati főhivatal 
alkalmas földszinti helyiségébe vitetett át. A könyvtár 
számára berendezett 3 szobák egyike fűthető s ép azért 
télnek idején is olvasó teremnek, syőt hosszabb tartózko-
dásra nagyon alkalmas, úgy hogy minden további panasz 
a titkár szerint »frivol* lenne. Ugyancsak említést tesz 
a titkár, mint a biblioíheca hungarica miniszterileg ki-
nevezett allandó custosa arról is, hogy az i 8 8 r . évben 
a magyar nemzeti muzeumnak pár napra kölcsönzött s 
ma elveszettnek gondolt 5 régi magyar nyomtatvány 
visszaszerzése ügyében »ein geharnischtes Excitatori-
um«-ot intézett Budapestre, úgy hogy a kérdéses művek 
e napokban kerülnek vissza a hallei magyar könyvtárba. 
Végül fölemlítem, hogy Rozik iratai is, nevezetesen a hiá-
nyos Gymnasiologia, nemcsak ^névleg,« hanem tényleg 
megtalálhatók a könyvtár kéziratai között, csakhogy a 
mult semesterekben egy halle-wittenbergi egyet, theol. 



tanárnak voltak kikölcsönözve. Kelt Eper jesen az 1887. 
évi febr. hó 14-ik napján. — Dr. Szlávik Mátyás, theol. 
tanár. 

* Az erdélyi kultur-egylet legutóbbi választmányi 
ülésén azt jelenték, hogy az egylet vagyona január hó 
végével 232,554 frt 33 krajcárra rúgott . A január havi 
bevétel 15,168 frt 27 kr. volt. A gyűjtések s adakozá-
sok dicséretesen folynak tovább is. Legújabban kelten 
tettek ezer-ezer forintos alapítványt. Gyertyánfy István, 
a budai paedagogium igazgatója, az »Eötvös-alap «-nál 
tet te le az ezer forintot, de kikötötte, hogy a kamatot 
evenként egy olyan erdélyi tanítónak vagy tanítónőnek 
adják, kit az erdélyi kultur-egylet ajánl. Peielle István 
Kolozsvártt meg egy reá mondott toasztot viszonzott 
alapítványával. A kolozsvári leszámítoló bank vezérférfiai 
lakomáztak s mikor Peielle Istvánt mint igazgatósági 
tagot felköszönték, ez azzal felelt, hogy ötszáz frtot ad 
a kultur-egyletnek. ígéretét úgy teljesíté, hogy nyomban 
ezer forintot küldött be az egyleti pénztárba, a miért 
az egylet alelnöke s titkára fölkeresték őt s köszönetet 
mondtak neki. A választmányi ülésen megéljenezték még 
a l iunyadmegyei női választmányt is, mely Barcsay 
Kálmánné és Sólyom-Fekete Ferencné úrnők elnöklete 
mellett alakult meg s azonnal 155 forintot küldött be, 
mint báli jövedelmet. — Továbbá köszönetet szavaztak 
Gerenday Lajos szegszárdi szolgabírónak, a ki 5 alapító 
s 34 rendes tagot gyűj töt t s a díjak fejében 680 frtot 
küldött be. 

* Harangfölavatás. A gencsi ág. ev. hitközségben 
mult hó 30-án avatták fel a hitközség áldozatkészségéből 
Scholz Adolf vas- és rézöntő keze alatt Szontágh Pál 
csetncki rézöntőd éj ében készült harangot. Az ünnepélyes 
elhelyezésnél jelen volt a falunak apraja-nagyja, a harang 
felfüggesztése után a község legelső gazdái vetélkedve 
versengtek, hogy elsők lehessenek annak megszólaltatá-
sában. A közönség néma csendben élvezte lent a kelle-
mes csengésű harang érces hangját, azután pedig osz-
tatlan elismerésüket fejezték ki a harang mesterének 
Scholz Adolfnak, elhatározván egyúttal, hogy egy másik 
hibás harangjukat is át fogják öntetni nagyobb alakban, 
mire nézve a megkívántató pénzösszeget gyűj tés utján 
fogják beszerezni. Megemlítésre méltó, hogy ez az első 
harang, mely Gömörmegyében készült. 

* Református egyház Csik-Szeredában. A napok-
ban Csík-Szeredaban volt Színi János kézdi református 
esperes az ottan felállítandó körlelkészi állás rendsze-
resítése és az egyház szervezése végett. Templom 
céljaira megvásároltatott a Ráduly-féle emeletes ház és 
telek s egyú' tal megalkottatott az egyháztanács. F ő -
gondnokká választatott : Dósa Gábor kir. törvényszéki 
biró, gazda gondnokká : Baktsy Gáspár kir. közjegyző, 
egyháztanácsosokká: Csanády Béla kir. járásbiró, Dapsy 
Frigyes erdész, dr. Csiszér Miklós járásorvos, Kovácsi 
Bálint postamester, Körösfői József járásbirósági írnok, 
Szász Lajos kir. adótárnok, Szabó Lajos, Nagy István és 
Kövér György iparosok. Egyháztanácsi jegyző : Lakatos 
Mihály tanár. A lelkész évi 800 frt fizetéssel fog alkal-
maztatni, melyet az erdélyi ref. status hordoz. Pünkösd 
után fog a templom felavattatni, mikor a lelkész műkö-
dése is kezdetet veendi. A majdnem kizárólag intelligens 
elemekből álló hívek lelki üdvéről való gondoskodás 
ígen szép tette a ref. statusnak, illetőleg a közalapnak 

* Tudósítás néhai Dobos Jánosnak, az 1847/8. 
pozsonyi országgyűlésen mondott egyházi beszédéről. Tisz-
telettel tudatom, miszerint testvéri egyesség folytan, 
fennt jelzett beszédeket, számszerint 19-et tulajdonjog-
gal öcsém Dobos Jánosnak adtam át, ki azokat tulajdon 

nyomdájában az eddigihez hasonló kiállílásbau szándé-
kozik kellő pártolás esetén kiadni Cegléden. Az általa 
kibocsátandó előfizetési felhivás bővebb részleteket I10-
zand. Részemről még csak annyit jegyzek meg, hogy 
a tervbe vett 1 kötet időszaki tanításokat, és még 
egy kötet rendkívüli alkalmakra mondott beszédeket, 
megmaradt templomi imákat s néhány szertartási be-
szédet idővel magam szándékozom kiadni. Ezen két 
kötetre a megrendeléseket vagy előjegyzéseket szívesen 
fogadom, s ha a megrendelések folytán a nyomdai 
költségeket fedezve látom, a nyomatást még ez év fo-
lyamán megkezdetem. Végül tudatom, hogy az eddig 
megjelent 4 kötet nálam az előfizetési árban köteten-
kint 1 frt 50 krjával szabad választás szerint megren-

| delhető.« *) — Kelt Szalk-Sz.-Márton, 1887. febr. 10. 
— Dobos László. 

* A népoktatás Gömörben a mult tanévben jó 
lábon állt. Ezt mutat ja a Groó Vilmos tanfelügyelő évi 
jelentése, melyet a közigazgatási bízottság elé terjesztett . 
Mindössze 28,207 tanköteles gyermek van, még pedig 
17,495 magyar, 930 német és 12,482 tót. Iskolába járt 

: 26,340 g y e r m e k ; vagyis csaknem 94 százalék, a mi elég 
eredmény s nagy haladás jele. —- A megye területén 
344 népoktatási intézet volt s egyetlen község sem ma-
radt iskoláztatás nélkül, sőt csupán 28 községnek kellett 
gyermekeit szomszéd község iskolájába küldenie. Át lag 
sikeresen tanították a magyar nyelvet is ; csak 21 iskola 
ellen emelhető e tekintetben kifogás 313 elemi s polgári 
iskolában összesen 368 tanító (353 férfi s 15 110) vezette 
az oktatást s csupán egy tanító nem beszéli a magyar 
nyelvet folyékonyan. Tanterem 376 volt s ezek közt 
205-ben egy-egy tanulóra egy négyzetméternél nagyobb 
térfogat esik. Tanították továbbá több helyen a házi-ipar 
egy s más ágát is; s az iskolák mellett volt 175 faiskola 
és 231 iskolakert. 

* Szerkesztői mondanivalók. N. 1. úrnak M. 
M-he. Hang és modor az irodalmi tisztesség ellen való, 
tehát a cikk nem közölhető ; pedig a jogtalanul megtá-
madott egyén érdekében tárgyilagos és kellően indokolt 
védelemre készséggel adtunk volna helyet. — B. A. 
úrnak. A beküldött necrologot a jövő számban közöljük. 
— J. K. úrnak M. B. Későn érkezett, már ki volt 
s/.edve a tudósítás, mely némileg azon nyomon jár. — 
tíz. S. úrnak D. Örömmel várjuk. 

N E C R O L O G . 
Literáty János. 

( 1 8 1 5 - 1 8 8 7 . ) 

Az 1887-ik év január 25-ike volt a végzetes nap, 
melyen a halál fagyos kezének erőszakos érintése egy 
család szivéből kiszakítá azon gyászlevelet, mely a 
fájdalom dermesztő hidegével rázkódtatá meg a közön-
ség kedély világát, tudtúl hozva a szomorú eseményt, 
melyszerínt tisztelendő Literáty János munkácsi ev. ref. 
lelkipásztor földi életének fáklyája széttörötten kialudt, 
test porba hullt, honnan vétetett , lelke égbe szállt, 
hová vágyakozott. 

Igaz, hogy a magas életkor, s az idegeket szét-
bontó betegség napról-napra nagyobb mérveket öltő 
rombolása gyászos hírnökök gyanánt jelentkeztek már, 
mintegy előkészíték egy élet színjátékának utolsó jele-
netét ; de hogy a sors a vég kezdetét a befejezéssel 

Kéretnek a többi prot. egyházi lapuk nt. szerkesztői e/.eu tu-
dósítás átvételére s közlésére. D. L. 



oly rövid idő alatt ketté vágván, a mindent elfedő átlát-
hatatlan függöny ily hamarsággal alá gördüljön, ezt a 
környezet is alig ha gondolá, a távoliak pedig még csak 
sejteni sem tudták. 

Es megtörtént a súlyos csapás, mely nemcsak a 
szélesen kiterjedő családfának éltető gyökerét-e, avagy 
koronáját ? én meghatározni képes nem vagyok — de 
ha mindkettőt nem, egyiket bizonynyal — szétrom-
bolta, hanem az egyházi és társadalmi élet egy kima-
gasló s minden kívánatos emberi erényekkel ékeskedő 
munkás tagját is oda fekteté a tétlenség, a meghalás 
hideg ravatalára. 

Valóban ily veszteségre soha eléggé készen nem 
lehetünk, hiszen a zord vidéken ezer veszély közt utazó 
vándor is tudja, hogy ha az alkonyuló nap végső su-
garai a láthatárról alábuknak, az éj sötét homálya 
veendi őt körül, mégis midőn immár ez bekövetkezett, 
megrendül, összerázkódik s önkéntelenül is a félelem és 
késelkedés zsibbadása köti le idegeit, mígnem az isteni 
őrködésbe vetett bizalom visszaadja éberségét, s műkö-
désbe hozza önfentartási ösztönét. Épen így, ha a kör 
életünk harcaiban és küzdelmeiben előttünk járó egy-egy 
vezércsillagot vesztünk el szemeink elől : hogyan ne 
döbbene meg szívünk, lelkünk hogyan ne jajdulna fel ? 
De mind e melett is érezzük a vezérkedő fény vissza-
sugárzásainak jótékony hatását, s utánna indulni erős vá-
gyakozással buzdulunk föl. Jelen gyászesemény is ily 
érzelmeket és vágyakat támaszt keblünkben, mert a kik 
ismertük az élet harcában elesett derék embert, lelkünk 
őszinteségével tehetünk bizonyságot, hogy ő úgy is 
mint a vallás szolgája az Isten és egyház, úgy is mint 
polgár a haza és nemzet iránti kötelességek betöltésé-
ben az áldozatkészség legvégső határáig kiváló példány-
kép gyanánt tündöklött közel és távol állók előtt. Es 
már a ki mint a megdicsőült hivatásának szolgálatára 
szentelte 1 gjobb erőit, míg a közelismerés annak fejére 
az érdem és jutalom színaranynál is ragyogóbb és érzé-
kesebb koronáját illeszti, a hálás kegyelet pedig sírja 
fölé ércnél örökebb emléket állít, melyeknek egyikét is 
sem emberi roszakarat sem az idő vas foga meg nem 
emésztheti és be nem szennyezheti, épen ezért más rész-
ről az ilyen vezérférfiak nyomdokain haladni s mit ők 
tettek utánuk csinálni ösztönöztetünk. 

Nem célom nekem a hazafiasságról s igaz hitűsé-
géről messze földön ismert feledhetetlen halottunk mű-
ködését s abból kisugárzó érdemeit egy dús beszéd 
szárnyain szerteszét küldözni s részleteiben megörökíteni. 
Ki ezt tenni akarná, egy rövidke életrajz keretén messze 
túl kellene terjeszkednie. Vissza kellene mennie elmúlt év-
tizedek történeteinek forrásaihoz, apróra szedni világese-
ményeknek, államokat megrázkódtató viharos lezajlását ; 
nem kü'önben behatolnia a szelid költői kedély csendes 
magányának szentélyébe, onnan előhozni az érző szív a 
minden szépért és magasztos eszmeért lángoló lélek 
nyilvánulásait, majd búvárolnia kellene az egyházi iro-
dalom nagybecsű és üdvös termékei között s kiválo-
gatva felsorolni, a magát és Istentől nyert tehetségeit e 
téren is értékesítő munkás műveit. Csak is ily módon 
lehetne kollektív gyűj teményben bemutatni az érzelmek 
azon nemesített szép virágait s az életrevaló tettek azon 
jóízű és tápláló gyümölcseit, melyek az elhunyt férfiú-
nak úgy egyéniségében, mint közhivataloskodásában nagy 
bőséggel kínálkoznak. El kellene mondani, hogy az egy-
házmegyei ügyek intézésénél miként vette el az orosz-
lán részt, a mikor is az újkor szabad eszméitől áthatot t 
véleményét, az ügyek felett való élénk és tárgyilagos 
bírálatát s bárkivel szemben sokszor a népszerűség kockáz-

tatásaival is bátran hangoztatá s annak érvényt szerezni 
igyekszik. E g y volt, a mitől visszarettent, a pártosko-
dás és személyeskedés hálátlan viaskodása, épen ez 
volt egyik oka, hogy az egyházmegye zöld asztala mellől, 
hol gyakorlott írói tollát mint főjegyző, ügyes és gyors 
áttekintéssel forgatá, mint rutinirozott szónok érveit s 
azokból kivont következtetéseit figyelmet lebilincselő 
modorban adta elő, visszavonult, a mire azonban az is 
közrehatott, hogy az állami fegyházban a szerencsétle-
nek körül szintén ő teljesíté a vallásos oktatást s más 
papi szolgálatokat, és már a kettős feladat, t. i. a mun-
kácsi lelkipásztorság és az* állami fegyházban tejlesítni 
kelletett szolgálat oly mértékben vették igénybe idejét 
és személyes jelenlétét, hogy székhelyéről csak kevés 
időre is távoznia nem lehete' t . 

Es ki tudná számba venni s feltüntetni azon nagy 
önmegtagadással s nem ritkán kellemetlenséggel össze-
kötött fáradozását , melyet a legnagyobb mértékben 
fejtett ki azon cél elérhetése vagy csak legalább meg-
közelítése végett, hogy a munkácsi ev. ref. egyházat úgy 
szellemileg, mint külsőképen a kor kívánalmainak a on 
magaslatára emelje, melyet annak úgy is mint a magyar 
nemzetiség, úgy is mint a protestáns hitfelekezet egyik 
végvidéken levő oszlopának el kell foglalnia A díszes 
orgona, az ő emlékezetének visszhangját kelti fel a buz-
gólkodó hívek szívében. Az idő viszontagságának nyo-
mait magán viselő templom és torony, az ő fáradhatat-
lan munkásságának emléke gyanánt áll a szemlélő előtt. 
A csak nem régen beszerzett új harang ércnyelve szin-
tén csak ő róla s vele rokon törekvésű társairól beszél. 

Mint a társadalmi élet egyik fő tényezője, azok 
részéről, kik lelkületének és gondolkozásmódjának jelle-
mét ismerék, keresett jó barát volt, szellemes s élénk 
társalkodásával, vidám talaló élcektől sziporkázó de soha 
durván nem sértő megjegyzéseivel s ötleteivel, s hol legin-
kább excellált alkalomszerű magvas pohárköszöntőivel, 
nyerte meg a vele érülközők rokonszenvét s szeretetét. 
Mindezen tulajdonságaival nagyon szépen társult ama 
kitűnő természeti adomány, melyet tisztán csengő zeng-
zetes hangjában bírt. — Ennek élvezetétől szintén nem 
fosztá meg az azután sovárgókat. 

Végül mint családtagot kedvező oldalról mutatják 
be kedves halottunkat, áldott jó lelkű felesége s a ke-
nyér botját kezükben hordó 5 élő fia, köztük a hírneves 
ügyvéd és országgyűlési képviselő Literáty Ödön, kiket 
a köz- és hivatalos élet tömérdek elfoglaltatása között is 
folyvást a férj igaz gyöngédségével s az apa önfeláldozó 
szeretetével vett körül ; e tekintetben jellemzően rá illik 
a CXXVIII. zsoltár 3. és 4-dik verse : »a te fiaid mint 
olajfának ágai a te asztalod körül. Ime így áldatik meg 
a férfiú, ki féli az Urat.« 

Ezen vázlatos jellem festés után álljanak az életrajz 
kronologiai rendszerbe szedett ada ta i : 

Li terá ty János szülőhelye M.-Papi községe Bereg-
megyében, születési éve 1815. Az oktatás első elemei-
ben a s '-ülői háznál és az ottani falusi iskolában része-
sült. Majd a sárospataki iskolát kereste fel s az akkori 
rendszer szerint áttanulván, még pedig kitűnő sikerrel, 
az alsóbb osztályok tantárgyait , a felsőbb tudományokat 
hallgatók közé az 1837. évben iratkozott be. 1845-ben 
bevégezvén az iskolai pályát, 3 éves rektorságra Mun-
kács városába jött s mint iskolataníió itt működött 
1848-ig, a mikor is Beregszászban mint káplán lelt al-
kalmazva, ugyanezen év végén a nagy-bégányi rendes 
lelkipásztori hivatalt foglalta el, honnan már 1850-dik 
évben Munkácsra költözött és így ezen egy helyen 
36 teljes éven keresztül munkálkodott úgy istenországá-



nak tovább építésében, mint az emberiség, főleg magyar 
nemzetiségünk érdekeinek előbbvitele s ha a szükség úgy 
hozta magával, megvédése és alkalmazásában míg nem 
az 1845. és 1887. év vagyis közhivatalnokoskodás kez-
dete és vége, ugyanazon helyen t. i. Munkácson — for-
rott össze — bekörítvén egy munkás s emberi hivatásá-
nak élő egyházi férfiú esemény- és sikerdús tevékeny-
ségének korszakát. Ennek bezárultával elmondhatjuk a 
zsoltár iröval: »Jutalmuk vagyon az Isten félőknek« 
(Zsoltár XIX. 12.) ugyanazért úgy szolgáljunk az Isten-
nek, hogy neki kedvesek legyünk, félelemmel és tiszte-
lett el,« mert »az Úr szemei-előtt becsii'etes az ő szen-
teinek haláluk* (Zsoltár CXVI. 15.) »maradékait is meg-
á 'dja az Isten, mint írva találjuk.* II. Mózes XX. rész 
6-dik vers, végiil »örök emlékezetben lészen az igaz.« 
(Zsoltár CXII. 6.) Sütő Kálmán. 

Both István. 
Megható szép temetési szertartásnak voltam tanuja 

e hó 2-ikán (szerdán) Fóthon, a hol nagy részvét mel-
lett ekkor tették örök nyugalomra az ottani ref. egyház 
73 évet élt rektorának hiilt tetemeit. A megboldogult 
51 évig haladott és munkálkodott azon a pályán, 
melynek virágja és gyümölcse nagyon kevés, de annál 
több tövise van ; 51 évig viselte azt a hivatalt, melyre 
csak azok vannak kárhoztatva, »quem dii oderunt.« 

A temetés f. hó 2-ikán, szerdán d. e. 10 órakor 
ment végbe a következőleg. Benkő István rákospa'otai 
ref. lelkész úrnak a tanítólak udvarán mondott szép 
imája után az egés^ résztvevő halotti gyülekezet a tem-
plomba vonult s azt zsúfolásig megtöltötte. »Az embe-
reket te meghagyod ha!ni« énekünk elhangzása után 
Vargha László szigetmonostori evang. reform, lelkész úr 
lépett a szószékbe és előbb egy szép alkalmi imát, majd 
egy valóban művészileg kidolgozott és előadott halotti 
beszédet tar tot t . Beszéde három, illetőleg négy részből 
állott, tárgyalván a tanítói pálya terhes voltát, majd 
ennek valláserkölcsi és culturális fontosságát s végre az 
ezekhez viszonyított csekély jutalmazást. Beszédje utol-
ján végre felemlíté röviden az elhunytnak életrajzát. 
»Egyszerű és rövid — úgymond — ez életrajz, de van 
abban egy szám, mely nagyon sokat mond és e szám 
a boldogúltnak 51 évi tanítóskodása.* 

Majd Nyikos János rákospalotai tanító úr lépett a 
szószékbe és búcsúztatta el a megboldogultat kesergő 
özvegyétől, egyetlen leányától, ennek férjétől és gyer-
mekeitől. Elbúcsúztatta a fóthi gyülekezettől, melynek 
37 évig volt lelkiismeretes és buzgó tanítója, — hajdani 
tanítványaitól, kikbe ő csepegtette bele a vallás-erkölcsi 
örök igazságokat ; elbúcsúztatta a fóthi egyház érdemek-
ben megőszült beteg lelkipásztorától, kivel oly sok ideig 
munkálkodott együtt az Úrnak szőlejében s ennek kedves 
családjától, kik a megboldogulttal annyi sok jót tettek. 
Elbúcsúztatta végre tanító társaitól, kikkel életében együtt 
dolgozgatott »az egyház veteményes kertjében.« 

Á temetőben ifj. Sipos Pál ref. segédlelkész, a 
boldogúltnak hajdani kedvenc tanítványa mondot t szép 
síri beszédet, melynek jézusi szavai valóban ráillettek a 
megboldogul t ra : »Jól vagyon jó és hív szolgám, keve-
sen hív voltál, többre bízlak ezután, menj be a te 
Uradnak örömébe.« 

Taní tó társai és ismerősei "közül a vidékről is töb-
ben megjelentek temetésén s részint éneklésükkel, részint 
jelenlétükkel emelték annak szépségét. 

Tanítványai és tisztelői aláírási ívet bocsátottak ki 

egy emlékkő felállítására; a fóthi ref. egyház pedig a 
temetési költségeken kívül 20 frtot utalványozott az öz-
vegynek. 

A régi falusi r ed o rn ak egy valódi typikus alakja 
veszett el benne. 

Áldás és béke lebegjen porai felett. 
»Sit tibi terra levis !« 
Budapest, 1887. febr. Szappanos Károly, 

IV-ecl éves reform, theologus. 
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H I R E E T E S I K . 

„The Gresham" életbiztosító társaság London-
ban. Ezen társaságnak az 1886. év junius hó 30-ikán 
letelt 38-ik üzletévről szóló jelentése, mely az 1886. 
dec. 20 án megtartot t rendes közgyűlésen a részvénye-
nyeseknek bemutat tatot t , már megjelent. Ez évi jelentés 
főbb körvonalaiban a következő adatokat szolgáltatja. A 
lefolyt év eredménye kiválóan kedvező. Ez év folyama 
alatt 6594 biztosítási ajánlat, több mint 61.584,975 frank 
értékben fogadtatott el, melyekért a megfelelő számú köt-
vények tényleg ki is állíttattak. A visszbiztosításokért fize-
tett összeg levonása után a díjbevétel frank 14.562,065" 10 
Cts-ra rúgott, mely összegben a frk 1.898,095' 10 Cts 
tevő első évi díjak bennfoglaltatnak. A kamatszámla 
mérlege frk 3.996,136"05 Cts tett és a díjbevételhez 
csatolva a társaság évi jövedelmét frk 18.5 58 /20 r 15 
Cts-ra emelte. Az év folyamán a társaság életbiztosítási 
kötvények után kifizetésre utalványozott összegek frk 
7.478,425. — rúgtak. A kiházasítási- és vegyes biztosí-
tási szerződésebkői eredő már esedékes követelések frk 
2.369,470-43 Cts-ot tettek. Kötvények visszavásárlásáért 
frk 996,826-98 Cts lett kiadva. A szerződések pontos 
betartását garantiá'óbiztosítási tőke frk 3.491,157-19Cts-al 
emelkedett. Az üzletév végén a társaság cselekvő va-
gyonafrk 94.408,165-62. Tőkeelhelyezés : frk 2.083,296-97 
a britt kormány értékeiben, frk 1.220,697 92 az indiai és 
gyarmat kormány értékeiben frk 16.052,543*02 idegen 
állami értékekben frk 3.765,076-98 garantált és elsőbbségi 
vasúti részv. frk 34.064,609" 10 vasúti- és más kötlevek-
ben, frank 14.776,825 ingatlanokban, ideértve a társa-
ság budapesti és bécsi házait, frank 10.005,205-20 
jelzálogokban, és különféle értékekben frk 13.439,91 r 6 6 
Centimes. 

a ceglédi reform, egyház lelkészi állomására. 

Ezen állomás javadalma hivatalos felszámítás sze-
rint, a káplántartás költségeinek levonása után, 1810 fo-
rint és így ezen egyház első osztályú. A kellően fel-
szerelt pályázati kérvények folyó évi március 31-ikéig 
nt. Á d á m Kálmán esperes úrhoz Tisza-Vezsenybe (utolsó 
posta Tisza-Várkony) intézendők. 

Budapesten, 1887. február 15-én. 
S z á s z K á r o l y , 

I-—2 dunamelléki püspök. 

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

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : 3 D r . B a l l a g i 2 ^ L ó x . DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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Megnyitó beszéd. 
(Tartotta Szász Károly püspök úr a Vallásos felolvasások meg-

kezdésekor.) 

Az ige tehát testté lett — vagy mindjárt 
testté leendő. 

A helyhez képest, a hol szólani szerencsém 
van, nem templomi értelemben használom az Ige 
szót, hanem közpéldabeszédi értelemben, midőn 
azt jelenti, hogy az eszme alakot nyert és való-
sult, vagy valósulása küszöbön van. 

Pár hónappal ezelőtt, egyik egyházi lapunk-
ban, a protestáns egyház és iskola vagy mond-
juk a hit és tudomány egy buzgó fiatal bajnoka, 
Kenessey Béla barátom egy — protestáns egy-
házias népszertí felolvasások iránti — indítvány-
nyal lépett a művelt protestáns közönség s annak 
vezérférfiai elé ; *) indítványában szíves volt első 
sorban névszerint rám is hivatkozni többek között 
s engem is felszólítani indítványa támogatására s 
érvényesítésére. Megvallom, nem értem rá sok 
teendőim között, bár szándékom is volt s kész-
ségem is lett volna reá, szóval vagy Írásban 
felelni a hozzám intézett szíves megszólításra. De 
mulasztásomért, remélem, bocsánatot nyerek ma, 
midőn tettel felelek arra, nekem jutván a sze-
rencse, hogy az evangeliomi protestáns, vallásos, 
erkölcsi és egyháztársadalmi népszerű és nyilvá-
nos felolvasások cyclusát megnyithassam. 

S miután tisztelt társaim, a célba vett fel-
olvasások rendezői, engem voltak szívesek e 
megnyitással megbízni, talán nem lépek túl meg-
bízatásomon, ha néhány szóval körvonalozni igye-
kezem e felolvasások célját és eszmekörét, a mint 
ízt mi — vagy legalább én — felfogom. 

Nem a szorosan vett egyházi, hanem a mi 
az egyházi szervezetnek, mint formának, tartalmát 

*) Protest. Egyházi és Iskolai Lap i8S6-dik évi 49-dik szám: 
>Népszerű felolvasások a theologiai tudományok köréből« cím alatt. 

s lényegét képezi, a vallásos, erkölcsi és egyház-
társadalmi élet és eszmék körében kívánnak 
mozogni felolvasásaink. És sietek mindjárt meg-
mondani, miért és mily értelemben kívántam kü-
lönbséget tenni az egyháznak mint intézménynek 
formai és tartalmi oldala között. 

Bármily magas, sőt magasztos és felséges 
legyen is az egyház, mint mennyei eredetű üdv-
intézmény, mint Istennek földi országa: az még 
sem célja önmagának s nem magáért van. Azért 
van, hogy fenntartsa és terjessze a hitet; hogy 
tisztítsa és megszentelje az erkölcsöket; hogy 
emelje és folytonosan reformálja a társadalmat, 
nevelje és jobbítsa az emberiséget. Isten földi 
országa csak előcsarnoka, csak pitvara Isten 
mennyei országának; s mint előiskola, arra való, 
hogy tagjait a felsőbb iskolára, az örökkévaló-
ságra készítse. 

Ennyiben az egyház csak forma: tartalma a 
hit, az erkölcs, az emberiség összes szellemvilága. 
S mint forma, természetesen formák közt mozog, 
melyek különböző emberi társaságokban külön-
böző alakokat ölthetnek s öltenek is tényleg; 
kinek-kinek a maga felfogása s öröklött vagy 
szerzett meggyőződése szerint a legjobban úgy, 
a mint az ő egyházában van; s rá nézve min-
denesetre feltétlenül is a legjobban, ha ő abban 
feltalálja hite nyngalmát, erkölcsisége ösztönzőjét 
s szellemi tökélyesbülése feltételeit. Ezért mon d 
juk: legyen az ö hite szerint, mert mint Pál apos-
tol is megmondotta: Kiki a maga Urának áll 
vagy esik. (Róm. XIV. 4.). 

Az egyház mint mennyei eredetű s örök 
— de formáiban földi — intézmény, úgy a mint 
s addig a meddig egy bizonyos formában áll, 
azon formák között s azok szerint szolgál a hit-
nek és az erkölcsöknek; hirdeti az Isten örök 
változatlan igéjét, igyekszik szelidíteni és neme-
síteni az erkölcsöket, nevelni imáival az Istenben 
való bizodalmat, emelni szent énekeivel a buzgó-



ságot s hatni — több vagy kevesebb — szer-
tartásaival még az érzékekre s a képzeletre is, 
mert az emberi lélek, míg e testben van, nem 
szabadulhat sem érzékeitől, sem azok illusióitól s 
kell hogy még érzékisége és képzelődése is meg-
nemesíttessenek s mennyei rendeltetésének szol-
galatába hajlíttassanak. 

De nem hiába, hogy ennek a szónak egy-
ház, kettős értelme van majd minden nyelvben 
(Kirche, L'église, church, chiésa). Egyik maga az 
üdvintézmény^ másik az a ház, melyben működik, 
functióit teljesíti, a templom. Az egyház tagjai 
vagyunk, t. i. a keresztyén társaságé, melynek 
hitében kívánunk élni, halni, s reméljük üdvös-
ségünket ; és az egyházba járunk imádkozni, igét 
hallgatni, a szent sákrámentomokkal élni. Az 
egyházból, az első értelemben, csak halálunkkal 
lépünk ki, hogy a mennyei egyházba lépjünk. 
Az egyházból, a második értelemben, ki jö-
vünk, ha vége a prédikációnak, az imának és az 
éneknek. 

Kilépünk az életbe, annak mindennapi fog-
lalkozásai, gondjai és örömei közé — s a mit 
egy vasárnap délelőtti órára félbehagyunk, azt 
ismét az egész héten át folytatjuk. Jaj, ha az, a mit 
a templomban hallottunk és tettünk, gondoltunk 
és éreztünk, nem hat ki az egész hétre s annak 
foglalkozásaira, gondjaira és örömeire ! ha nem 
hat ki egész életünkre, érzületünkre, gondolko-
dásunk módjára, cselekedeteinkre; ha a meg-
szentelődés célja nélkül, talán csak szokásból, 
illemből menve a templomba, nem is hoztunk ki 
sem a hallott igéből, sem az ima által megszen-
t e l t é s .az ének által felbuzdult érzelmekből, sem 
a sakramentommal való élés mély megilletődésé-
bőj semmit — mikor, a templomból kijőve ismét 
a mindenmapi élet zajába vegyülünk. 
; o S pedig valljuk meg, ez gyakori, nagyon 

gyakori, ne mondjam : a leggyakoribb eset. 
Természetes. Mert az emberek legtöbbjét any-
nyír.a elfoglalják az élet és annak követelményei, 
az. élet gondja, öröme, a lét harca és a megél-
hetés küzdelmei, hogy az a templomban töltött 
félóra s annak futó benyomásai vajmi hamar 
elmosódnak a külvilág egészen ellenkező fuval-
mai- s> áramlataiban. Aztán a templom, hivatásá-
nál s természeténél fogva, nem is elégítheti ki az 
emberek oly i különböző szellemi, bár legnemesebb, 
pl. erkölcsi igényeit sem. Az Isten igéje örök 
forrás és kifogyhatatlan táplálék ugyan az emberi 
lélek szomjának s éhének megenyhítésére -— de 
az t igének s az arra alapított prédikációnak 
eszmekörébe nem illeszthető be mind az, a mi 
az emberek szellemét mozgatja, szívét dagasztja, 
képzeletét foglalkoztatja. A templom mozdítha-
tatlan kősziklán áll, a hit és a kijelentés kőszik-

láján; az élet árja mindinkább-inkább eltávolodik 
attól, járatlan medreket ás magának s magával 
sodorja az embereket is. A templom nem mehet 
utánok, mint a Goethe balladájában a járó harang 
a templomkerülő gyermeknek; s így lassanként 
ür támad a templom és az emberek között. — 
Minél nagyobb az eltávolodás, annál jobban árjába 
sodorja az embereket az élet, gondjaival, örö-
meivel s annál kevesebb lesz annak az egy va-
sárnap délelőtti órának a maradandó hatása a 
lelkekre. 

A templom nem mehet utána az emberek-
nek, a tőle eltávolodó életnek, — mondám. 
Vájjon igazán nem mehet-e? Kisértsük meg! 
Nem viheti utánok prédikációit, melyek ünnepi 
komolyságukat elvesztenék a tarka élet zajában, 
feddőzéseik unottakká, kelletlenekké válnának, 
bosszankodás, végre kinevettetés lenne jutalmok. 
Nem viheti utánok énekeit, zsoltárait és zsolozs-
máit, melyeknek csak a komoly szent falak közt, 
az orgona dallamaitól kisérve van meg a lélek 
mélyére ható visszhangjok; nem viheti sem ájta-
tos és buzgó imáit, melyeket az élet lármája mind-
untalan megzavarna, sem szent sakramentomait, 
melyek az Úr asztalán kívül csak a haldoklók 
ágyainál őrizhetik meg magas ünnepélyességöket 
s a lakomázó asztalok pohárcsörgése által profa-
náltatnának. Ugy van, a templom, így a mint 
van, nem szállhat le ünnepélyes magaslatáról, 
nem mehet az emberek után, nem futkoshat az 
élet zsibvásárjában, az árucsarnokok sátrai között. 
Az Úr a kufárokat kikergette a templomból, hogy 
mehetne a templom a kufárok közé ?! 

De nem vihetjük-e a templomi eszméket, 
más, rokonos eszmekörökbe ? Nem foglalkoztat-
hatjuk-e közönségünket s különösen annak művelt 
részét, mely a templomban úgyis aránylag leg-
kevesebb lelki táplálékot nyer, a templomon kí-
vül is azokkal az eszmékkel, melyek ott nem 
vagy alig nyerhetnek kellő kifejejezést, pedig 
épen a templomot támogathatnák magasztos 
célja megközelítésében ? — Ezt akarjuk megkí-
sérlem. 

Nem a templomnak akarunk concurrentiát 
csinálni ; nem a szoros értelemben vett igehirde-
tést, a prédikációt akarjuk kihozni a templom 
falai közül. Bizonysága már ennek az is, hogy 
nem egy felekezethez, hanem a bár testvér-, de 
mégis különböző protestáns felekezetekhez tarto-
zunk mi is, hallgatóink is; és nem is szorosan 
igehirdetők, egyházi szolgák vagyunk, hanem 
úgynevezett világi férfiak is vannak köztünk, kik-
nek nem tisztök az igehirdetés, a prédikálás. 

Nem, mi nem prédikációkkal akarjuk tisz-
telt közönségünket itt e helyen tractálni. A pré-
dikáció a hívek összeségének való, s ha predi-



kálunk, azon vagyunk, hogy azt mindenki — a 
legegyügyűbb is megérthesse, de a legműveltebb 
is találjon lelki táplálékot benne. A prédikáció 
azonban nem merítheti ki — már csak az igéhez, 
a textushoz, valamint a homiletika szabályaihoz 
kötött voltánál fogva sem, hallgató közönsége 
egyetemességénél s tehát vegyes voltánál fogva 
sem — a vallásos eszmék egész körét. Érintet-
lenül hagyja, vagy csak mellékesen érintheti, az 
egyháztörténelem oly igen tanúságos mezejét, 
holott az kivált nálunk protestánsoknál nem csak 
tanúságos, hanem buzdító s a protestáns öntudat 
felébresztésére és fokozására mindenek fölött 
alkalmas és hathatós ; — félve nyul a társadalmi 
kérdésekhez s legfölebb felületesen tárgyalhatja 
azokat, melyek pedig oly mélyen benyúlnak a 
keresztyén életbe s oly döntő befolyást gyakorolnak 
az erkölcsökre; sőt mellőzni kénytelen a vallásos 
eszmék olyatén fejtegetését is, mely felülállana 
vagy mélyebbre hatolna, a prédikációban mindig 
megtartandó népszerűségi színvonalnál, melyet a 
prédikáció templomi közönsége nem kisérhetne 
értő figyemmel, bár a míveltebb közönség ha-
szonnal s élvezettel hallgatna. Mert a gyülekezet-
ben — Pál apostol szabálya szerint — inkább 
akarok öt szót szólani értelemmel, mintsem tízezer 
szót idegen nyelveken (I. Kor. XIV. 19.) — pedig 
a vallásos eszmék mélyebb fejtegetése idegen 
nyelv a templomi nagy közönségnek. S végre 
még a kijelentés és a Biblia körüli ismeretek 
tudományos tárgyalásától is kénytelen távol tar-
tani magát a prédikáció, holott ma, a felvilá-
gosodás e XIX. századában, a műveltek tudni 
akarják nem csak azt, hogy mit higyjenek, hanem 
hogy miért és mi alapon kell azt hinniök; és 
ennek szabad vizsgálatától elzárni őket annyi 
volna, mint megingatni hitöket s gyanússá tenni 
előttök azt, a mi az ő szabad vizsgálatuk elől 
elzárkózik. Mert amaz apostoli szónak, hogy a 
lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit 
is, (I. Kor. II. 10.) előjogát és szabadalmát nem 
csak a maga egyetemességében követeli a pro-
testáns egyház magának, hanem megadja minden 
egyes hivének is, egyénenként, a ki e jog gya-
korlására képességet érez magában. 

Es végre, hogy mindent kimondjunk, ma 
— midőn a tudományt a hittel szembeállítják — 
s ha a kettő egymással ellenkezni látszik vagy 
ellenkező eredményekre jut, egyik rész a hitnek, 
másik a tudománynak követeli a döntő szót és 
azt kivánja, hogy a tudomány feltétlenül hajoljon 
meg a hit előtt, vagy a hit a tudomány előtt; 
holott, a tudomány is, mely nem egyéb mint az 
igazság, a hit is, Istentől származván, egymással 
tulajdonkép nem is ellenkezhetnek ; csak tovább és 
mélyebben kell kutatni, keresni és nem nyugodni 

addig, míg egységük és összhangzásuk ki nem 
derül : ma, mondjuk, semmire sincs oly nagy 
szükség, mint arra, hogy a hivők és a tudósok 
e végcél elérésére egyesüljenek s a közös igaz-
ságot keressék, őszintén és elfogulatlanúl. 

Ime, mennyi tér — a templomon kivül is 
a vallásos, erkölcsi és egyháztársadalmi esz-
mékkel foglalkozni. S ha a templom nem mehet 
is a lelkek után az életbe, de a vallás és a Jke-
resztyéni erkölcs, az elmehet — elviheti a maga 
eszméit, a maga problémáit, hogy foglalkoztassa 
velők a lelket az élet gondjai, munkái, örömei 
közt, hogy áthassa velők magát az életet, minden 
foglalkozásaiban és minden vonatkozásaiban. 

S ezt a célt tűzte ki maga elé az a kis kör, 
mely im e felolvasásokat rendezni elhatározta; 
odahatni, hogy a vallásos, erkölcsi s társadalmi 
eszmék evangeliomi s protestáns szellemben, a 
templomon kivül is tárgyaltassanak s terjedjenek, 
kivált a művelt körökben; hogy az Ige élő ten-
gere mellett ezek is mintegy mindennapi kenyérré, 
lelki szükséggé váljanak ; hogy az érintkezés ezen 
eszmék s a templomi eszmék közt világosságra 
jővén s mindenkinek érezhetővé válván, maga a 
templom s az ottani igehirdetés is kedvesebbé 
legyen azoknak, a kik a templomot az élettől s 
az életet a templomtól mindinkább inkább távo-
lodni nemcsak látják és érzik, de fájlalják is; s 
a kik annálfogva óhajtják, vajha az evangeliomi 
és protestáns szellem ne lakoznék kizárólag a 
templomban, hanem élne a külvilágban is, hatná 
által a keresztyének benső, lelki, de külső, tár-
sadalmi életét is, hatná által magokat a lelkeket, 
bennök a hitet, az erkölcsöket, a protestáns ön-
tudatot s így a társadalmat és az egész életet. 

Azt hiszem: ilyen gondolkozásuakkal, ezt 
óhajtókkal állok szemben e tisztelt gyülekezetben 
is — s e hitben kérem figyelműket s érdeklődé-
söket a mai és az ezt követendő felolvasásainkra 
és e reményben nyitom meg felolvasásaink sorát 
és adom át a szót Zsilinszky Mihály tisztelt ba-
rátomnak. 

Bismark Canossában. 
Hase K. a nagy nevű történész, mikor egy-

háztörténelmében VI. Adorján pápáról, — Luther 
egyik kortársáról — szól, előadja, hogy ez a 
pápai szék elfoglalásakor sietett a Nürnbergbe 
összegyűlt német rendeket a wormsi edtétum 
végrehajtására felhívni, de egyszersmind maga Í s 
elismerte, hogy az egyházba sok hiba Csúszott 
be s megígérte, hogy Krisztus eltorzított meny-
asszonyát — az egyházat — igyekezni fog ere-
deti tisztaságába visszahelyezni. -— És Adorján 
— mondja Hase — akarta is az egyházat őszin-
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tén reformálni, hozzá kezdett ennek keresztül 
viteléhez, csak hogy a pápának tekintettel kellett 
lenni a pápai szék érdekeire, tekintettel a bibor-
nokra s általában a hierarchia hatalmára; úgy 
hogy a félvilág által uralt pápa nem tehette azt, 
mit az egyszerű mezétlábas szerzetes, ki csak az 
igazságot, lelke meggyőződését követte, semmi 
egyéb által nem veszélyeztetve. 

Nehéz a gazdagoknak, a hatalmasoknak 
menyországba — az igazság — a meggyőződés 
menyországába jutni 1 

A napokban eszünkbe jutott a régi história. 
Nem fogunk Canossába menni! hangoztatá 

ezelőtt gondolom másfél évtizeddel a hatalmas 
Bismark, a félvilágot rettegtető. Nem fogja tűrni, 
hogy a német birodalom politikai ügyeibe idegen 
papi fejedelem avatkozzék s a modern államelv 
teljes kifejtése azon árnyékhatalom — a pápai 
curia — által akadályoztassék. 

Ez már beszéd! gondolánk, méltó egy oly 
férfihoz, kinek a háta mögött egy millió szurony 
s 40 millió német áll. Egy ily ember — nem 
kételkedünk — ura lesz majd szavának s erélyes 
kezével fenntartandja azon korlátokat, melyek 
az egyházi és állami életet egymástól különvá- [ 
lasztják s nem engedendi, hogy a nagy német 
birodalomban a vallás köpenye alatt politika 
űzessék. 

Fel is övedzé derekát a nagy államférfi s 
neki gyürkőzött a papuralom túlkapásai ellen ; 
való erélyes védekezésre. Hozatott törvényeket, 
kedve szerint valókat, adott ki rendeleteket, 
melyeket célra vezetőknek gondolt. Egész Európa 
kíváncsian leste a küzdelem eredményét. Néhány 
évig kellő erélylyel vívta a nagy diplomata a 
nagy harcot, de már ezelőtt három négy évvel 
újabb és újabb lépéseket tett Canossa felé, a 
napokban pedig, ha külsőleg nem is annyira 
meghunnyászkodva, mint egykor Henrik, a né-

„met császár, de tényleg bement biz ő az emle-
getett pápai residentiába, megalázta magát, ré-
szint már eddigelé visszavonta, részint közelebb 
visszavonandja mindazon intézkedéseket,*) melye-
ket a hierarchia túlkapásai ellenében ez utóbbi 
másfél évtized alatt tett. 

Mikor a kis, de szabad alkotmányos Svájc 
— hol pedig a lakosságnak vallás szerinti szám-
aránya nagyon összevág a Bismark által vezetett 
birodalom lakosságának számarányával, — akarta 
a hierarchia túlkapásai s a jezsuitismus ádáz 
befolyása ellenében magát biztosítani s a modern 
államelvet szűk határai között valósítani, ennek, 
bár erélyes küzdelmek mellett, sikerült és a kis 

*) Folyó hó 22-én már nyilvánosságra jött azon legújabb egy-
• .ház-politikai törvényjavaslat, mely a hires májusi törvények utolsó ma-

radványát is elhordja, Lásd e szám külföldi rovatát. Szerk. 

Svájc kormánya úr a maga területén, az európai 
helyzetnek jobbra vagy balra fordulása mellett, 
szilárdan áll az idegen papuralmi kísérletekkel 
szemben; addig a nagy német birodalom nagy 
ható kancellárja kénytelen meghátrálni s egyház-
politikai terveinek összedőlt romjai felett bús-
lakodni. 

A kis Svájcnak sikerült, mert annak, min-
den mellékérdekektől eltekintve, egyedüli célja a 
szabadság, az állam jogainak a biztosítása volt; 
míg Bismark, a nagy diplomata, kénytelen te-
kintettel lenni hol egyik, hol másik pártra, a 
melyiknek segítségével uralmát fenntarthatni re-
ményű. Nála a szabadság nem cél, csak eszköz 
hatalma biztosítására. Egykor felkarolta a prot. 
liberális egyházpolitikai elveket, hogy ezek mel-
lett mutatott lelkesedéssel megnyerje a protest. 
többséget; most — a citromot kicsavarván, el-
dobja, — most folyamodik a pápához s Jacobini 
bibornokkal jár karöltve, visszaadja a papuralom-
nak mindazt a hatalmat és befolyást, melylyel az 
egykor Németországon bírt s melyek ellenében 
Bismark oly hatalmasan csörtette a kardot egy 
évtizeden át, — csak hogy a pápa befolyásával, 
ennek a német katholikusokhoz közelebb kibo-
csátott főpásztori levelével megnyerje politikai 
céljainak s hadi terveinek támogatására az ultra-
montán elemeket s ezek segítségével az újonnan 
egybehívandó birodalmi gyűlésben a többséget. 
Mit neki a liberális egyházpolitikai elv, neki több 
katona kell az eddiginél és ebből a célból áldo-
zatul dobja azt az elvet, a melyiknek a feláldo-
zásával könnyebben célhoz jutni vél. 

Bismarknak is könnyebb a tű fokán keresz-
tül menni, mint . . . . 

Ez különben az ő dolga. No meg a néme-
teké, búsuljanak azok, ha csalatkoztak nagy po-
litikusuk szabadelvűségében. 

Hanem egy kis tanulságot mi is meríthetünk 
a szemünk előtt történtekből, nem valami új ta-
nulságot ugyan, sőt nagyon is régit, régibbet, 
mint az az ismeretes nóta, melynek húzását ez 
előtt 25 évvel Magyarország alckori helytartója 
megtiltotta. Tanuljuk meg jelesen azt, hogy a 
politikának nincs vallása, nincs lelke, vagyis hogy 
az lelketlen. Beh sokszor s béli sokan legyezget-
ték a politikus urak közül a mi protestáns egy-
házunkat s ennek vezetőit, mikor nekik a protes-
tánsok támogatására szükségük volt; és viszont 
beh sokszor cserben hagyták a mi egyházunkat 
azok, kik néha-néha szóval és ígéretekben oly 
nemes lelkiteknek mutatták magukat irányunkban. 
A politikának nincs vallása, de viszont a vallás 
se ártsa magát politikába. Azok, a kik a vallás 
oltára körül szolgálnak, ne reménykedjenek, ne 
bízzanak idegen istenekbe. Szelídek, mosolygók 



ezek, míg áldozatokat viszünk nekik, de hidegen 
megvetőleg fordulnak el, ha áldozatot kérünk 
tőlük. Egyházunk felvirágoztatása nem egyik vagy 
másik politika diadalra juttatásától, hanem az 
egyház valódi híveinek lelkesültségétől s lelkiis-
meretes munkásságától, áldozatkészségétől függ. 
Vallásunk igazságainak, avagy egyházkormányzati 
s egyházpolitikai elveinknek győzelmét ne a világi 
hatalmasságoktól, ne a politikai pártoktól s ezek 
vezéreitől, a kisebb és nagyobb Bismarkoktól, 
hanem azoktól várjuk, a kik egyedül azon igaz-
ságok szolgálatában állanak, a kik kizárólag azon 
elveknek szentelik egész életüket. VI. Adorján, 
a hatalmas pápa még csak hozzá sem kezdhetett 
vallás-reformátori terveinek valósításához, az egy-
szerű wittembergi tanár pedig önzetlen lelkesedé-
sével minden ízében reformálta a keresztyén val-
lás tantételeit. A hatalmas, a vas-cancellár meg-
bukott másfél évtizedes küzdelme után egyház-
politikai elveivel: a Genf vasakaratú reformátora 
pedig már ezelőtt negyedfélszáz évvel teljes dia-
dalra juttatta azon elveket, már akkor határozot-
tan külön választotta az egyházat az államtól. 
Lutherekre és Kálvinokra van szüksége mai ' 
napság is egyházunknak, csak ezek fogják azt 
felvirágoztathatni. 

De meríthető egy másik tanulság is. Mint 
a tűz a vízzel, úgy a szabadság a zsarnoksággal 
soha ki nem békülhet; de az egyik téren sze-
replő zsarnok a más körben erőszakoskodóval 
könnyen frigyre léphet. A pápa és a kancellár 
éveken át küzdenek egymás ellen, növelni kíván-
ván mindenik egymás ellenében hatalomkörét. 
Most látva, hogy a terv nem valósul oly köny- \ 
nyen, mint gondolák, békejobbat nyújtanak egy-
másnak s kölcsönösen támogatják egymás terveit. 
Egyházunk a szabadság elvén nyugoszik, a sza-
badság volt ennek szülője, éltetője, felvirágozta-
tója s ezentúl is az lesz azon lobogó, mely alatt 
győzni fog; s egyházunknak fő ellensége nem a 
katholikus egyház, hanem a zsarnokság, a mint 
ezt különösen hazai protest. egyházunk törté-
nelme igazolja. A magyar protestánsok a liberális 
katholikusokkal sokkal többször voltak szövetség-
ben, mint ellenséges viszonyban. Ebből azután 
Önkényt következik, hogy nekünk protestánsok-
nak nem szabad hűteleneknek lennünk a liberális 
elvekhez semmi téren. Igaz, hogy vannak visszás-
ságai, gyengeségei, néha bosszantó oldalai is 
annak a nagy s kezdetben talán éretlen liberá-
lismusnak; de a szabadság legtúlzóbb kinövései-
ben sem árt maradandólag annyit egyházunknak, 
mint a zsarnokság, még ha az a protestántismus j 
köpenyét viseli is. 

S ez a Bismark-historia mutat még mást is. 
Azt a pápaságot a reformátió kezdete óta álta-

lában, de kivált az utóbbi száz év alatt annyira 
rúgták, taposták, szidták, ócsárolták, birtokaitól 
megfosztották, majd nem halál hírét költötték; s 
annak dacára az még ma is nemcsak él, de 
uralkodik; nemcsak mint egy népes vallásfeleke-
zet főpapja, de mint politikai nagy hatalom is 
még folyvást nagy szerepet játszik, még egy 
Bismark is, ha nehezére esik is vas derekának, 
meghajlik előtte. Mi ennek az oka? 

Alkalmilag majd megkisérljük feleletet adni 
reá, addig gondolkodjunk róla, eléggé fontos 
kérdés. F, 

A külföldi stipendiumokról. 
Az 1885. évi november hóban tartott ev. reform, 

egyetemes konvent megbízásából annak elnöksége 1886 
febr 17-én 12/1885. s z - a- átiratában azzal a ké-
réssel fordult a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez, hogy szerezze be a külföldi főiskolákban, a lel-
készi és tanári pályára készülő mindkét prot. felekezetű 
magyar ifjak javára fennálló alapítványokra s egyébb 
jótéteményekre vonatkozó részletes adatokat . E megke-
resés folytán a vallás- és közoktatásügyi miniszter fel-
kérte úgy az osztrák cultus-, mint a közös külügymi-
nisztert, hogy érintkezésbe tévén magukat a birodalmi 
tanácsban képviselt országok s illetőleg Németország, 
Anglia, Németalföld, Schweitz követségeível, őt kimerí-
tően értesítsék a nevezett országok egyetemein s egyébb 
főiskoláin a mindkét felekezetű protestáns magyar ifjak 
számára fennálló alapítványok s egyébb jótétemények 
miben állásáról, a felvételi feltételekről s közöljék a ne-
taláni alapító oklevelek tartalmát. A f. é. jan. 21-dikén 
érkezeit le Tanárky Gedeon aláírásával br. V a y Miklós, 
konventi elnökhöz e tárgyban a cultus-miniszter leirata. 
A leirathoz csatolt 21 darab melléklet, habár nem is 
egészen teljes, részletekig kiterjedő, de azért elég bő 
tájékozást nyújt a külföldön levő stipendiumokról. Csak 
a Hollandiában s illetve az utrechti egyetemen levő 
Bernhard és Alphen-féle alapítványokról nincs e mostani 
leiratban szó, a mennyiben ezekről a haagai követség 
már 1879 február 9-kén küldött felvilágosító adatokat s 
azokat a miniszter közölte is az összes ev. ref. püspö-
kökkel még az 1879 nov. 2 kán 30399. szám a 'a t t kelt 
intézvényével. 

Alkalmunk lévén a konventi elnök úr ő nagy-
méltósága szívességéből a most közlött hiteles adatokba 
betekinteni, azokból adjuk a következőket : 

Az osztrák cultus-miniszter 1886 aug. 17-kén kelt 
válaszában, támaszkodva a K. K. ev. Oberkirchenrath 
hozzá beadot t jelentésére, azt írja, hogy az osztrák 
ta r tományokban csak a bécsi egyetemen van egy ala-
pítvány — a Kollár János-féle, mely egy ág. hitv. ev. 
szláv nemzetiségű theologus ifjú számára tétetett . Az 
alapítvány tőkéje most 1800 frt névleges értékű állam-
papírokban. Mindkét protest. felekezetű magyar ifjak 
részére tett beneficiumnak tekinthető a Kovács János 
Baptist-íéle 1000 frtos alapítvány a bécsi ev. theologiai 
facultásnál. Ennek rendeltetése az, hogy a kamatokból 
magyar lapok és iroda'mi művek szereztessenek meg a 
facultás könyvtára részére. Ez alapítvány jelenlegi állása 
400 frt névleges értékű állami járadékban és 100 forint 
tényleges értékben. Az alapítványt az Oberkirchenrath 
kezeli. — A Kollár féle stipendiumnak alapító levele is 



közöltetvén másolatban, benne a következő felvételi fel-
tételek foglaltatnak : i . A stipendiumot csak szláv nem-
zetiségű theologus kaphat ja meg és pedig tót, cseh és 
morva nemzetiségűek. E két utóbbinál az illető lehet 
helv. hitvallású is; de a tótok közül csak ág. ev. élvez-
heti. 2. A jóté teményben részesülhet valaki 3 egymás-
utáni évben, ha csak rosz magaviselet vagy hanyag 
tanulás által az illető magát reá méltatlanná nem teszi. 
3. A stipendiumra csak az méltó, ki a cseh-szláv iro-
dalmat tényleg műveli, azt gyarapí t ja s tehetséggel 
munkálkodik e téren. 4. Ha a kellékeknek megfelelő 
ifjú esetleg nem akadna, a stipendium nem adatik ki, 
hanem az azon évre eső összeg visszacsatoltatik a tő-
kéhez. 

A Kovács János-féle 1000 frtos alapítvány még 
1833-ban tétetett . Kovács O Felségének s több főher-
cegnek volt tanára a magyar irodalomtörténetből. 

A német követség jelentése szerint Greifsivalclban, 
Halléban, Göttingában és Marburgban vannak beneficiu-
mok. A három előbb említett helyen levő stipendiumok-
ról azonban a jelentés nem szól semmit, csak a mar-
burgiról közöl részletesebb adatokat . Ezek szerint Mar-
burgban tulaj donképen »fundált* alapítvány nincs. — 
1717-ben adtak ott a »Landesherren« e'őszor magyar 
embernek stipendiumot és pedig ú g y : »dass demselben 
aus der Communitáts-Casse der Tisch und jáhrlich, so 
lang er hier sein^wiirde ex aerario academico 40 Thaler 
nebst freien Logiment gegeben werden sollte.« 1717 óta 
aztán egész 1756-ig a »Landesherren«-hez folyamodtak, 
kik a jótéteményben részesülni kívántak. 1756-ban a 
»Landesherrschaft« állandó alapítványt tett a magyarok 
részére, szabad asztallal és 50 tallér évi járadékkal, mely 
a »Communitáts-cassából« volt fizetendő. A stipendium 
jelenleg 300 mk évi járadék és 36 márk viaticum. Az 
alapítványt legtöbbnyire erdélyi ev. reform, ifjak vették 
igénybe s a folyamodókat most is az alapító levél ér-
telmében a maros-vásárhelyi collegiumnak kell ajánlani. 

Lipcsében 4 stipendium van 1 56 márkkai, kettő van 
150—150 márkkai és egy 120 márk évi járulékkal. Az 
egyetemi senatus szabad asztalt ad az oda menő, főleg 
erdélyi ifjaknak 

Sajnálatunkat kell kifejezni, hogy a német követség 
általáben csak ilyen kevés majdnem semmit mondó adatra 
szorítkozott jelentésében. 

Baselben az »Alumneumban« osztrák-magyar theo-
logus ifjak számára öt szabadhely van fenntartva. H o g y 
egy-egy szabadhely mennyi jó té teményben részesíti az 
ifjakat mutat ja az, hogy azoknak, kik saját költségükre 
kívánják magukat az Alumneumba felvétetni 200 frankot 
kell fizetniök a nyári- és 300 frankot a téli félévre. A 
jó té teményér t folyamodóknak kérelmeiket az egyes se-
mesterek kezdete előtt 1 1 j 2 hónappal kell bekiildeniök 
az Alumneum gondnokságához latin, vagy német nyel-
ven. A folyamodványhoz csatolandók a tanulmányi bizo-
nyí tványokon kívül (melyek szintén latin vagy német 
nyelvre fordítandók) egy curriculum vitae, katona-könyv 
vagy bizonyítvány, hogy az illető fel van mentve a tényle-
ges szolgálat alól s egy a gondnokság által ismert tanár-
nak vagy lelkésznek ajánló levele. 

Tübingában az ott levő állami alapítványokból szok-
tak 4 évenként 257 mkát tevő stipendiumot adni magyar 
prot . ifjaknak. Itt van még egy külön alapítvány is, a 
Hiller-íé\e, erdélyi theologusok számára, mely az evang. 
seminarium felügyelősége által kezeltetik. Eredetileg 
2000 fr tot tett alaptőkéje. Most e stipendium nem osz-
tatik ki, s mindaddig nem is tétetnek folyóvá kamatai, 
míg a tőke megint fel nem növekszik 2000 frtra. Erre 

csak erdélyi ifjú pályázhatik s három éven át élvezheti, 
ha egyszer valaki megkapta . 

Angiidban az egyetemeken általában nincsenek sti-
pendiumok magyar tanulók számára, csak a mint isme-
retes, az edinburghi »Frec Church« segélyez évenként 
4 magyar theologust a hívek e célra adott kegyes ado-
mányaiból 50—60 fonttal egy-egy ifjút. 

Ennyi, mit a hivatalos jelentések nyújtanak. Tájé-
kozásul egészen elegendők; de az alapítványok termé-
szetének részletes megismerését még sem merí thet jük 
belőlük. Ezeket illetőleg még mindég meg kell eléged-
nünk külföldön járt ifjaink egyes tudósításaival, —y. 

T Á R C A. 

A legújabb theoiogia történetéből. 
(Folytatás.) 

A felekezeti dogma, főleg pedig az exclusiv or-
thodox lutherizmus restaurátiójának legjelentékenyebb 
képviselője Hamis Claus 15) (1778—1855) Kielben (»ein 
altkirchl. frommer, volksthiimlich bilderreicher Prediger 
und in Zungen zu reden gewaltig* Hase), a ki eredeti-
leg Schleiermacher befolyása alatt állván 1817-ben, mint 
a reformáció három százados jubileumán a lutherizmus 
zászlaja mellett küzdött, s e célból 95 tételt bocsátott 
ki. 16) E thesisek nagy port vertek föl, azonban a pro-
testátió nem igen használt az 1817-ben tervbe vett 
porosz unió ellen. Ezen tételekben az or thodox restau-
rátió már határozottan felekezeti színben tűnik fel, a mi 
különben természetes valami. Még más különös törté-
neti viszonyok is jönnek itt figyelembe, a melyek az 
or thodox felekezeti lutherizmus restaurátiójára befolyás-
sal voltak, nevezetesen a porosz unió bevezetése és keresz-
tülvitele. Schleiermacher Harms ellenében erősen az unió 
védelmére kelt, azonban az unió e korszak érett gyü-
mölcsének nem tekinthető. Korai volt az az unió azért, 
mert oly időbe esik, melyben a protestántismus eredeti 
lényegére még csak eszméltek, a hittani újjáképzés még 
csak kezdetét vette, s csak később lett volna felmuta-
tandó, mi a maradandó és esetleges benne ; nem volt 
időszerű az uniói, mivel a felekezeti és hittani közönyösség-
nek, a rationalismusnak áramlata még nagyon erős volt, s 
más részről ismét egy époly határozott restaurátió kez-
dett tért foglalni. Ezen unió nem ugyan lényegileg, de 
tényleg a felekezetiség relatív történeti jelentősége iránt 
közönyösnek mutatkozott, s még rosszabb fordulat állott 
be az unió történetében a porosz udvari ágenda beveze-
tése, s a separatistikus lutheránusoknak Sziléziában való 
kormányi üldöztetése által. III. Fr igyes Vilmos a katonai 
rend és egyformaság fogalmait alkalmazta Altenstein mi-
niszter tanácsára az egyházra, s ezzel a lutheránusoknak 
oly martyriumot készített, mely a protestántismus kárának 
bizonyult be. S hasonló erélyt fejtett ki mint a sziléziai 
ó-lutheránusok »a lutherizmus confessora« Guerike is 
Halléban az unió ellen, a mi azután tanári hivatalának 
elvesztését vonta maga után. A lutherizmus további tör-
ténete Poroszhonban inkább egyházpolitikai, mint hittani 
érdekkel bír, épazért Bajorországra térünk át, hol a szi-

15) Selbstbiographie« 1851. V. ö. Cartens : »Harms Cl. und der 
Thesenstreit* című cikkét Ilerzog, »Realencycl.« V, 616—621, hol az 
irodalom bőven van előadva, 

18) Szövegüket 1. »Selbstbiographie« 229—241. 1. s rövid kivonat-
ban Crestens i. c ikkében: íThesenstreit* cím alatt Schleiermacher 
élesen bírálja azokat : »Halbwahre Orakelsprüche« . . . Haseben nach 
Schimmer und W i t z , , . , der Verfasser sich übereilt und fehlgegriffen.* 



gorú exclusiv lutherizmus megújítása a legnagyobb fon-
tossággal bír, melynek főszékhelye az erlangeni egye-
tem lett. Első, ki a lutherizmust a tanári széken 
hirdette, Harless volt, a ki sokoldalú tudományossága 
és jellemteljessége által döntő befolyást gyakorolt a 
theologiára és egyházra Bajorhonban, Hozzá csatlako-
zott Thomasius, mint a hittan, Höfling a gyakorlati, 
Hofmann az exegétikai és Delitzsch, mint az ó-szövet-
ségi theologia tanára. Hozzá járul több lelkésznek na-
gyonis hatásos működése, a kik között az ismeretes 
Löhe Vilmos emelkedik ki. A lutherizmus másik szék-
helye Szászország és később Hannovera volt, s itt a 
göttingai egyetemi theol. tanárok elleni hallatlan fellépés-
sel végződött a stadi értekezlet határozatából 1853. Ezen 
merész támadás a gött ingai theol. fakultás ellen annyi-
val is inkább jogtalan volt, mivel az unió álláspontjára 
helyezkedve ugyan, mindinkább határozott positiv irányt 
vett , a mi Dorner, Ehrenfeuchter s később Schöberlein 
meghívásából is kitűnik. A theol. fakultás ezen táma-
dás ellen erélyes protestátiót intézett »Denkschrif t 1 7) iiber 
die gegenwárt . Krisis des kirchlichen Lebens 1854® című 
iratában, melyet aztán hevesen támadot t Kliefoth, Petri 
s többen, mit azonban a fakultás hasonló erélylyel uta-
sított vissza : »Erklárung der theol. Fakul tát zu Göt-
tingen in Veranlassung ihrer Denkschrift* 1854 című fe-
leletében. 

Különös módon lépett föl ezen új lutherizmus 
Hessenkasselben, hol az or thodoxia a hírhedt Hassen-
pflug idejében a kormánynál is talált t ámogatás t mint a 
legerősebb politikai reactiónak támasza. A dolognak új 
fordulatát Vilmar 18) jelentette, ki széles ismeretekkel bíró 
férfiúi volt ugyan, azonban az egyházpolitikai reactiónak 
félelmes gyermeke is egyszersmind. Hivatali állásában, 
mint metropoli tán és lelkészi tanácsos kísérletet tet t 
Hessen reformált egyházában egy lutheri hierarchiai egy-
házi reformmal. Egyházi hivatalát elhagyva, marburgi 
theol. tanár lett, s »Die Theologie der Tathsachen wider 
die Theol. der Rethor ik* 1856 című művével a theol. 
körökben nagy feltűnést okozott, mely j>tények theolo-
giájával« minden valódi tudományt arcul ütött. 

E g y másik tar tomány, melyben a lutheri doctri-
narismus teljes virágzásra jutott , Mecklenburg, hol a 
lutheri tan KliefothI9) főpap egyeduralma alatt bor-
zasztó kinövéseket szült. Kliefoth, eredetileg Schleíer-
macher tanítványa, később az üdvöt az egyház legszi-
gorúbb lutheri tárgyilagosságában, a lelkészi hivatal méltó-
ságában és hatalomteljében, az úrvacsorai gyónás és 
felszentelés sákrámentomi jellegében s az istentiszteleti 
formák katholizálásában kereste. Ezen lutherizmus egyik 
hallatlan kinövése Baumgarten *20) rostocki tanárnak el-
mozdítása 1858-ban, mely a legorthodoxabbaknál is 
méltó felháborodást keltett, s éles bizonysága annak a 
rigorismusnak és kizárólagosságnak, melylyel Kliefoth a 
maga rémséges dogmatismusát egyeduralomra jut tatni 
törekedet t Mecklenburgban. Helyesen jegyzi m e g Lan-
derer, 2i) hogy ily or thodox és positiv theologusnak el-

17) Ebben hivatkozik a theol. tudomány érdeméré és jelentősé-
gére a protestántismusban, a theol. fakultások feladatára, hogy azok 
nem csupán az egyházi tan átszállító intézetei, hanem hogy mint tisz-
tító és élesztő kovász az egyház egészséges fejlődését folyamatban 
tartsák ; éles vonásokkal rajzolja az ú jabb lutheri orthodoxiáoak szel-
lemi tunyaságát, harc- és uralomvágyát, mely a prot . egyházat azzal 
fenyegeti, hogy újra, mint a 17-ik szazadban törvenyegyhazzá mere-
vüljön, miközben az üdvösségnek új útját állítja fel, mely nem a » h i u , 
hanem a »tiszta tan val lásánakt útja. 

18) Lásd jellemzését Schwarz—Kovács i. m. 333—345 1. 
19) Jellemzését lásd Schwarz—Kovács i. m. 263 s köv. 1. 
20) Jellemzését és esetét lásd Schwarz—Kovács i. m, 372—380. h 
a i ) I. m 332. 1. 

bocsátása holt egyháziasságot jelent, melynek gyümölcse 
a nép egyháziatlansága és erkölcstelensége, a mint azt 
Ziegler, Beyschlag tanár »Deutsch. Ev. Blátter« című 
lapjának 1885. folyamában a mecklenburgi egyház 
adot t jellemzésében napnal világosabban kimutatta. Jól 
mondja Schwarz: »hogy ilyen eljárás csak a német 
föld leghomályosabb part ján, a mecklenburgi ál lamegy-
házban, a schwerini Antonelli, Kliefoth erőszakosko-
dása alatt volt lehetséges.« Végül a szigorú o r thodox 
lutherizmus az orosz dorpati egyetem s a keleti tarto-
mányok prot. lelkészeinél is képviselve van. A dorpati 
theologia képviselői Sartorius, Iíeil, Kurtz, Philippi, később 
Ottingen és Engelhardt, mely theologiának keletkezésére 
nagy befolyással volt az orosz kormány által támoga-
tot görög-keleti proselytismus is Livland és Esthland 
tar tományaiban. 

Ezen szigorú lutheri i ránynak speciális hittani jel lem-
zésére át térve lényeges különbségekre akadunk. A régebbi, 
józanabb lutheránusok abban különböznek az újabbaktól , 
hogy utóbbiak sákrámentomi egyháziasságuk által túl 
mennek Luther s az eredeti lutheri protestánt ismus sőt 
Hengs tenberg álláspontján, Schwarzzal »o- és új- vagy 
liyperlutheránusoknak« nevezhetjük őket. 22) Az ó-luthe-
ránusok megelégedtek a lutheri reformált hittani rend-
szer elvi ellentétével, s ezzel természetesen ha tározot tan 
kiemelték a kegyelemeszközökről és azoknak collativ 
erejéről szóló lutheri tant . Az új- lutheránusok m é g to-
vább mentek, a mennyibnn az egyház és hivatal fogal-
mát sákrámentomi és katholizáló alakban fogták fel, s 
ez képezi a vita tá rgyát a 2 fraktió között. Előbbiekhez 
tartozik Guerike, Iiudelbach. Harless, Höfling, Hofmann, 
Phillippi, Luthardt, Kahnis és mások, utóbbiakhoz: 
Delitzsch, Löhe, Kliefoth, Miinchmeyer, Petri slb. 

(Folyt, köv.) Dr. Szlávik Mátyás. 

B E L F Ö L D . 

A vallás- és közoktatási minisztérium költség-
vetésének tárgyalása. 

A részletes vita közel négy napig tar to t t , de ki-
magaslóbb momentuma ennek sem igen volt. 

Február 17-én a tudomány- és műegyetem költ-
ségeit tárgyal ták s Hermann Ottó, ki elsőnek szólalt fel, 
most is élesen kritizálta az egyetemi tanárokat, hibáz-
tatva, hogy irodalmilag nem működnek, nem írnak tan-
könyveket , s hogy oly nagy némelyiknél a »tandíjak 
utáni sóvárgás*, hogy valóságos »tudományos gseftelésa. 
járja közöttük és tandíj-licitaciót tar tanak egymásra stb. 
— A szellemi működés ez éles bírálatánál Hermann 
Szilágyi Dezsőt is fölemlíté, ki »szintén nem ír semmit 
s a mit az egyetemen elméletileg tanít, azt gyakorlat i lag 
a házban is úgy érvényesíti, h o g y két szék között a 
pad alatt marad.« E súlyos vádakra Szilágyi és Trefor t 
feleltek. Szilágyi alaptalannak nyilvánítá a »gseftelés« 
vádját s bizonyítást követel H - t ó l ; a tankönyvirásra 
pedig azt felelte, hogy a tanárnak első sorban nem 
tankonyvirás a kötelessége, hanem a jó tanítás. Trefor t 
szintén visszautasította a He rmann vádjai t s a ház 
derülsége között mondá neki, hogy jobb volna, ha H. 
maga is tanár lenne, a helyett, hogy a tanárokat vádol-
gat ja . Fölemlíté azt is, hogy a 3-ik egyetem felállítására 
nézve Szeged épen nincs kizárva a lehetőségek sorából. 

22) I. m. 262 s köv. lapjain adott jellemzésében az ú j lutheriz--
musról, 



Szemnecz Emil az egyetem katholikus alapjainak 
érdekében szólalt föl s hibáztatta a minisztert, hogy a 
kath. alapokat kezelő ellenőrző bizottságba olyan szabad-
kőmivest nevezett ki, ki szabadkőmives sírjánál halotti 
beszédet is tartott . Er re az ülés végén Rakovszky István 
szólalt föl, kijelentve, hogy ő rá történt a célzás, de 
nincs joga azt röstelni. A képviselők megbízásából mint 
képviselő beszélt Simonyi E rnő sírjánál, s azért, hogy 
szabadkőmives, egyszersmind jó katholikus is, mert 
egyik nem zárja ki a másikat, sőt a szabadkőmívesek 
rendszabályai szerint van kizárva minden vallási és 
politikai működés e testület köréből. Thaly Kálmán az 
egyetemi dolgokat nem látja olyan sötét szinben, mint 
Hermann Ottó, kinek némely állítását cáfolta is. A tan-
ügyről, kulturáról kedvezőleg nyilatkozott, óhajtva, hogy 
a történelmet és bölcsészetet ép oly szeretettel ápolják, 
mint a természettudományokat . Helfy Ignác olyan inté-
zetet kivánt felállíttatni nálunk is, minő a keleti akadé-
mia, magyar konzulok képzésére. Hoitsy Pál pedig 
csillagvizsgáló intézet és csillagászati tanszék felállítása 
végett adott be határozati javaslatot, de visszavonta, 
midőn a miniszter kijelenté, hogy ezzel az ügygyei 
maga is foglalkozik. Berzeviczy Albert államtitkár az 
ügy fontosságát megillető komolysággal cáfolt számos 
állítást s adott megnyugtató felvilágosításokat. Mondá 
azt is, hogy a bölcseimi szakok számára semmináriu-
mot készülnek felállítani. 

A műegyetem tételénél Dobránszky Péter volt 
műegy. tanár tartott hosszú beszédet. Nem tet t jó hatást . 
Volt tanártarsai és rektora (a kösztíszteletű Szily Kál-
mán) ellen vádaskodott , a rektort és tanárokat a köz-
pénzek önző kezelésével és sok mindenféle visszaéléssel 
gyanúsította. A beszédnek az a látszata volt, hogy raj tok 
boszut kíván állni. Kedvetlenül is hallgatta minden párt . 
Ellenben helyeslés támadt , midőn Trefort visszautasítá 
a jelen nem levő tanárok bevádolását, megjegyezve, 
hogy míg Dobránszky műegyetemi tanár volt, nem 
jelentett föl, semmi visszaélést. Különben a miniszter 
kijelenté, hogy megvizsgáltatja az ügyeket, mire jobbról, 
balról kiálták : »nem szükséges.« Berzeviczy államtitkár 
a műegyetemi korhadt gerendák történetét mondta el, 
a miért Dobránszky szintén a tanárokat vádolta, vala-
mint azért is, mert az ő statisztikai tanszékét megszün-
tették. Az államtitkár kijelenté, hogy megszüntet ték 
azért, mert a tanszéknek egész éven át egy hallgatója 
sem volt. Dobránszhy Péter ez ellen próbált védekezni, 
de szavainak semmi hatása sem volt. Még a másnapi 
vitában is csaknem egy óráig foglalkoztak vele. Hermán 
egyenesen szemére lobbantá Dobránszkynak, hogy bo-
szuból denuncálta volt kartársait. Trefort és Berzeviczy 
részletesen megcáfolták Dobránszkynak vádaskodásait, 
különösen a Szily ellen emelt rágalmakat . 

A középiskolák tételénél Helfy Ignác szólalt fel, 
azt sürgetve, hogy mint Norvégia, egyesítsük mi is a 
reáliskolát és a gymnasiumot. Trefort miniszter nyomós 
észrevételeket tett erre s következetlenséget látott ab-
ban, hogy Helfy egyfelől túlterhelésről beszél, másfelől 
mindig új meg új tanítnivalót kiván. — A középiskolai 
rendszer nemzetközi jellegűségét is említve a miniszter, 
Ugrón Gábor ez ellen szólalt fel. Ő magyar szellemű kö-
zépiskolát kiván, de midőn a német tanrendszert elitélte, 
e helyett mégis i d e g e n t : a franciát ajánlotta. Ez ellen 
meg Zichy Antal te t t kifogást. Előre bocsátva, hogy 
nem tar t ja helyesnek a kétféle középiskolát s fölösleges-
nek tekinti nálunk, hol modern nyelveket is kell elsajá-
títani, a görög nyelv tanítását, mely nélkül is volt elég 
nagy ember, (ott van Deák Ferenc), erősen gáncsolta a 

francia nyelv és nagyzás bálványzását. A francia tan-
rendszer — úgymond — hanyatlóban van s ma már az 
is a német felé hajol. Szólt egyszersmind a francia 
hivalkodás ellen is, mondván, ha a franciák nem tarta-
nák rablásnak Elzász és Lotharíngia visszafoglalását s 
abba belenyugodnának, Európa békéje biztosítva volna ! 

Az elnök erre azt jegyzé meg. hogy a vitába nem 
kellene a tárgyhoz nem tartozó ügyeket is bevonni s a 
maí válságos időben erős megjegyzéseket tenni, oly 
nemzetekre, melyekkel barátságos viszonyban állunk. 

Még Kiss Albert (ref. lelkész) beszélt nyomósán és 
helyeslés kíséretében. Többi közt sajnálkozását fejezte ki 
oly kisebb gymnasiumok megszüntetése fölött, melyek a 
magyarságnak igen jó szolgálatot tesznek. Szemnecz 
beszédére reflektálva emelkedett s a felebaráti szeretet 
jó papjához illő hangon kárhoztatá azokat, kik sok ba-
jainkhoz még egy újat és nagyot igyekeznek csatolni : 
a felekezetek közti villongást, a mire a nemzetnek semmi 
szüksége nincs. Szóba hozta a szónok a Veress József 
múltkori hasonlatát, hogy t. i. a függetlenségi párt túrós 
csuszával szolgál a népnek, míg az antisemiták tepertüt 
is tesznek rá, hogy ízesebb legyen. Kis Alber t azt 
mondá, hogy ez nem jóizű teper tű; közelébb egy másik 
antisemita, már keserű túrót is kínált hozzá s következ-
hetik még rá az ismert socialiszlikus olajcsöpp is s az 
ily eledelt a jó magyar ember természete nem fogadja 
be. (Helyeslés jobbról, balról. Csak egy pár antisemita 
jelenté ki nem tetszését közbeszólással.) 

A szombati ülésben a nép fölkelésre kért költségek 
megszavazása után, folytatták a középiskola költségve-
tését. Ennél laposabb és eszmétlenebb vita alig folyt a 
képviselő házban. Hoitsy Pál hosszú beszéddel untat ta a 
házat, a mathezis és csillagászat mellett kardoskodott , 
több hatástalanul elhangzott észrevételt tet t a miniszter 
és a szónokok nyilatkozataira. Nendtwich K. formaszerű-

| leg converszált, sok ürességet összehordott, többek kö-
zött azt is elmondva, hogy neki milyen szép könyvtára 
van s hogy nálunk csak regényeket és verseket olvas-
nak. Pulszky F. gúnyosan sajnálkozott is a miniszteren, ki 
annyi homlokegyenest ellenkező nézetet kénytelen végig 
hallgatni s azt tanácsolta neki, hogy legjobban teszi, ha 
ezeket meg se hallva, önmagára hallgat. Fenyvessy Ferenc 
hévvel szólt arról, hogy a középiskolában a képzőmű-
vészetek történelmét is kellene tanítani, hogy ifjainknak 
ízlésük és eszményies szellemük képződjék. Hermán 0. 
a természet tudományokat kívánta a középiskolai oktatás 
alapjául tétetni, például említve Göthét, kit a természet 
szeretete tett oly nagy költővé. 

Az utolsó nap, február 2i-én a népiskola költsé-
geire került a sor. Hamar és simán letárgyalták. Leg-
először Göndöcs B. szólalt föl s a ház e komikus alakja 
most nem igen keltett derültséget. Komolyan végig 
hallgatták jámbor tanácsait, s csak akkor mosolyogtak, 
mikor fölemlíté, hogy ő 12 iskolának az igazgatója. A 
népiskola sikerével nincs megelégedve. Az olvasó köny-
vekre kellene a fősúlyt fektetni, a mezőgazdaságot a 
franciák példájára minden iskolában tanítani, a polgári 
iskolákat pedig ipari és kereskedelmi tanfolyamokkal 
ellátni. Lukács Gyula a Horvátországban lakó magyar 
lakosság érdekében szólalt föl. Méltányosság szempont-
jából elvárná, hogy a horvátországi magyarság oktatási 
nyelve, legalább ott, hol csoportosan laknak a magya-
rok, a magyar legyen. Pedig a tényleges helyzet az, 
hogy kivált a szlavóniai megyékben mintegy 40 község-
ben lakik nagyobb csoportokban magyar lakosság és 
csak 5 községben van magyar tannyelvű iskola, melyek 
adunamelléki ref. püspökség főhatósága alatt állnak. Fel-



hívja e körülményre a miniszter figyelmét, valamint arra is, 
hogy Fiúméban nincs magyar kisdedóvó intézet. Szalai/ 
Imre arra kivánja irányozni a miniszter figyelmét, hogy 
szőlő- és gyümölcs te rmelő vidékeken a népiskolákban 
szőlőszetet és gyiimö'csészetet is taníttasson. — Trefort 
miniszter mind a három felszólalásra felelt. A népnevelés 
érdekében megtesz mindent, a mit csak budget je enged. 
A népoktatásnak gyakorlati irányt igyekszik adni. Van-
nak jó olvasó könyvek is. Ha a gyümölcsészetet nem 
tanít ják még általában, ennek oka, hogy a tanítók egy 
része nincs eléggé képezve. Ha a pénzviszonyok engedni 
fogják, a tanítók képzésére nagyobb suly lesz fektetendő. 
A polgári iskolák már is össze vannak kötve gazdasági 
s ipari ismeretek tanításával. Arra , hogy horvátországi 
magyar falukban magyarul tanítsanak, a miniszter ipar-
kodni fog, bár ez nem tartozik egészen az ő hatáskö-
rébe. Muraköz horvát faluiban van 12 állami népiskola, 
hol az oktatás nyelve magyar . A kisdedóvás ügyében 
is megtesz, a mit t e h e t ; jobban szeret adni, mint el-
utasílni. 

A néptanítók nyugdíj-intézeténél Barla József (ref. 
lelkész) a tanítói nyugdíj- törvény átvizsgálását sürgette, 
mert egyfelől igen magas a járulék, másfelől helytelen 
alkalmazása miatt sok néptanító ki van zárva a nyugdí j 
élvezhetéséből. A miniszter jelentéséből demonstrálja, 
hogy a tanítóknak csak 64'2°/0 kaphat nyugdíjat , míg 
35'8 százalék teljesen ki van belőle zárva. A nyugdíj-
alapok kezelését két irányban tar t ja helytelennek: hogy 
fényes palotákba fektették az alapokat s így keveset 
jövedelmeznek; továbbá hogy a kezelés nagyon költsé-
ges, a mennyiben az összes jövedelem V^-át fölemészti 
s igy jelentékeny összeget von el tulajdonképi céljától. 
Mindezekért az egész törvény gyökeres revisióját sür-
geti, még pedig a néptanító egyletek meghallgatásával. 

Trefort miniszter erre is felelt. A tanítókért ő min-
den lehetőt megtesz, bizonyítja ezt a tanítói árvaházak 
iigye. A tanitói nyugdí j átvizsgálására szintén megte t te 
az előmunkálatokat; de a járulékot nem könnyű leszál-
lítani, mert akkor a nyugdi j forrása kiapad. A fényes 
palotákról nem lehet oly fitymálva beszélni, mert egye-
temi épületeket nem szoktak granáriumok stílusában 
építni. De ez r.em is csorbítja a nyugdíjalapot, mert az 
állam fizet tőle öt száztólit. E g y nagy alap kezelése 
pedig pénzbe kerül, akár egyesekre, akár bankra bízzák. 

A többi tételt szó nélkül szavazták meg. Dél volt 
midőn a tárca költségvetésének tárgyalása véget ért. 
Mikor Trefor t kiment, a jobboldal zajosan éljenzett. Ha t 
napig tar tot t tárcája fölött a vita. Ez alatt volt néhány 
jeles beszéd, de volt sok fölösleges is. E g y párszor a 
köznevelési vitába neveletlenség is vegyült, s több kel-
lemetlen személyi ügy. Ehhez a tárcához mindenki ér-
teni vél. Angl iában is, ha együgyii képviselőt választa-
nak valahol, a választó nyers humorral azt szokta mon-
d a n i : »az egyetemhez ez is fog tudni beszélni U Aligha 
igy nem gondolkozik nálunk is az a jó néhány képviselő, 
kik éretlen eszmék elcsépelt általánosságok fejtegetésével 
untatták a házat. 

A békési evang. esperességből. *) 
Stelzer kiszácsi lelkész felfüggesztésének tárgya-

lása következőleg folyt le. 
Draslcóczy Lajos kijelenti, hogy ha elitéli azt, a ki 

szenvedélyessége által bot rányokra ragadta t ja magát, 

* Készséggel közöljük e cikket a bevezető sorok elhagyásával, 
részint mert úgy látszik, hogy a múltkori névtelen tudósítás hiányos és 
talán részrehajló is vol t ; részint és főkép azért, mert egy fölszentelt 

kétszeresen megérdemli a kárhoztatást az, a ki feleba-
rá t já t ingerli, szenvedélyét provokálja s a bot rányok 
elkövetésére alkalmat szolgáltat. A vizsgálat nem ter-
jesztette ki figyelmét azon okokra, melyek a vádolt 
lelkészre ingerlőleg hathat tak . Nem tar t ja igazságosnak, 
hogy valaki az első felmerült esetnél a legszigorúbb 
büntetéssel sujtassék. Már pedig a vizsgálati jegyzőköny-
vekből nem tűnik ki, hogy a vádolt lelkész volt-e annak 
idejében hibáira figyelmeztetve ? Indítványozza, hogy a 
nevezett lelkész pere befejeztéig — visszahelyeztessék. 

Jlász Sándor ezzel szemben a perbefogatással a 
felfüggesztés kérdését ís eldöntöt tnek tar t ja . Nem tar t ja 
kíméletre érdemesnek az oly lelkészt, a ki a hazafiságot 
menlevélnek tekinti arra nézve, hogy híveit pofozza. 
Élesen kikel azok ellen, a kik mások hazafiságát gyanú-
sítják, mások ellen vádaskodnak s ők maguk lelkészhez 
nem illő viselkedésükkel áldástalan, az egyházi életre 
nézve veszélyes helyzeteket teremtenek. Aján l ja a fel-
függesztés fenntartását. 

Gajdács Pál mint a vizsgáló bizottság egyik tagja, 
konstatálja, hogy Stelzer a hazafiság kötelmeinek sem 
tet t eleget, mert midőn azt kérdezte tő le : miért nem 
tart magyar istenitiszteleteket egyházában ? így fe le l t : 
»olyan bolondot nem teszek, hogy Kiszácson, a hol két 
tanítóm magyarul sem tud, magyar isteni t iszteleteket 
tartsak.* 

Klenk József azt kérdi egy ember szenvedjen-e 
inkább, vagy a 3000 lélek, a kik végkép nem akarják 
papjukat . A felfüggesztés mellett nyilatkozik. 

Haan Lajos figyelmezteti Klenket , hogy Kaifás is 
így szólt a zsidókhoz : vesszen el egy ember a nép 
kedvéér t ! O szívesen visszahelyezné lelkésztársát, de 
miután a bácsszerémi esperesség a büntetés szelídebb 
nemét a jegyzőkönyvi megrovás által irányában már 
alkalmazta, a fokozatosság elvénél fogva nem tar t ja őt 
vi-szahelyezhetőnek. 

Csepregi György hivatkozik arra, hogy a bánya-
kerület által ez ügyben kiküldött bizottság is a vissza-
helyezés mellett nyilatkozott, mint a békési esperesség, 
annyival ínkább megtehetne, miután ujabb vizsgálat a 
régieknél súlyosabb mulasztásokat nem derített ki. 

Veress József úgy látja, hogy eddig csak az egyik 
félt hallottuk. A vizsgálati jegyzőköuyvek a subjectivis-
mus jellegét viselik magukon. A bácsszerémi esperes 
hivatalos jelentésében, mely a felfüggesztés alapjául szol-
gált, oly szenvedélyes kifejezések foglaltatnak, melyeket 
csak a legnagyobb elfogultság és harag adhato t t tollába. 
A békési esperes saját kénye szerint választja maga 
mellé a nyomozó bizottság tagjait , mely azon feltevés-
sel fog feladatának teljesítéséhez, hogy csak a vádlott 
terhére eső körülményeket fogja kipuhatolni, ellenben 
az enyhítő körülményekről említés sem tétetik. Ily sub-
jectiv álláspont mellett nem csoda, hogy a nyomozó 
bizottság jelentése tele van a kiszácsi egyház árvaságát 
ecsetelő szép költői kifejezésekkel, csakhogy szép frázi-
sok legfeljebb hangulatok keltésére s nem az igazság 
kiderítésére alkalmasak. Ajánl ja a visszahelyezést. 

I f j . Jeszenszky Károly megjegyzi, hogy az, a mivel 
a vizsgáló bizottság egyik tagja vádolja a kiszácsi lel-
készt, a vizsgálati jegyzőkönyvekben nem foglaltatik. 
Különben úgy látja, hogy azon tényezőnek, melyet a 
bácsszerémi esperes hivatalos jelentésében »a szenvedély 
undok szilajságá« nak nevez, nagy része van a Kiszácson 
bekövetkezett szomorú állapotok előidézésében, még 

és élethosszig választott lelkésznek kanonikus perbefogatása és felfüg-
gesztése elég fontos ügy arra nézve, hogy az eljárás kö.ülményei 
több oldalról is megvilágosíttassanak. SzerJc. 



pedig azok részéről, a kik a vádolt lelkésszel szemben a 
hazafiságról alkotott fogalmakra nézve vele ellentétes 
állásponton állanak. 

Zsilinszky Mihály elnök figyelmezteti szólót, hogy 
a hazafiság kérdésének ez ügybe való bevonását meg 
nem engedheti. 

J f j . Jeszenszky Károly folytatja, hogy nem volt 
szándéka eltérni a tárgytól . De a helyzet megértésének 
céljából lehetetlen fel nem említenie azon, a felolvasott 
hivatalos iratok által constatált tényt , hogy a felfüggesz-
tett lelkész helyébe állított administrator, a hívek lelki 
gondozása helyett, legelső feladatának ismerte: a felfüg-
gesztett lelkész ellen új meg új vádakat gyűjteni, vég-
leges elmozdítása érdekében aláírásokat toborzani s a 
nép ellenszenvét vele szemben, egész a 105 a'áirással 
ellátott memorandum szerkesztéséig fokozni, melyben 
kívánságaiknak nem teljesítése esetére a templom bezá-
rásával és más — (esetleg orosz) — hitre való kitéréssel 
fenyegetődznek. At tó l tart, hogy ha az ily irányú izga-
tásoknak utja be nem vágatik a rendes lelkész visszahe- I 
lyezése által, akkor a törvényszék felmentő ítéletének 
esetén az így végkép lejáratott lelkész karhalalommal 
sem lesz többé visszahelyezhető. Tehá t a birói függet-
lenség elvének és az esperesség tekintélyének megóvása 
céljából a fenntebbi fenyegetéssel szemben — pártolja 
Draskóczy indítványát. 

Ez után szavazásra bocsáttatván a kérdés, a visz-
^zahelyezés ellen szavaztak : Sárkány János (Szarvas), 
Klenk I. (Szarvas), Valkovszky M. (Szarvas), Melis J. 
(Szarvas), Haan Lajos (Csaba), Grjecs Torus (Csaba), 
Gajdács Pál (Tótkomlós), Csermák Kálmán (Tótkomlós), 
Hász Sándor (Arad), Érint La jos (Arad), D a x György 
(Mezőberény). Összesen: 12. 

A visszahelyezés mellett szavaztak : Haviar Dániel 
(Szarvas), Mihálfi József (Szarvas), Harsányi Sándor 
(Orosháza), Veress József (Orosháza), Draskóczy Lajos 
(Hódmezővásárhely), Francisci Lajos (Hódmezővásárhely), 
Csepregi György (Fazekas-Varsánd), Draskóczy Ede 
(Makó), ifj Jeszenszky Károly (Mezőberény). Összesen: 9. 

Ezekből látni való, hogy a hazafisággal kapcsolatos 
nemzetiség kérdése nem azon párt részéről vonatott be a vi-
tába, melynek a t. névtelen tudósító azt tulajdonítani akarja. 
Az elnökség közbeszólásának — mely egyébiránt kissé 
elkésve alkalmaztatott — sem lehetett az a célja, a mit 
ő abból kiolvasni akar. »Civakodási* szándékot feltéte-
lezni azoknál, a kik ép a vádlott hazafisága ellen halla- ' 
tott erős szónoki kifejezésekkel szemben is, kizárólag a 
vizsgálati iratok által nyúj tot t anyag keretében mozog-
tak ; és habár módjukban lett volna püspöki aláírással 
ellátott bizonyítványokra is hivatkozni, melyek a névte-
len tudósítónak azon, nem első ízben hangoztatot t ref-
rainjét, hogy »Stelzer felfüggesztett lelkész vádjait senki 
sem hajlandó komolyan venni, mert az illető elkeseredett 
lelkész csak általánosságban vádol stb.«, egész más vilá-
gításban tüntetik fel : nem egyéb méltatlan gyanúsításnál, 
mely nagyon emlékeztet a farkas és bárány meséjére. 

A mit cikkének végén a »Slovéci a sloboda* cimű 
könyvről mond, az olyan formán hangzik, mint a fen-
tebbi szavazás eredménye által bizonyos körökben fel-
költött diadalérzet csata kiáltása, újabb pyrrhusi győ-
zelmek kivívása érdekében. Nem a felett botránkozik 
meg, hogy nevezett könyvben valaki Szeberényi Andor 
élettörténetét beszéli el meglepően találó alanyi voná-
sokkal és életrajzi ada tokkal ; és hogy ezen könyvet 
országszerte »Szeberényi Andor műveként« kínálgatják 
a tót népnek, melyet az ama feltevés mellett mohón 
olvas és a saját viszonyaira alkalmazva, magyarázgat . 

Ezen tényben a t. névtelen nem lat semmi ártal-
masat egyházunk reputatiójára nézve. Hanem megbot-
ránkozik azon »a hírlapokban nyiltan közölt hír« felett, 
hogy a kérdéses könyvet Sz. A. irta volna. A »békés-
megyei hazafias közvéleménye nevében tudni akarja, 
hogy a fentebbi tapasztalati tény hirlapi reprodukálásá-
ban »rágalom* is foglaltathatik, 

Hát mi jó fog abból az egyházra nézve származni, 
ha a »békésmegyei hazafias közvélemény« Szeberényi 
Andor kijelentésére el is hiszi, hogy a kérdéses művet 
nem ő i r ta ; de a Hlásznyik-féle lapok által informált 
tót nép megmarad azon hite mellett, hogy a kérdéses 
munkában csakugyan a »Priatei ludu« volt szerkesztője 
beszél hozzá ? Nem abban van veszély, hogy magyar-
ellenes könyvek látnak napvilágot; hanem hogy bizo-
nyos, az egyházi közszellemre döntő befolyással biró 
közegek eleve » rágalom «-nak és »elkeseredés*-bői eredő 
>alaptalan vádaskodás «-nak tekintenek minden oly hír-
lapi közleményt, melynek a létező bajok constatálása 
mellett egyszersmind azon célja van, hogy színvallásra 
kényszerítse az egyházunk szolgálatában álló összes kö-
zegeket. 

Különben érdekkel várjuk ezen legújabb »rágalom« 
alkalmából kifejlendő esemén) eket. 

Jeszenszky Károly. 

Husz év előtt és most/) 
Tisztelt presbyter ium! Pár hó múlva kerekszám 

20 éve lesz annak, hogy az ágyai ev. ref. egyház, a 
szavaza'ok nagy több-égével, lelkészül választott meg 
engem. Husz évi itt működésem eredményét felmutatni 
nem a dicsekedni akarás késztet most, hanem kényszerít 
egy elengedhetetlen önigazolási kötelesség. Míg tehát 
ezen eredményt lehető röviden felmutatom: ajándékozza-
nak meg becses figyelmökkel. 

Az egyház régibb jegyzőkönyvének 46-dik lapján 
és pedig elődöm sajátkezű Írásával, az van feljegyezve, 
hogy a presbyterium ezt végezte : »Szíves köszönet 
mellett küldessék vissza az a 20 frt kegyadomány« — 
a mit kisjenői gyógyszerész Koritsánszky úr adott át a 
gondnoknak azért, hogy kipótolván azt a szükséges ösz-
szegre, készíttessen az egyház egy kis mellékszobát az 
eresz alá az iskolatanító használatára, a mi 40—50 frtnál 
többe nem igen került volna. 

Ez 1864-ben történt. Én 1867-ben jöt tem Á g y á r a 
s találtam itt, a község legelrejtettebb zugában, egy 
olyan nádfedeles iskolaépületet, melyben egyetlen na-
gyocska földes szoba, szűk konyha, még szűkebb kamara 
és egy olyan 3 kis ablakkal ellátott tanterem volt, mely-
ben a tankötelesek fele sem fért volna meg. 

Még azon évben tágas, padimentomos szoba ké-
szült ezen iskolaépülethez, nem az eresz alá, hanem úgy 
hogy meggörbít tetet t a z ; a tanterem pedig 4 lehető 
nagy ablakkal láttatott el. Pedig mikor ide jöt tem, üres 
kasszával várt a gondnok; hanem adott át egy hosszú 
lisztát, melyen az adóhátrányosok voltak feljegyezve. 
Volt pedig ez az adóhátrány 1003 frt. Ebből készült az 
említett szoba. 

Ez az iskolaépület azonban, még így kiépítve is 
nagyon kevés értékű vol t ; a mit bizonyít az, hogy ké-
sőbb 800 • öl beltelekkel együtt 250 ír tért adta el azt 
az egyház. 

*) Ez önigazolást Nagy S. úr kértére nyilvánosságra hozni méltá-
nyosnak tartjuk, mert szerzője több ízben meg volt támadva e lap 
hasábjain. — Összeállította és a presbvtérium előtt felolvasta Nagy 
Sándor lelkész Ágyán, 1887. január 30. Szerki 



Az 1003 frt egyházi adóhátrányra vonatkozva pe-
dig meg kell jegyeznem, hogy az azon hat évről maradt 
fenn, a meddig közvetlen elődöm volt itt a lelkész. Ez 
időben pedig az egyházi adó nagyon kevés volt itt, mert 
a legvagyonosabbak is 40 krt, 1 véka búzát s 1 véka 
aljgabonát fizettek, tehát legfeljebb 2 frt 90 krt. 

1868-ban meghozván az országgyűlés a népiskolai 
nagyfontosságú törvényt : az ágyai egyház elöljárói csak-
hamar a legnagyobb készséggel foganatosították e tör-
vény azon rendeletét, hogy a gyermekek rendesen is-
koláztassanak és hogy egy tanító vezetése alatt ne le-
gyen több 80 iskolás gyermeknél. 1870-ben megvette 
az egyház a kisjenői uradalomtól, a község legszebb 
helyén levő úgynevezett cselédlakot 1500 írtért. A kö-
vetkező évben átalakíttatott ezen épület, a mi 1100 fo-
rintba került. Ez az iskola tehát 2600 írt jába van az 
egyháznak. Tehá t ez az egy épület maga tízszerte érté-
kesebb, mint volt a régi iskolaépület. 

Ekkor lett második tanító is választva. A második 
tanító fizetése úgy lett megállapítva, hogy a régi egy 
tanítói fizetés inkább emeltetett, mint csonkíttatott s 
mindkét tanítónak tökéletesen egyenlő, legalább is 500 fo-
rintra menő fizetése lett. 

A második tanítói állomás felállítása s azon körül-
mény, hogy sok más tekintetben is megszaporodtak az 
egyház kiadásai: elkerülhetetlenül szükségessé tet ték az 
egyházi, adó felemelését s az eddigi adózási rendszer 
megváltoztatását. 

A vagyonosabb egyháztagok e téren tanúsított 
áldozatkészsége minden dicséretre és a legnagyobb el-
ismerésre méltó. Eddig minden egyháztag párbért fize-
tett . Most az osztályozott vagyonaránylagos adózás lép-
tettetett életbe. 

E szerint fizet: 
r. E g y özvegy lakó 60 krt . 
2. Nem özvegy lakó I frt 20 krt. 
3. Féltelkes házzal biró 1 frt 60 krt. Ilyen van 31. 
4. Egész telkes házzal bíró 2 irtot. Ilyen van 45. 
5. Zsellér (a kinek háza s 5 vékás földje van) 

So 1 <rt, I v. búzát, 1 v. al jgabonát vagyis 3 frt 30 krt. 
Ilyen van 89. 

6. 2, 3, 4 hold földdel biró 1 frt 20 krt, 1 és ®/8 
v. buzát, ugyanannyi aljgabonát vagyis 4 frtot. Ilyen 
van 38. 

7. V8 telkes gazda (6 hold föld) I frt 60 krt, egy 
és 3/g v. buzát, ugyanannyi aljgabonát vagyis 5 frtot. 
Ilyen van 42. 

8. 1 j i telkes gazda 2 frt 40 kr, 1 és 5/ s v. buzát, 
ugyanannyi aljgabonát vagyis 6 frt 40 krt. Ilyen van 45. 

9. 2/4 telkes gazda 2 forint 80 krt, 2 és 4/8 véka 
buzát, ugyanannyi aljgabonát vagyis 9 forintot. Ilyen 
van 19. 

10. 2/4-nél több földdel biró 4 frtot, 3 véka buzát, 
ugyanannyi aljgabonát vagyis 12 forintot. Ilyen van 5. 
Ezek tehát épen tízszer fizetnek többet, mint a mennyit 
egy nem özvegy lakó fizet. 

Minden földes egyháztag veje vagy feleséges fia, 
ki vele együtt lakik, fizet 2 for intot ; a zselléré pedig 
1 frt 50 krt. 

Ezen összegért aztán kinek-kinek akárhány tan-
köteles gyermeke járhat ingyen iskolába, mert tan-
díj nincs. 

Mint fenntebb említve van, sok tekintetben meg-
szaporodtak az egyház kiadásai. Ennek igazolására áll-
janak itt a következők : 

1870-ig fizetett az egyház lelkésznek 75, egy ta-

nítónak 25, együt t 100 f r t o t ; azóta fizet lelkésznek 75, 
két tanítónak 250 frtot A többlet 225 frt. 

Az országos adó volt 70 f r t ; most ez 130 frt. A 
többlet 60 frt. 

Az illeték egyenértékű adó volt 17 f r t ; ez most 
3 r frt. A többlet 14 frt. 

Országos tanítói nyugdíjat nem kellett fizetni; most 
fizetni kell 24 frtot. 

21 Öl fát lehetett venni 63 í r t é r t ; most 30 öl fa 
kell s ennek az ára 180 frt. A többlet 117 frt. 

Az épületek tisztítása s időkénti javítására, kerít-
kezésére évenként átlag elég volt 50—60 frt. Most kell 
120 frt. A többlet 60 frt. 

1870 óta tehát az egyház kiadása évenként 500 frttal 
több. mint azelőtt volt. 

1871-ben vett az egyház az új iskola mellett 
egy üres telket 330 forintért, tehát 80 forinttal többért , 
mint a mennyiért a régi iskolaépület és telek eladatott. 

Ezen telekre 1879—1880-ban új iskola épült, a 
mi benne van az egyháznak 2400 írtjába. A két új 
iskola tehát 5000 fr tba van az egyháznak, a mi épen 
húszszoros értéke a régi iskolaépület értékének. 

A templomon és tornyon is tétetet t az egyház 
itt létem alatt tetemes javításokat, 1048 frt ér tékben. 

A lelkészlakon történt építkezésekre költött az egy-
ház ez idő alatt 1573 frtot. 

Nagyobb méretű építkezésekre tehát 20 év alatt 
7621 frtot adott ki az egyház ; ezen kívül apróbb javí-
tásokra s kerítkezésekre 1118 forintot. A templom-
kertnél 320, a lelkészlakon 160, s a két iskolánál 120, 
összesen 600 folyó öl kerítést kell az egyháznak fenn-
tartania. 

Összesen tehát 8739 frtot adott ki az egyház 
20 év alatt, fekvőségeinek értékesítésére s így ennyivel 
növelte fekvőségeinek értékét. Ezen összegből esik egy-
egy évre 436 frt. 

1867-ben az 1600 • öl beltelekkel biró lelkész-
lakon 5 vén szilvafa, 2 fanyar gyümölcsű almafa, 
1 körtefa és 5 meggyfa volt csak. Ma van itt 108 da-
rab gyümölcsfa, és pedig úgy, hogy kellő arányban 
vannak a legnemesebb fajú oltott körte és almafák. 
Ezek által emelkedett a lelkészlak értéke 216 frttal, ha 
nem sokkal többel is. 

Ennyi t az anyagi téren történt előhaladásról. 
Most lássuk a szellemi téren felmutatható eredményeket . 

1870-ig a tanköteleseknek fele sem járhatot t isko-
lába. Ez ideig tehát a tankötelesek nagyobb része a 
nélkül nőtt fel és lett a társadalom tagjává, hogy a 
népnevelés, tanítás áldásaiban részesült volna. 

1870 óta a tankötelesek közül csak azok nem jár-
nak iskolába, a kik testileg vagy szellemileg nem alkal-
matosak arra, hogy iskolába jár janak. 

Mennyi küzdelembe került nekem, míg a szülőket, 
kik eleinte hallani sem akartak gyermekeik rendes és 
folytonos iskoláztatásáról, kik dacosan szegültek ellen, 
ezt mondván : »enyém a gyermek, nem parancsol abból 
senki ; én is úgy nőttem fel, hogy mellé sem jár tam 
az iskolának, még is meg vagyok!« mennyi küzdelembe 
került — mondom •— míg a szülőket szép szóval, fe-
nyegetésekkel s büntetésekkel rá bírtam szoktatni, hogy 
gyermekeiket rendesen iskoláztassák? . . . ki tudná azt 
elmondani avagy leírni 1 

Nem lankadó küzdelmének azonban végre az a 
felemelő jutalma lett, hogy most már rendesen járnak a 
gyermekek iskolába s egy-egy közvizsga alkalmával 
170—180 gyermek közül csak azok hiányoznak, kik be-
tegek vagy nyomorékok. 



Nagybecsű szellemi előhaladás ez, mert az Isten ké-
pére teremtetet t ember csak úgy felelhet meg emberi, 
keresztyéni s polgári kötelességének, ha kellő mérték-
ben részesül a népnevelés-tanítás áldásaiban. 

É n tehát minden lelkészi teendőim között erre 
fektetem a fősúlyt ; ezért szenvedtem üldöztetést, há-
borgat tatást , ezért áldoztam fel annyiszor nyugalma-
mat is. 

De igyekeztem én kellőleg elvégezni egyéb lel-
készi kötelességeimet is. Hirdet tem az igét lankadást 
nem ismerő kitartással, alkalmas úgy, mint alkalmatlan 
időben ; feddőztem, dorgáltam ott, a hol erre volt sziik-
s é g ; pénzükért nem dicsértem fel a részegeseket, fuka-
rokat és versengző házastársakat, hanem az ilyenek 
felett prédikáltam a részegség, fukarság és versengés 
ellen. E g y lelkipásztorban nincs lealázóbb jellem, mintha 
ő csak azért, hogy a felekkel jó békességben nyuga-
lomban éljen, fedezgeti vagy épen elhallgatja az ural-
kodó bűnöket s pénzükért feldicséri a rossz embereket 
is. Nekem ilyen áron nem kell sem a békesség sem a 
nyugalom. Hiszen így elveszteném a jók becsülését; 
pedig erre nekem szükségem van, mert csak azt tar tom 
dicsőségnek, míg azon kedvességet, melyet ellenkező el-
járásomért a rosszak részéről nyernék, gyaláztatásnak 
tar tom. 

1867-ben a taneszközök nem képviseltek itt többet 
15 frt é r téknél ; azóta kiadott az egyház : 

1. Olvasó- és tankönyekre 82 frt 36 krt 
2. Taneszközökre 72 » 60 » 
3. Tornaeszközökre 95 » — « 

Együt t 249 frt 96 krt 
A domesztika felállítása előtt, a nagyon terméketlen 

éveket kivéve, minden évben bejártuk a tanitó urakkal 
őszszel a falut s gyűjtöt tünk tűz, víz által károsult egye-
seknek s egyházaknak segélyezésére, néha pedig egyik-
másik jótékony intézet javára. E gyűjtések eredménye 
375 frt 28 kr. Esik átlag egy-egy évre 23 frt 44 kr. 

Minthogy a szellemi előhaladás egyik elengedhetlen 
feltétele a pénz, vagyis az évenkénti bevétel mennyi-
sége : kötelességem felemlíteni, hogy 186 r — 1867-ig 
az egyház bevételei évenként átlag 483 forintot tettek ; 
1867—1887-ig pedig bevett az egyház évenként átlag 
1480 frtot. 

A természetben bejött és a belhivat alnokoknak 
szinte természetben kiadott buza és aljgabona egyik év-
ről sincs a pénzbevételhez számítva. 

Minden ékesen szólásnál szebben beszél a tett . 
Minden tett eredményét legvilágosabban számokkal le-
het kimutatni. Kevélység nélküli dicsekedéssel, az ön-
érzet magaslatára emelkedve mondom, hogy azon szá-
mok, a melyek itt az én cselekedeteimről beszélnek, azt 
bizonyítják, hogy lelkészkedésem tettei hangosan be-
szélő bizonyságok a mellett, hogy én az adot t viszo-
nyok között eleget tettem, s most már elmondhatom ; 
elvégeztem a munkát, és pedig becsülettel végeztem 
el, a melynek elvégzésére vállalkoztam volt 1 Harcomat 
megharcoltam. Most várom jutalmamat. 

Es ha netalán ez a jutalom az lenne, a mi a leg-
nemesebb földi élet küzdelmeinek jutalma volt ; ha ne-
talán azok, kiknek javára szenteltem minden időmet és 
erőmet s a kiknek boldogságát előmozdítani tar tot tam 
mindig legelső kötelességemnek, jutalmul feszítessék me-
get kiáltanának reám is : megnyugszom sorsom mivol-
tán s még megfeszítve is így imádkozom ő é re t tök : 
sUram bocsásd meg nékiek, mert nem tudják mit cse-
lekesznek !« 

Kötelességem azonban itt kijelenteni, hogy az 

építkezésekben tovább haladni s így az egyházközség 
tagjait újabb-újabb adókkal terhelni többé nem szándé-
kozom. Az egyház minden épülete a lehető legjobb 
karban van m a ; azokat így fenn lehet tartani a rendes 
egyházi jövedelmekből s ennél többet tenni nem lehet 
már, de nem is szükséges. Elmentem illetve elmentünk 
odáig, a hol már a megállapodás nemcsak lehetséges de 
szükséges is. 

És ezzel végére jutot tam előterjesztésemnek. Is-
tené legyen a hála és dicőség, ki az itt felmutatott 
anyagi és szellemi előhaladásokért való küzdelemben 
szent lelkével szüntelen mellettem volt és ennyire segí-
tett engemet. 

De fogadják elismerésemet s meleg köszönetemet 
az egyházközség volt és jelenlegi azon elöljárói is, kik e 
sikerek kivívásában, hű harcosokként mindenkor oldalam 
mellett küzdöttek. Nélkülök az én gyenge erőm kevés 
lett volna ennyi eredmény kivívására. 

Ezek közül már többen nincsenek az élők földén. 
Legyen nekik könnyű a föld 1 Azok pedig, a kik még 
élnek s velem együtt az erős küzdelmek közt kivívott 
eredményeket fenntartani szilárd elhatározást éreznek 
kebleikben : tartsák meg, kérem, jövőre is irántam 
és az egyház iránt mindenkor kimutatott jó indula-
tukat s ne csüggedjenek soha, csak egy percre sem, 
egyházunk javára célzó küzdelmeikben ! Éljenek sokáig 1 

Nagy lelki örömmel hallgatta végig a presbytérium 
ezen előterjesztést s midőn hálával ismeri el Nagy 
Sándor lelkész úr buzgó működését az egyházi s isko-
lai ügyekben s ezen sikereket, melyeket főként az ő 
fáradhatlan tevékenységének köszönhet i : ezen előterjesz-
tést egész terjedelmében jegyzőkönyvileg megörökíteni 
egyhangúlag elhatározta. 

K Ü L F Ö L D . 

A pápai szék és a német birodalom. 
A német egyházpoUtikában beállott fordulat több 

ízben volt jelezve, következményei és tanulságai a mos-
tani vezércikkben vannak méltatva lapunk hasábjain. Ez 
egyházpolitikai kérdésekben történt kiegyezés Bismark 
és a pápa között a napi politika két nagy tényében nyer 
kifejezést, melyeket röviden következőleg ismertetünk. 

A német Culturkampfot oly hirtelen váltotta fel a 
német kormánynak a pápával való kiegyezése, hogy a 
kormány ellen való küzdéshez szokott ul tramontánok 
most a legnagyobb zavarban voltak a legújabb válasz-
tásban követendő eljárás tekintetében. Jakobinínek újab-
ban n) ilvánosságra került második levele teljesen kétség-
telenné teszi a nagy fontosságú tényt, hogy a német 
katonai javaslatok (a septennatus) elfogadása egyenesen 
a pápa akarata és a clerikalisok előtt nyilvánosságra 
hozott világos óhajtása vagy mint a mi »Religió«-nk 
mondta, a pápa angyali gondolata. Ez az első nagyfon-
tosságú politikai tény a német kormány jávára. Az idegen 
országok világi politikájába való e belső beavatkozás 
polikai bölcseségéről elmélkedni nem a mi dolgunk ; 
arról a különben érdekes látványról sem akarunk 
szólani, hogy az úgynevezett szentszék által cserben 
hagyot t ul tramontánok miként fordítottak hátat a pápá-
nak és curiának most a birodalmi választások alatt, s 
viszont a pápa és diplomatiája hogyan állott be azon 

I kormány fő-fő kortesének, mely ellen évek óta oly 
makacs szívóssággal küzdött. De azt már érdeklődéssel 

1 vágytunk megtudni, hogy Bismark herceg mivel jutal-



mazza a pápai szék nagy politikai szolgálatait. A hét 
eseményei erre is meghozták a feleletet a legeslegújabb 
német egyházpolitikai törvény-javaslatban. E javaslat a 
második nagy politikai tény és rendkívüli vívmány a 
pápai székre nézve. 

Az új javaslat végleg eltemeti a májusi egyházi 
törvények maradványait s a klerikusok nevelése, vala-
mint a plébániák betöltése körül teljesen megszünteti az 
állami beavatkozást. Mindössze 5 cikkből áll s főbb 
vonalaiban a következőket tartalmazza. 

A javaslat felhatalmazza az osnabrücki és limburgi 
püspököket, hogy egyházmegyéikben a lelkészek tudo-
mányos előképeztetése céljából papnöveldéket állítsanak 
fel és azok fenntartásáról gondoskodjanak. A mult évben 
hozott egyházi törvénynek az a korlátozása, mely sze-
rint a papnöveldéket csupán azok lá togathat ják, a kik 
ahhoz az egyházkerülethez tartoznak, a melyre nézve 
a papnövelde felállíttatott, az új törvényjavaslat által 
hatályon kívül helyeztetik. A lelkészek előképeztetéséről j 
és alkalmazásáról szóló törvény oda módosíttatik, hogy 
a lelkész alkalmazása ellen tett kifogásnak hely adható, 
ha okul azt hozzák fel, hogy az alkalmazandó lelkész 
polgári és állampolgári tekintetekből nem alkalmas az 
állásra. A plébániák tartós betöltése céljából állami 
kényszer alkalmazásának ezentúl nem lesz helye. A lel 
nészeknek fegyházra, polgári jogaik felfüggesztésére vagy 
hivatalvesztésre való elitéltetése, jogi szempontból az 
állás megüresülését nem vonja maga után. Megszűnik 
az egyházi főbb hatóságok azon kötelezettsége, hogy az 
egyházi fegyelmi döntvényeket a helytartókkal közölni 
tartoznak s hatályon kívül helyeztetik az a törvény, 
mely megszabja, mely határig ter jedhet az egyház fe-
nyítésjoga. Csak az I. szakasza ennek a törvénynek, 
mely tisztán vallási térre szorítja a fenyítési eszközöket 
s tiltja, hogy azok az életre, vagyonra, szabadságra s 
polgári becsületre is kiterjesztessenek, marad hatályban. 
Az egyházi rendekről és congregatiókról szóló törvény 
oda módosíttatik s egészíttetik ki, hogy az állami mi-
nisztérium határozata alapján Poroszországban újra meg-
engedhetek azok a rendek s congregtatiók, melyek 
tagjai akár kisegítő lelkészettel foglalkoznak, akár a keresz-
tyén felebaráti szeretetet gyakorolják, vagy szemlélődő 
életet folytatnak. E rendekre s congregatiókra, valamint 
letelepedésük s egyébb viszonyaikra nézve a törvény 
ugyanazon pontjai alkalmazandók, melyek a már létező 
rendekkel szemben is hatálylyal birnak. A rendeknek s 
congregatióknak a külföldön való szolgálatra hittérítők 
kiképzése céljából intézetek felállítáta is megengedhető . 
A törvényjavaslat indokolásában többek közt az mon-
datik, hogy a kormány, miután a cur'a teljesíté az 
állandó bejelentés iránt tett ígéretét, nem habozott 
tárgyalásokat kezdeni a curiával, hogy megfelelőleg a 
curiával ápolt barátságos s bizalmas viszonynak, más-
részt a katholikus alattvalók iránti gondoskodás teljesí-
tésében alapot nyer jen a törvényjavaslat számára, mely 
az állam és katholikus egyház közti viszonynak mind-
két félt kielégítő alakulását célozza. E tevékenységben 
a kormány nem szorítkozott csupán az ápril 2. és 23 ról 
kelt jegyzékekben megjelölt keretre, hanem szives elő-
zékenységgel fogadva a curia óhaját , megfontolása kö-
rébe még más egyéb tárgyakat is vont, melyek már 
részben a mult évi törvényjavaslat által elintézést 
nyertek. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Szász Domokos erdélyi püspök 

egyházkerülete több rendbeli iigyénék elintézése végett 
néhány napot a fővárosban töltött s ez alatt a Nagy 
Péter síremlékének ügyét is rendbe hozta. A díszes sír-
emlék karrarai márványból faragott tört piramis lesz s 
a Gerenday-féle raktárban készül. — Moór Gyula brassói 
evang. lelkészt vá'as tot ták 10 szavazattal 1 ellenében 
a brassói magyar esperességben esperessé, ki a szászok-
tól való különválásnak és szerveszkedésnek egyik főbaj-
noka vo!t. — Nagy Antal marosvásárhelyi ref. vezető 
tanítót, ki a népnevelés szolgálatában közel félszázad óta 
páratlan buzgalommal és köztisztelet által környezve mű-
ködik, király O Felsége arany érdemkereszttel tüntet te ki. 

* A vallás-erkölcsi felolvasások f. hó 24-én meg-
kezdődtek s nagy lelki örömmel írhatjuk, hogy a kez-
det fényes volt és sokat igérő. A Deák-téri nagy dísz-
teremben igazi fényes és minden várakozást felülmúló 
nagyszámú közönség jelent meg a jól sikerült első 
felolvasó estélyen. A lapunkban megpendített eszme 
sokak szivében viszhangra talált. A fővárosi protestáns 
közönségnek főként előkelő része mindkét nemből meg-
lepő szépen volt képviselve. Ott láttuk Tisza Kálmánné, 
gróf Teleki Sándorné, báró Kemény Kálmánné, Vizsoly 
Gusztávné, Szász Károlyné, Szilassy Aladárné. Kenessey 
Albertné, Szalay Sándorné, Haberern Jonáthánné stb. 
úrnőket, míg a férfi notabilításokat gróf Tisza Lajos, 
Beöthy Zsigmond, Ballagi Mór, Vécsey Tamás, György 
Endre, Zsilinszky Mihály stb. képviselték, s kívülök a 
prot. egyházak lelkészei, tanárai, számos presbytere stb. 
A theol. énekkar a »Jővel ?zentlélek«-kel nyitotta meg 
az estélyt s ezután Szász Károly püspök úr tartotta 
azon szép bevezető beszédet, melyet egész terjedelmé-
ben lapunk elején vesz az olvasó. A nemes hévvel elé-
adott megnyitó nagy hatást, zajos éljenzést keltett. 
Utána Zsilinszky Mihály országgy. képviselő ült az 
asztalhoz s szép előadással olvasta fel tartalomdús s 
eredeti forrásokból merített dolgozatát, melyben az 
1649'iki országgyűlés vallásügyi tárgyalásait ismertette. 
Először is fővonásokban raj/.olta a protestáns egyház 
ezen korbeli helyzetét, a sok sérelmet, melyek a linci 
béke megkötése után is elkövettettek, és kivált mikor 
I. Rákóczy György meghalt, kinek nem kevésbbé retteg-
ték eszét, mint fegyverét. Ezután szólt az országgyűlés 
elégedetlenségéről, a királynak Béc.sből későn megérke-
zése miatt, de a mely elégedetlenség elenyészett, midőn 
végre március közepén a király nejét is magával hozta. 
Majd átment a nádorválasztásra, Pálffynak, a szilárd 
jellemű és törvénytisztelő új nádornak ismertetésére, 
ennek Lippay érsekkel való összetűzésére, azon goromba 
sérté.-nek elbeszélésére, melyet az érsek a nádor ellen 
elkövetett, meghazudíolván a nádort, a midőn ez a 
királyi ól azon jelentést tette, hogy az a törvények szi-
gorú megtartását kívánja. Felháborodott a nádor is 
— mondja Zs. — fel az országgyűlés is e hallatlan bot-
rányon, de Palffy csakhamar a szenvedély kardját félre-
dobva, azzal szerzett elégtételt magán ik, személye s 
magas hivatala becsületének, hogy az országgyűlésből 
egy protestánsokból és katholikusokból álló vegyes bizott-
ságot küldtek a királyhoz, ezt megkérdezendő, ki miután a 
nádornak adott igazat, ez a nyilvános ülésben kemény sza-
vakkal lobbantotta az érseknek szemére a goromba ha-
zugságot. Ezután ismertette a kassai lutheránusok és 
reformátusok közt folyt vitát a templomtelek felett. 
Részletesen rajzolta ezen harcot, mely azután a mindkét 



protest. egyházat fenyegető veszély közeledtével s e 
miatt a protestánsoknak összesimulásával békés meg-
oldást nyert . Végiil t anúságga l felmutatta, hogy a pro-
testáns egyháznak mindenkor voltak buzgó fia', kik az 
egyház szabadságát kivívták, és a kivívott szabadság 
megvédelme^éseért készek voltak minden áldozatra. A 
közönség tetszés nyilvánítása után az énekkar elénekelte 
az »Erős várunk az Isten« megható éneket s a közön-
ség távozott azzal a meggyőződéssel, hogy nagyon is itt 
volt már az ideje annak, hogy ilynemű komoly s tanul-
ságos felolvasásokkal élesztessék a vallás-erkölcsi érzet, 
egyházias irány. A következő felolvasás márc. 3-án lesz. 

* Bod Péter müvére még újabban is jelentkeztek 
előfizetők. Az erdélyi reform, püspök úr közelebb Szász 
Károly dunamelléki püspök í rnak az említett mű elő-
fizetési díja fejében 74 frtot adott á t ; és pedig a gör-
gényi ref. egyházmegye, a szászvárosi, a zilahi kollégiu-
mok részéről 18—18 forint ; a marosi s koloskalotai 
egyházmegyék részéről 10—10 f r t ; ezeken kívül meg-
rendelték újabban — de az előfizetési díj később bekül-
désének Ígérete mellett — a kükölloi, a kézdii s a deési 
egyházmegyék. Midőn ezen újabb előfizetéseket ezennel 
nyilvánosan nyugtázzuk, egyszersmind kedves kötelességet 
vélünk te'jesíteni, midőn néhány rövid szóval megemlítjük 
a munka kiadásának jelenlegi stádiumát. A kézirat lemá-
solása s annak alólirott által az eredetivel való pontos 
összehasonlítása után a tulajdonképeni munkához látás 
mult év junius hó elején kezdetett meg, de a mikorra 
már 6—8 nyomtatot t ív első és második correcturája 
készen állott. Alólirott a nyári szünidő alatt csaknem 
két hónapot Hollandiában tö'tvén, ezen idő alatt a 
mennyit csak a nyomdai viszonyok és idő megengedték, 
a harmadik correctio alá előkészített, úgy hogy ma a 
már végleg lenyomtatot t ívek száma 18 körül jár, míg 
az első s második correcturán átmenteké a 26 ot meg-
haladja. Nagyban megnehezíti a mű nyomtatását azon 
körülmény, hogy az egyes ívek ide s Hollandiába való 
visszaküldése legalább is 6 napot vesz igénybe s ha 
ehhez hozzá vesszük, hogy a Bod által használt citátu-
mokat a legpontosabban utánnézni s az egyes ívek vég-
leges lenyomatása előtt a szöveget is a legszigorúbban 
össze kell vetni az eredetivel: némi mentséget találha-
tunk a nyomatás lassú előhaladása miatt. Általában azok, 
kik enemű munkával már valaha foglalkoztak, tudják, 
mennyi aprólékos, időt emésztő fáradsággal jár e dolog 
s nekünk elvünk az, hogy inkább telik időnkből lehető 
leggondosabb kiadására a nagybecsű műnek, mintsem a 
századokra szóló munka összehányt-vetett kiadásának 
vádját vonjuk magunkra. Különben nemsokára mutatvány 
gyanánt egy pár részletet közölni fogunk e becses lap 
hasábjain. — Szalay Károly. 

* Az erdélyi egyházkerületben a körlelkészségek 
felállítása tényleg megkezdetet t . Az egyetemes konvent 
és a kerület segélye mellett szervezésre kijelölt 23 kör-
lelkészi állomás közül az igazgató-tanács hat állomásra 
már a pályázatot is kihirdette. Ez állomások a követ-
kezők : 1. a csík-gyergyói körlelkészség, székh. Csíkszereda, 
fizetése 800 forint s a hívek által fizetendő kepe ; 2. az 
örd'ógkút-vidéki lelkésztanítói állomás, székhelye Ordöghút, 
fizetése 500 forint, a hívek járuléka s a kulturegylettől 
kilátásba helyezett utazási általány; 3. a hétjalu-vidéki, 
székh. Hosszúfalu, fizetése 500 frt, IOO frt értékű kepe 
és a stóla ; 4. a tancs-vidéki, székhelye Tancs, fizetése 
500 frt, 100 frt uti átalány és s tóla ; 5. a bólyavölgyi 
lelkésztanítóság, székh. Mihály/alva, fizetése 500 forint, 
200 forint uti átalány és stóla ; 6. a marosilye-vidéki 
lelkésztanitóság, székhelye Maros-llye, fizetés 400 frt, a 

kulturegylettől kilátásban levő segély, a hívek á'tal fize-
tendő kepe és stóla. A pályázatok főt. Szász Domokos 
püspök úrhoz adandók be március 15-ig. A kinevezendő 
körle'készek, illetőleg lelkésztanítók részére a részletes 
utasítás utólagosan fog megállapíttatni. 

* A debreceni ev. reform, főiskola theologiai 
akadémiának tanrendje 1887—-87. tanév második felére. 
Menyhárt János : Ó-szÖvetségbe való bevezetés, heti 
3 órán. Újszöve tségbe való bevezetés, h. 3. ó. Uj-szö-
vetség-magyatázat (a galatákhoz írt levél magyarázata), 
h. 4 ó. Tóth Sámuel: Keresztyén hittan h. 6 ó. Apolo-
getika, h. 3 ó. Balogh Ferenc : Keresztyén egyháztörté-
nelem Il-d k korszak, h. 3 ó. IV-dik korszak, h. 3 ó. 
Magyar prot. egyháztörtelem, h. 3 ó. Hitnézetek törté-
nete, h 3 ó Angol nyelvtan és Tannyson »In Memó-
riám* ford. és magyarázata, h. 3 ó. Csiky Lajos. 
Lelkipásztorkodástan és katechetlka, h. 3. ó. Gyakorlat 
bibliamagyarázat és szónoklati gyakorlatok, h. 4. ó 
Keresztyén erkölcstan, h. 4 ó. Dicsó'ji József h tanár 
Ó-szövetség-magyarázat, h. 3 ó. Bibliai arámnyelv é: 
Dániel magyarázata, h. I ó. Dr. Kovács Sándor : Egy-
házjog h. 4 ó. (D. pr. L.) 

* A középiskolai tanulók szama Magyarországon 
A közoktatásügyi minisztérium összeállította a statisz 
tikai kimutatást, hogy a folyó 1886— 87-iki tanévbei 
hány tanuló iratta be magát Magyarország középisko 
Iáiba. E szerint a gymnasiumokba beiratkozott Összesei 
34,900 tanuló ; a mult tanévhez képest a több le t : 31Í 
A reáliskolákba beiratkozott összesen 6294 tanuló ; 
mult tanévhez képest a többlet : 427. A középiskolákb 
tehát beiratkozott összesen 41,194 tanuló ; a mult tar 
évhez képest a több le t : 743. 

* Nyári kisdedóvó intézetek. A miskolci keríile 
főszolgabirája Molnár Emil, követésre méltó példát nyu 
tott arra nézve, mit tehet a hivatását értő és érző kö: 
igazgatási tisztviselő a közmővelődés és közegészségüg 
terén. Már az elmúlt év nyarán kerülete 29 községébe 
létre hozta a nyári menedékházakat oly formán, hog 
azokat a nyári szünidő negyedfél hónapja alatt ürese 
álló iskolahelyiségekben, alkalmas felügyelő nők, töbt 
nyire tanítónők vezetése alatt megnyitot ta , a szülőket ki 
dedeik beadasára serkentet tes a csekély költségeket részit 
közadakozásokból, részint a községi pénztárakból fedezt 
Az eredmény az lett, hogy ez évben a keríiletne 
egyetlen kisdedét sem érte elemi veszély és a kisdede 
neíc százait óvták meg ily olcsó szerrel erkölcsileg < 
anyagilag. — A lakosság áldása kiséri a főszolgabit 
erélyes és üdvös intézkedését. Bárha a példa minél sz; 
mosabb utánzóra találna, mert ez által a nagy gyerme 
halandóság rövid idő alatt jelentékenyen csökkenne ! 

* A hódmezővásárhelyi reform, gyámintézet 
napokban tartá rendes közgyűlését. Van az intézetni 

I az egyház belső hivatalnokai közül 28 tagja és eg 
segélyezettje. Alaptőkéje a mult év végén 9370 frtb 

f és IOO hliter búzából és ugyanannyi árpából állt. 
jótékony egyesület 1881-ben alakult az egyházi belhiv 
talnokok özvegyeinek és árváinak segélyezése céljából 
a tagok által évről-évre történő befizetésekre és egy ki 
ded takarék magtár jövedelmére van alapítva. Egy 
hódmezővásárhelyi lap, melyből ez adatokat átvettíi 
méltó sajnálattal jegyzi meg, hogy az intézet kivült 
úgy szólva semmi támogatasban nem részesül, csup 
Kiss Gyula gyógyszerész szokta az egyházi tisztviselő 
nek kiszolgáltatott gyógyszerek után járó percentj 
minden évben az intézet számára adományozni. 

* Szerkesztői mondanivalók. S. K. úrnak B. 
Nagy köszönet az értékes dolgozatért, melyre rövid idi 



sort kerítünk. — Sz. S. úrnak D. Felfogás, kidolgozás 
kedvünk szerint való ; vár juk a folytatását . — K. E. ur-
nák T—ce. A dicséretes tárgyi lagossággal írt s az ügy 
állását felvilágosító jeles cikk már legközelebb jőni fog. 
— N. I. urnák. K. E g y kis simítással közölni fogjuk. — 
J. P. úrnak Sz. 1—lón. Ily dolgokat még a »Nyilt tér«-ben 
sem, mer t nem szeretünk piszkolódni. — B. G. úrnak 
N. T—hí. Szíves készséggel már a legközelebbi számban. 
— II. D. úrnak B—n. Tá rgyha lmaz miatt kiszorult. — 
K. L. úrnak I—nyi. A mint szerét e j thet jük, adjuk. — 
Dr. Szl. M. úrnak E. T á r g y h a l m a z miatt kiszorult. 

N E C R O L O G . 
Ritter István emlékezete. 

Mint vil lámcsapás az égből, úgy éi t bennünke t 
nagy t . Ri t t e r István úrnak, a gyönki ág. hitv. evang. 
gyülekezet é rdemdús lelkészének, a n a g y ki ter jedésű 
to lna-baranya-somogyi ev. egyházmegye esperesének s 
a dunántúli evang. egyházkerület egyházi fő jegyzőjének 
várat lan halála. Fo lyó hó i - én este 6 — 7 óra között, a 
nélkül, hogy előzetesen legcsekélyebb bajá t érezte volna, 
hirtelen agyszélhüdés ér te őt, melynek következtében 
három napig ta r tó haláltusa után, f. hó 4-én éjfél tájban 
csendesen kimúlt. E lhunytáva l evang. egyházunknak, 
különösen ped ig a to lna-baranya-somogyi egyházmegyé -
nek erős oszlopa dült ki s mi, kik szerencsések valánk 
őt közelebbről ismerhetni, s ezen ismeretség folytán — 
megtanul tuk ő t tisztelni, szeretni, e lmondhat juk a szó 
teljes é r t e lmében : »Elesett a mi fejünk koronája!« 

D e a mulandóság örök tö rvényé t mi m e g nem 
vál tozta that juk sem hangos jajszavunk, sem csendes 
fohászunkkal, mind a mellett is ér thető , hogy ámbár a 
halál az enyészet mar ta léká t vissza nem adja , mégis 
igyekszünk megsira tot t d rága halot tunk földi megje lené-
sében a maradandót a mulandóban vissztartani. É s ezt 
célozza ezen igénytelen megemlékezés . 

Néhai nagyt . Ri t te r István úr született 1823. évi 
íovember 8-ikán Györkönyben, . To lnamegyében , Ri t ter 
lános Keresz té ly ottani evang. lelkész és Borbély A n n a 
szülőktől. Gyermekévei t a szülői háznál tölté, hol már 
zsenge korában az isteni félelemre, az Úr szeretetére 
:aníttatván, igazi vallásos nevelésben részesült. É s az 
szén i rányban nyer t benyomások meglátszot tak egész 
életén. T u d o m á n y o s kiképeztetését az akkor Sár-Szent-
Lőrincen fennállott e-perességi a l tanodában kezdte, a 
dunántúli ev. egyházkerüle t soproni fő tanodájában foly-
at ta s a jénai és hallei egye temen végezte. A legna-
gyobb sikerrel befejezvén tanulmányai t s szép tudomá-
íyos ismeretekkel gazdagon térve haza, az 1846. évben 
1 lelkészi hivatalra fe lavat ta tot t s ugyanakkor a gyönki 
;v. gyülekezet öreg lelkésze K n a r János mellé hivatot t 
neg segédlelkészül. Ki lenc évig működöt t ezen elaggott 
elkész mellett odaadó hűséggel, úgyszólván egészen 
inállóan, miután főnökének agg kora folytán a hivatal 
;gész te rhe ő reá nehezedet t . Ezen idő alat t annyira 
negnyer ie a gyönki gyülekezet szeretetét, bizalmát és 
íagyra becsülését, hogy az K n a r János úrnak 1855-ben 
>ekövetkezett halála után egyhangúlag őt választá meg 
endes lelkészéül. Szerencsés választás volt. Kevés em-
>erben egyesül annyi, kivált a lelkészben kívánatos, 
:iváló szép tehe tség és tu la jdonság, mint ő benne. — 
viváló tudományosság , magas műveltség, hivatali buz-
óság és hűség, jellem szilárdság és szelídség, fennkölt 
zellem és leereszkedő nyájasság, alázatosság és szeretet 
ellem/.ik őt, kinek szíve melegen dobogot t és érzett ! 

mindenér t a mi jó és szép, a mi nagy és nemes, a mi 
emberhez méltó és Isten előtt kedves. Mint egyházi 
szónok a legelsők között foglalt helyet . Mélység és 
magasság a gondola tokban, a hit meggyőződése és me-
legsége a szellemben, nemes egyszerűség a kifejezésben 
teszik az ő beszédeit ér tékesekké és épületesekké. Hívő 
lelkész volt ő, ki semmi egyebet , hanem a Krisztust 
prédikálta meggyőző, felemelő, magával r agadó ékes-
szólással. T u d o m á n y o s képzet t ségének világát sem re j té 
véka alá. Bokros elfoglaltsága mellet t is számos theologiai 
és philosophiai dolgozata jelent meg a szaklapokban, 
melyek egyrészt erős vallásos meggyőződésről rendíthe-
tetlen hitről, hívő lélekről, másrészt mélyen j á ró bölcsé-
szeti elméről tanúskodnak. N a g y kár, hogy ezen munkák 
összegyűj tve, kiadva nincsenek. 

D e a boldogult nemcsak a szó és a toll, hanem a 
te t t embere is volt. Tanúságá t adta ennek mindjár t hi-
vata lba lépése alkalmával. A gyönki gyülekezet anyagi 
viszonyai akkor , midőn Ri t te r István vet te át mint ren-
des lelkész az egyház kormány-a tá t , igen zilált, h o g y 
ne m o n d j a m válságos ál lapotban voltak. A z ő bölcs kö-
rültekintése, fáradhata t lan buzgósága és tigyszerete, erélye 
és kitartása csakhamar jobb ál lapotokat t e r emte t t e t e -
kinte tben is nemcsak, hanem gyülekezeté t minden te -
kintetben szép virágzásra emelte. Ily kiváló tehe t ség és 
áldásos működés nem maradha to t t elismerés nélkül szé-
lesebb körben sem. A tolna baranya-somogyi evangel. 
e g y h á z m e g y e előbb egyházi al-, u tóbb főjegyzőjévé 
választá, míg nem néhai nagynevű Schleining Káro ly úr 
nyuga lomba vonulása után 1880-ban egyhangú bizalmával 
őt emelte a díszes esperesi székbe. Á dunántúli evang. 
egyházkerület is mél tányolván kiváló érdemeit , két ízben 
is megtisztel te őt az egyházi főjegyzői hivatallal, melyet 
szakértelemmel és pontossággal haláláig viselt. Mint 
esperes bölcsességgel és szeretettel , erélylyel párosul t 
szelídséggel és lelkiismeretességgel kormányoz ta ezen 
n a g y ki ter jedésű egyházmegyé t . A k á r kiváló közigazga-
tási tehetségét , a tanácskozások vezetése körüli pára t lan 
tapinta tá t , akár minden alkalommal és minden kérdésben 
irányt adó szellemét tekintjük, mindenüt t előttünk áll az 
ő kimagasló alakja és t gyénisége. E s ha a tanácskozá-
sok hevében a magasabb tehetségű, az alkotó szellemek 
természete szerint nézetét és akara tá t egyszer-máskor 
élesebben is kiemelé és hangsulyozá, úgy hogy az őt 
kevésbé ismerők vagy a túlérzékenyek tán bántva ére-
zék magul-at, azért a külső lehangultság a mi Ri t terünk-
né la sz ív , a j ó i n d u ' a t gyökeré ig soha sem fért s mindazok, 
a kik az emberiség legszentebb érdekei körül — melyek-
ért ő hevült — buzgólkodtak, az ő hűséges ragaszkodá-
sára, mint kősziklára építhet tek. 

Hű gondja inak t á rgya volt az egyházmegye tan-
ügye s különösen esperességiink ve teményes ker t je , 
bonyhádi a lgymnasiumunk. — Még mint fiatal lelkész 
közreműködöt t annak az 1857-dik évben foganatosí tot t 
újra megalkotásán S.-Szt-Lőrincen, midőn egy zsarnok 
kormány eltörüléssel fenyegeté a m a g y a r pro tes táns 
szellemet ápoló ezen igénytelen, de rendel te tését híven 
betöltő, t ehá t lé t joggal bíró intézetet. U t ó b b pedig, 
midőn ezen intézetünk épen a m a g y a r szellemnek szé-
lesebb körben ter jesztése céljából Bonyhádra helyeztete t t 
át s ezen áthelyezés sokakban kéte lyeket támaszto t t , 
másokat az intézők ellen elkeserített, látván, h o g y az 
intézők sorában az elsők közöt t ő is helyet foglal, a 
kétely és gyanúsí tás szava azonnal elnémult, mer t min-
denki tudta, h o g y ő csak a jó t akarja, csak a közügy 
érdekében cselekszik. És midőn végül a legújabb időben 
az 1883. évi középiskolai törvény hatályba lépése alkal-



mával annyi a protest. tan- és nevelésügyért buzgólkodó 
szív megdobbant és megdöbbent, midőn nem egy intézet 
kétségbe esve a maga erőt 'enségén s a hagyományos 
prot . szegénységen, az ál'am támogatását vevé igénybe, 
ő volt az, a ki ezen esperességi al tanodánkra is felet-
tébb válságos időben és helyzetben a csüggedőket bá-
torította, ő volt az, a ki utat mutatot t arra, hogy hogyan 
lehet és hogyan kell az autonomikus alapon az egyhá-
zat, a tanügyet és a hazát szolgálni. Igen, ő a szó, a 
tett , a tudomány, a jellem, egyszóval a lélek, a szellem 
embere volt. 

Hadd szóljak még röviden családi életéről. Családi 
tűzhelyét 1855-ben alapítá meg, nőül vévén Borbély 
Karolinát, az akkori bonyhádi ev. lelkész és nagyérdemű 
esperes Borbély József leányát. Csak rövid négy évig 
tar tot t családi boldogsága. 1859-ben elragadá tőle a halál 
a szeretett nőt, bús özvegységre juttatva őt és árva-
ságra kis leánykáját. Másodszor 1862-ben lépett házas-
ságra Kielberger Idával. Ezen Istentől három gyermek-
kel megáldot t frigyet Ís már 13 év múlva, 1875-ben 
felbontá a halál s ezen időtől fogva ő, a legjobb és 
leggyöngédebb atyák egyike, egymaga teljesíté gyerme-
kei neveltetése körül az atyai és anyai kétszeres tisztet 
feláldozó szeretettel. 

A családi kör után legjobban érzé magát a baráti 
körben. Kipróbált hű barát volt, a mint arról tanúságot 
tehetnek ama választottak, kiket maga köré gyűjtöt t . 
És én, ki oly közel állottam nagy és nemes szívéhez, 
kit, mint még egészen fiatal embert méltatott rokonszen-
vére és barátságára, kivel mindig közölni szokta volt 
magasztos eszméit, ki előtt gyakran kijelenté, hogy azon 
kevesek közé tartozik, kik őt leginkább megértették, 
életem legszebb, legboldogabb és legmagasztosabb órái 
közé méltán sorozom azokat, melyeket az ő nemes tár-
saságában tölthettem. Most már mindennek vége s ne-
künk nem marad egyébb, mint a bús emlékezet. De ő 
igaz volt és az igaznak emlékezete áldott. 

Ezekben igyekeztem Rítter István szellemi képét 
vázolni. Távol van tőlem a feltevés, hogy ez nekem 
teljesen sikerült. Ügyesebb kéz kell ahhoz, mely bizto-
sabban kezeli az ecsetet, mint az enyém, kivált most, 
midőn e kéz annyira reszket a drága barát elvesztése 
feletti fájdalomban. De a kik ' összeköttetésben állottak 
vele életében, kik közhasznú működését figyelemmel 
kisérték, azok rá fognak ismerni ezen vázlatosan odave-
tett halvány vonásokban is az ő nemes és nagy alakjára. 

Temetése az esperesség számos lelkésze és tanítója, 
az egyházak küldöttei, Gyönk város és vidékének inte'-
ligentiája és hálás gyülekezetének tömeges részvétele 
mellett f. február hó 7-én délután 1 órakor ment végbe, 
mely alkalommal az udvaron a koporsó felett Sántha 
Károly s.-szt-lőrinci ev. lelkész és e. m. egyh. aljegyző, 
a temetőn Torda La jos szárazdi lelkész és az esperes-
ségi altanoda részéről Marhauser Imre igazgató-tanár 
szónokolt; a halotti emlékbeszédet a templomban pedig 
Gráf József bonyhádi lelkész tar tot ta . 

A boldogultat siratják szerető gyermekei : Karolina 
Kiss Béláné, István, Ida és Béla, veje Kiss Béla gyönki 
gymn. tanár s egyetlen unokája Kiss István, továbbá jó 
barátai és tisztelői, hálás gyülekezete, valamint a tolna-
baranya-somogyi ev. egyházmegye. 

Isten veled nemes vezérünk, drága barátunk 1 
Hálánk és szeretetünk virrasztanak sírod felett 1 Nyu-
godjál békével 1 Áldot t legyen közöttünk a te emléke-
zeted 1 Bauer Adolf. 

HIRDETECEK. 

a ceglédi reform, egyház lelkészi állomására. 

Ezen állomás javadalma hivatalos felszámítás sze-
rint, a káplántartás költségeinek levonása után, 1810 fo-
rint és így ezen egyház első osztályú. A kellően fel-
szerelt pályázati kérvények folyó évi március 31-ikéig 
nt. Á d á m Kálmán esperes úrhoz Tisza-Vezsenybe (utolsó 
posta Tisza-Várkony) intézendők. 

Budapesten, 1887. február 15-én. 
S z á s z K á r o l y , 

2 2 dunamelléki püspök. 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben, a tornai 
egyházmegyéhez tartozó jósvofői lelkészi állomásra pá-
lyázat hirdettetik. 

Az ehhez kötött j avada lom: föld, rét, termeszt-
mények, bor, tűzifa, stóla és bizonyos szolgálmányokból 
pénzérték szerint, tesz 497 frt 90 krt, és így a 4-dik 
osztályba tartozik. 

A pályázni kívánók, pályázati kérvényöket március 
hó 15-kéig adják be nt. Vajányi Lajos esperes úrhoz 
Perkupán, u. p. Szia. 

Miskolc, 1887. február 20-án. 
B e r t a l a n , püspök. 

Ujabban megje lent 

EGYHÁZI BESZÉDEK. 
— Ö S S — 

Szász Károly. Csak a Krisztust ! Alkalmi és közön-
séges egyházi beszédek. Á r a 1 frt 80 kr. 

Dobos János. Egyházi beszédei 4 kötet. Egy-egy 
kötet ára 1 frt 80 kr. 

Hetesy Viktor. Egyházi beszédvázlatok. Bennefon 
L 'année pastorale stb. cimű munkája után fran-
ciából fordítva. Á r a 1 frt 20 kr. 

Ezeken kívül teljes raktára a protestáns egy-
házi és iskolai irodalom termékeinek. 

M i n d e n n e m ű imádságos könyvek, zsoltárok, 
énekes könyvek, egyszerű és díszes kötésekben. Teljes 
és kimerítő könyvjegyzéket bérmentve küldök. 

Megrendelések 5 frttól kezdve bérmentve 
teljesíttetnek, kisebb összeget célszerű posta 
utalványon megtoldva 5—10 kr (hogy a ke-
resztkötési díj kiteljék) beküldeni. 

Budapest, 1887. február hó. 
Kókai Lajos 

1—6 könyvkereskedése. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatá rs : Szöts Farkas. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : 3Dr . B a , l l a . g i Hiv£óx. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 



Harmincadik évfolyam. lO. sz. Budapest, 1887. március 6. 

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, BIJI. 

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

külön 30 kr. 

D Í̂ Teljes s z á m ú p é l d á n y o k k a l m i n d i g szol g-áilTi EL tűink:. 

Az országos gyám- és nyugdíj-intézet 
tervezetéhez, 

Készséggel elismerem, hogy Szél esperes úr 
jó szolgálatot tett az ügynek, midőn javaslatát, 
mely a konventi bizottság számára tárgyalási 
alapul van szánva, e lap 7. számában közrebo-
csátotta, mert alkalmat adott ez által minden 
érdekelt papnak és tanárnak, hogy e fontos 
ügyhez hozzá szólhasson s észrevételeinek elmon-
dásával a tervezett intézmény létesítését könnyebbé 
és célirányosabbá tegye. 

Mert igaz ma is a régi közmondás, hogy 
jTöbb szem többet lát* — és hogy minél fon-
tosabb a megalkotni szándékolt intézmény, annál 
kivánatosabb, hogy életbe léptetése előtt minden 
oldalról megvitattassék. 

Ebből a szempontból kívánom én is — ki 
ez ügygyei több év óta foglalkozom — nézetei-
met elmondani, nem polemizálva, nem személyes-
kedve, hanem teljes jóindulattal és objective, ép 
úgy, mint Szél esperes úr, kit tervezete készíté-
sénél és közreadásánál szintén csak a közérdek 
és az ügy iránti lelkesedés vezérelt. 

Győzzön, ami jobb, legyen elfogadva és 
megalkotva, ami üdvösebb. 

A nt. esperes úr tervezete ellen —- fogal-
mazás tekintetében semmi kifogásom nincs. — 
Eszméit teljes következetességgel, világosan és 
szabatosan formulázta, úgy hogy tervezetének 
minden § át — indokolás nélkül is azonnal meg 
lehet érteni. Meglátszik conceptusán, hogy ez 
ügygyei régóta és előszeretettel foglalkozik s 
hogy az alapszabály készítésben nagy jártasság-
gal bír. 

Észrevételeim ennélfogva tisztán csak a tar-
talomra, helyesebben a tervezet lényegére vo-
natkoznak, nem birálva mást, mint csupán azon 
vezér-elveket, melyek szerint javaslatát készíté. 

Könnyebb áttekintés céljából észrevételeimet 

számokkal jelzett pontok alá foglalom, azon sor-
rend szerint, melyet Szél esperes úr követett az 
alapszabályok megírásánál. 

1. Legelső észrevételem a címre és az 1. §-ra 
vonatkozik, melyekben a gyám- és nyugdíj-intézet 
célja határozottan kifejezve van. Nem tartom sem 
igazságosnak, sem méltányosnak, hogy e jótékony 
intézet áldásaiból a tanárok 9/10 része kizárassék. 

Igaz, hogy a zsinati törvény 217-ik §-ának 
e) pontja csak lelkipásztorokról s ezek özvegyei-
ről és árváiról tesz említést, mindazonáltal meg 
vagyok róla győződve, hogy a gyám- és nyug-
díj intézet jótéteményeinek a tanárokra való ki-
terjesztése nem ellenkezik az említett zsinati tör-
vénynek sem céljával, sem szellemével. Hiszen 
ugyanazon zsinati törvény mondja (3. §), hogy „a 
reformált egyház iskolái mindenestől az egyház 
testéhez tartoznak s az egyházi hatóságok alatt állanak." 
Hogyan akarhatta volna tehát szolgáinak egyik 
részét, a tanárokat a közalap jótéteményeiből ki-
rekeszteni, akkor, midőn a másik résznek, a 
lelkipásztoroknak az anyaszentegyház támoga-
tásával gyám- és nyugdíj-intézet felállítását 
határozza el. Azt értem, hogy a tanítókra nem 
volt tekintettel az említett törvényhozó zsinat, 
mivel tudta, hogy rólok és családjaikról maga az 
állami törvényhozás immár kellőképen gondosko-
dott és mert ezek nyugdíj-intézetének fenntartási 
költségeihez hozzájárulni gyülekezeteink törvény 
által kötelezvék, minden tanító után évi 12 frttal. 
De hogy a tanárokat is — kik ép úgy mint a 
lelkipásztorok, az anyaszentegyház fizetett szolgái 
s kiknek számára az állam még semmiféle nyug-
díj-intézetet nem állított, sem az iskolafenntartó 
testületek áldozatát igénybe nem vette — hogy 
a tanárokat is ki akarta volna e jótékony intézet 
áldásaiból rekeszteni — azt én egyáltalában nem 
hiszem, mert ez az igazsággal és a méltányossággal 
semmiképen meg nem egyezik. Én nem tudom 
másként képzelni a dolgot, mint úgy, hogy fele-
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dékenység történt itt vagy a tárgyaláskor vagy 
a jegyzőkönyv fogalmazásakor, máskülönben ho-
gyan egyeztethető össze a zsinati törv. 217. §-a 
a 3. §-sal?l 

Föltevésem annyival inkább jogosult, mert a 
főtiszt, konvent jegyzőkönyveiben, a hol csak ez 
ügyről említés tétetik, mindenütt „lelkészi és ta-
nári gyámintézet"-rő\ van szó. Nem látom azért 
indokolva Szél esperes úr eljárását, mely szerint ő 
a gyám- és nyugdíjintézet köteles tagjai közé a 
tanárok közül csupán a lelkészi képesítettséggel 
birókat kívánja felvétetni. 

A zsinat 118. § a, melyre Szél úr indoko-
lásában hivatkozik, semmi összefüggésben nincsen 
a gyámintézet ügyével. Az csak a nyugalomba 
lépett vagy állomásukról lemondott lelkipászto-
roknak papi functiók végezésére való jogosultsá-
gáról, illetve papi jellegüknek elvesztéséről szól, 
minélfogva a fennforgó ügyben irányadóul tekin-
teni nem lehet. Es ha mégis annak tekintetnék, 
akkor gyámintézetünk tagjai közé igen sok olyan 
tanár kerülne — ha t. i. kényszeríthetők lenné-
nek a belépésre — a kik papi jellegöket nem 
vesztették el, de nem is tartoznak az egyház 
hivatalnokai közé, mert az állami és a polgári 
községek adják nekik a kenyeret. Nyilván való 
ezekből, hogy a Sz. úr okoskodása nem állja ki 
a kritikát s hogy a zsinati törvénynek inkább 
csak betűit tartotta szem előtt, szelleméről pedig 
egészen megfeledkezett, nem jutván eszébe Urunk 
mondása, hogy ^a betű megöl, lélek az, ami 
megelevenít.* Ismételve is állítom, hogy a taná-
roknak a gyámintézet jótéteményeiből való kire-
kesztése a zsinati törvény céljával és szellemével 
ellenkezik s különben is igazságtalan és méltány-
talan lenne. 

Szőts Sándor, 
(Folyt, köv.) dévai református lelkész. 

I S K O L A Ü G Y . 

A pápai főiskola köréből. 
Magyarországi ref. egyházunk iskolái között alig 

található csak egy is, melynek az újabb idők által te-
remtet t viszonyokból oly hatalmas ellenfelei támadtak 
volna, mint a dunántúli ref. egyházkerület pápai főisko-
kolájának. Jogtani akadémiája szenvedett nem csak azon 
országos intézkedés miatt, hogy a jogi tudományok elő-
adásának centruma teljesen az országos egyetem és így 
a főváros felé gravi tál : de nyomatot t különösen az által, 
hogy mint hatalmas versenytárs, létre jött alig 4 mért-
földnyi távolságban a győri kir. jogakadémia. Theologiai 
akadémiáját hasonlóan a centralizálási törekvés fenye-
geti, pedig itt az ország nyugati részén egy hittani intézet, 
ha nem volna, létre kellenne azt hozni. Gimnáziumának 
helyzete sem kedvezőbb, ennek falait is, dél, kelet, 
észak és enyészetről fújják az ellenkező sze'ek. 

Nyugaton, a tőle vasúton alig négy órányira eső, 

máskép is szerencsés helyzetnek örvendő szombathelyi 
gimnázium szedi kebelébe Vasmegye és Zala északnyu-
gati részének gyermekeit . A pápai főiskolához oly hűséges 
Csallóköznek, ha hozzánk jőni akar, át kell hatolnia a 
tőlünk éjszakra eső Győrön, melynek tanintézete s így 
gimnáziuma is az újabb időkben egész szép hirre emel-
kedtek. Keletre megszűnt ugyan a komáromi kis gim-
názium, de annál életreválóbbá lett ugyanott a kath. kis 
gimnázium, alább pedig Fehérvár, majd itt a megyében 
Veszprém szedik és fogyasztják a pápai főiskolának egy-
koron a Mezőföldről s Balaton mellékéről oly gazdag 
aratását. E főiskolanak határai egykor a Dráváig értek, 
most Csurgó és Kaposvár vetélkednek lebeszélni, ha 
valaki délről Somogy- és Baranyából Pápára akarná 
hozni gyermekét . 

Ázonban a pápai ref. főiskola még is á l l ; és hogy 
ily hata 'mas versenyzés mellett is gimnáziuma nem 
kénytelen azt mondani »megfogyva bár, de törve nem«, 
sőt sem meg nem fogyva, sem meg nem törve él és 
működik, azt hivatása lélekismei etes betöltésének, életre-
valóságának és tanárai jelességének köszönheti. Ezért 
azt hisszük, találko/nak többen, kiket érdekelni fog, csak 
részben is ismerése annak, a mi főiskolánk falai között 
történik. 

A főiskolai igazgató-tanács, László József és Ker-
kapoly Károly elnöklete alatt Pap Gábor püspök jelen-
létében február hó 24—25-ik napján tartot ta üléseit ; a 
jegyzőkönyv hitelesítése után felvétetett i-ször az újonnan 
építendő gimnázium tervrajza. Ezen tervrajz a mult nyá-
ron az államsegély nyerhetés szerencsés auspiciumainak 
lehellete alatt készült, fel is küldetett a vallás- és köz-
oktatási minisztériumhoz ; honnan azonban lényeges ki-
fogásokkal s új tervkészítésre felhívással érkezett vissza. 
Ezen tárgyra nézve az igazgató-tanács egyházkerületi 
ülés elé terjesztendő véleménye ez: kimondja legelsőb-
ben is, hogy akár nyer államsegélyt akár nem, de új 
gimnáziumot az ó-iskola fundusra az egyházkerület ne 
építsen és így a kinevezett bizottság új tervet minden-
esetre az új iskola fundusra készíttessen. 

2. A tanári fizetés ötödéves pótlékára nézve azt 
véleményezi, hogy az az évi költségvetésbe felvétes-
sék s a kerület szavazza meg mind addig, még annak 
kifizethetésére kellő fedezet mutatkozik. 

3. E g y classica philologiát tanító tanári állásra 
pályázat hirdetését határozta, a megválasztandó egyelőre 
az 1. 2. és 3. osztályban tanítja a latin- és valamelyik-
ben a magyar nyelvet. 

4. Német nyelvtanszakra pályázat nem lesz hir-
detve, jövő évben is a jelenlegi he'yzet marad. 

5. Középtanodai növendékek számára készített tör-
vények átnézés végett bizottságnak kiadattak. 

6. Szóba jöt t egy alkalmasabb teli torna helyiség 
készíttetése. Bizonyos okoknál fogva ez ügy még I évig 
a jelenlegi minőségben hagyatik. 

7. A részben változott tankönyvek sorozata átné-
zés s véleményezés végett bizottságnak adatott . 

8. A tankönyvek beszerzésére nézve a tanári kar 
által eléggé megokolt módozat ajánlva terjesztetik a ke-
rületi gyűlés elé. 

9. A tanári kar által készített szorgalom díj ki-
osztást az igazgató-tanács csekély változtatással elfogadta 
s megerősítette. Kiosztatott 2051 frt. 

10. Tandí j elengedtetett 15 szegény sorsú de szor-
galmas theologusnak; értéke 70 frt. 

12. A jogász segély-egylet segélye (70 frt) Halász 
Sándor budapesti joghallgatónak adatot t ki. 

13. A papnövendékeket kötelező törvények felöl-



vastattak, elfogadtattak s életbeléptetésük elnökileg ki-
mondatot t . 

14. Helyben hagyatot t a theologia akadémia tanóra 
rendje. 

15. 31 theologus mellett 62 levén a legációk 
száma, az esperes urak felhivatnak, hogy az egyházme-
gyéikbe eső legációkat csoportosítani szíveskedjenek. 

16. Intézkedés történt az iránt, hogy a vizsgák ne 
csoportosíttassanak annyira, miszerint a vizsgáló bizottság 
tagjainak a megjelenés lehetetlenné tétetik. 

17. A sorsjáték jövedelme, a nyilatkozott vélemé-
nyek többsége szerint, a közpénztár tőkéihez csatoltatik. 

18. Az igazgató tanács számára ügyrendtar tás ké-
szítése végett bizottság szerveztetett. 

19. Tanítóképezde növendékei közül tandíj-mentes-
séget nyer t 14, hétnek pedig ingyen élelmezés adatott . 

20. Határozatba tétetett , hogy a kik tanróképezdei 
magán-vizsgára jelentkeznek, azok 10 frt vizsgadíjt tar-
toznak fizetni. Kis Gábor. 

T Á R C A . 

A legújabb theologia történetéből. 
(Folytatás.) 

Az ó-lutheránusokra áttérve Guerike 23) és Rudel-
bach nézetét követjük a luth. és ref. álláspont közötti 
ellentét feltüntetésében. Szerinte a lutheri egyház és 
tana az igazi középutat foglalja el a róm. és gör. egy-
ház egyházi materialismusa között egyrészt, s a ref. 
egyház és az újabb unió egyházi spiritualismusa és 
idealismusa között másrészt. A ref. egyházon főleg három 
alaphibát fedez fel, még pedig az alaki elvre nézve: 
spiritualizmus, a szellemnek elszakítása az igétől s annak 
következménye rationalismus; aztán az anyagi tanokra 
való vonatkozással: az isteninek és emberinek valódi 
egységét a Krisztusban veszélyeztető nestorianismus és 
idealismus vagy deismus, s ennek megfelelőleg a keresz-
tyén hitéletet zavaró nomismus, s végül az egyházi tan-
egységre vonatkozólag : felekezeti közönyösség, a tomis-
mus és subjelctivismus. A ref. Göbel helyesen jegyezte 
meg erre : Rudelbach egy új Möhler a symbolikus ellen-
tétek eme felfogásában, a mi épúgy vonatkozik Guerike 
s a többi ó-lutheránusokra is. 

Sajátszerű állást foglal el ezen ó-lutheránusok kö-
zött Ilofmann, az erlangeni iskolának Írástudó feje. 
(y 1878). 24) O szigorú felekezeti lutheri theologus, így 
p. o. a sákrámentomok tanában, melyben sok tekintet-
ben sophistikus irásmagyarázattal él. »Schriftbeweis* 
(1852—1855) később >Die H. Schrift N. T.« 1862— 
1876 című művében, mint luth. theologus azon meg-
győződéssel lép fel, hogy ezen bizonyíték az írás egészé-

23) »Allg, christl. Symbolikc 1839. 41 s köv. 1,, továbbá Rudel-
bach, Reformation, Luther thum und Union 1849. 5-ik fejezetét. 

24) Schwarz — Kovács i. m. 275—276. lapján következőleg jel-
lemzi : »Azon sajátságos tünemény mutatkozik, hogy vannak oly luthe-
ránus confessionalis theologusok, kiknél a túlhajtott confessionalismus 
mellett hiányzik a legszokot tabb igazhitíiség, kik az úrvacsora tanában 
szigorvíak és hozzáférhetlenek, míg ellenben az alaptanokban, mint a 
szent írás ihletése, Krisztus személye stb. a legveszedelmesebb hetero-
doxia felé hajolnak. Kérclhetnők, hogyan nevezheti magát Ilofmann 
Erlangenben confessionalis theologusnak, ő, ki semmi sem kevésbé, 
mint igazhivő, kinek ihletéstana nagyon laza, a profetismusról való 
fogalma teljesen m o d e r n ? . . . * Ide főleg kiengesztelési és megigazulási 
tana számítható. További ismertetését lásd a lutheri hittől elszakadók 
között a 356—362. 1. 

bői van merítve a hivő lutheránusban élő azon igazság 
föltüntetése céljából, hogy az a luth. egyház hitvallását 
megerősíti, vagyis ezen hitvallásnak az írás igazságával 
való lényegi egységét kimutatja. Azonban a kiengeszte-
lés és megigazulás tanában nagyonis eltér a lutherizmus 
felfogásától, mely eltérést maga is belátta, s vele szem-
ben fellépő tanártársainak úgy tüntet te föl, mint a régi 
igazság tanításának új módját.« 

Mások, mint Thomasius és Philippi erélyesen 
támadták meg, s álláspontjukról teljes joggal is, mert 
Hofmann azon cardinalis ellentmondásban van, hogy új 
elemeket (Schleiermachertől) akar fölvenni, melyeket 
következetesen tovább kellene kifejtenie, s a mellett 
egész hittani álláspontjához mereven akar ragaszkodni. 25) 
Az elpártolt »covfessionalista luteránusok« közé tarto-
zik még Luthardt a szabad akaratról (v. ö. »die Lehre 
vom freien Willen . . .« 1863 cimű művét) s Kahnis a 
háromságról szóló a lutheri egyházi tantól eltérő felfo-
gásával, úgy hogy ezen lutheri orthodoxia által hang-
súlyozott »dogmatikai egyformaság« ezen szűkebb körű 
lutherizmuson belül sem található. Kahnis 26) Lipcsében 
Tholucknak és Leónak tanítványa, kiknek hittana (1861. 
i -ső rész) az újabb kritikának minden pontban tesz en-
gedményeket , kiemelte a tudós rationalisták 27) érdemeit 
a kánon történetének terén, rámutatot t a régi inspirá-
tióról szóló tan tar thatat lanságára stb., a mi azonban 
még korántsem »visszaesés az állhatatlan eklekticismusba, 
s egy új kiadása a kapkodó és kacérkodó Tholuck-féle 
theologiának« mint Schwarz akarja. 

A mi az új-lutheránusokat illeti, azok az ere-
deti lutherizmnst ki akarják egészíteni az egyházról szóló 
tannak teljes kifejtése által. A lutheri realismus befeje-
zését nyer je az egyházfogalom »tiszta objektivitása*, a 
lelkészi hivatal közvetlen isteni eredete s funktióinak igazi 
sákrámentomi jellege állal. Sőt olyanok sem hiányoztak, 
kik a római egyházfogalmat egészben véve egyedül 
igaznak tart ják, p. o. Leo, 28) kinek eszményképe a 
kath. augusztinismus, azaz a jansenismus, melyet legtisz-
tább és legszebb alaknak nevez, melyben a reformátió 
megjelent, mely megőrizte a papságot, a midőn ez 
csaknem minden reformátori körökben igazi alakját el-
veszttete. Ezek alapján nem lehet azon csodálkoznunk, 
ha azon nagy rokonszenv a római egyház iránt, többe-

25) Hasonló ellentmondás van abban, ha Hofmann 2-ik » Védelmi 
i ratában* a hitvallásoknak az írással való azonosítása ellen kol ki, s 
mégis a theologiát mint tudományt oly szorosan köti a luth. egyház 
hitvallásához. — Hase i. m. 602. 1. így jellemzi : »Als das schrift 
kundige Haupt der Erlanger Schule seine Rechtglaubigkeit zugleich 
aus dem eignen vom Geiste der Schrift erfüllten Herzen schöpfte 
und so, statt zu lehren, dass Christus an unserer Statt das Gesetz 
erfüllt und an unserer Statt gelitten habe, seine eigne Bewahrung 
gegen die Feindschaft der Welt, die Darstellung reiner Menscheit in 
seinem Leben und Sterben erkannte, in welche seines Lebens gemein-
schaft uns aufnehme : da ist aus Rostock (Philippi) der Abfal l von 
den Grundlehren der stel lveitretenden Genugthuung und Rechtfert igung 
ihm vorgehalten worden. Von seinen Collégén schwach vertheidigt, sah 
er sich gegenüber einer pharisáischen Gesetzliclikeit, w e l c h e . . . die 
Denkzettel ihrer Rechtglaubigkeit gross und die Saume ihrer Bekent-
nisstreue breit mache, um oben an zu sitzen in den Schulen.* — 
V é d ő i : Schmidt, Luthardt, Harless s mások voltak Diekhoff,\ Philippi 
és Kliefoth ellenében. 

2G) Jellemzését 1. Schwarz i. m. 363—372 1. 
27) Gesenius, Winer, Credner, de Wette , Griesbach. 
a8) így Luther t azzal merészeié vádolni, hogy »hatalmas harcoló 

marokkal csapott az emberiség oly művészi remekébe (róm. egyház), 3 
melyen ez, gyakran Isten látható vezetése alatt egy ezredévig épített , 
s a melynek fenségét és belső mélységét belátni maga Luther igen 
korlátolt képzettségű és lényegű volt.« Mint látjuk a reformátió mély-
sége, hatalma és sziikségképisége iránt ez embernek nincs érzéke s 
csakis a középkori eszményekre tekint, egy VII . Gergely, I II . Ince és 
Ximenesre stb. Gyönyörűen jellemzi Schwarcz i. m. 346—355 . 1. 



ket (Evers) tényleg annak egyedülüdvözítő kebelébe 
vitt á t . 2 9) 

A z alaki tanokban az ó- és új-luth. theologiában 
kevés sajátszerűvel találkozunk, jellemző azonban, hogy 
az írás tekintélyének felfogása és alkalmazásában is je-
lentékeny eltérések észlelhetők. Hofmann ugyan az 
eredeti lutheri rendszer értelmében állította fel azt a 
tételt, hogy az írás a ker. igazságnak normája ugyan, 
azonban még sem egyetlen forrása, mí mellett nagy súlyt 
fektet »az egyházi isteni igére.« Kahnis is »szabadabb 
állást« foglal el az írással s annak tekintélyével szemben, 
mert szerinte »hamis protestantismus az, a mely az igét 
az írással azonosítja, mely csak a normatív, nem pedig 
az egyetlen íge«.30) Azonban ezen nézet ellentétessé lőn 
a lutheránusok között, a mint az Baumgarten esetéből 
kitűnik. A rostocki consistoríum ugyanis azzal vádolta 
őt, hogy »a szent lélek működését a kegyelemeszközök-
től elkülöníti, hogy az ige és sákrámentom kegyelem-
eszköz jellegét tagadja , s az ige működését a személyi-
ségtől teszi függővé.« Hofmann védelmezte Baumgartent 
ezen váddal szemben, s mindkettő ellenében lépett föl 
azután »a zavaros fő« Diekhof\ ki élesen vitatta, hogy 
az irás nemcsak norma, hanem a vallásos igazság saját-
képi forrása. 

Tdrgyilag véve az egyes tanokat, a háromság 
egyházi tanát a rationalismus átalakításai ellen védel-
mezi e theologia. Thomasius 31) és Philippi32) egyszerűen 
az o r thodox dogmához csatlakoznak s minden spekula-
tív konstruktíót visszautasítanak, a nélkül, hogy ezen 
tan biztosítására a támadások ellenében valamit tettek 
volna. — Az eredendő bűn tanának lutheri felfogását 
módosítja Thomasius, a mennyiben az ádámi bűnnek 
tartozási jellege nemi jelleg, nem pedig személyi, miáltal 
annak közvetlen beszámítását elhagyja. E téren tehát 
Thomas 'us nem orthodox, azonban annyival határozot-
tabban saját í tot ta el a természetes ember képtelenségé-
nek or thodox lutheri tanát, védelmezte a »capacítas 
mere passiva« or thodox meghatározását s a természetes 
emberben még meglevő jónak fölvételét »a pelagianis-
musra vezetőnek* tar tot ta . 

A christologiában nyilvánult leginkább a luth. és 
reform, álláspont ellentéte, s a református cbristologia 
nestorianismusa elvettetett, mí mellett nevezetes, hogy a 
ref. Ebrard a maga hittanában (1851 — 52) ép a lutheri 
tant vádolta nestorianismussal. — Thomasius a modern 
kenosis alapján Krisztus személyiségét valódi emberinek 
és fejlődőnek igyekezett feltüntetni, azonban az isteni 
logos s az emberi én kettős tudatán a Krisztusban nem 
ment túl, s a párthíveitől való támadások alatt (főleg 
Schneckenburger részéről, ki ezen elmélet tarthat atlansá-

29) V. ö. Nippold jénai tanár figyelemreméltó »Welche Wege 
fiihren nach Rom?« című művének 39 r s köv. 1. 

30) »Die luth. Dogmatik hist. genet.*. Leipzig 1861 óta a 
3-ik s 1874 óta 2-ik kiadásban 2 kötetben. Hase i. m. 602. lapon azt 
mondja róla : »Der Vermittlungstheologie hatte Kahnis sein Lutherthum, 
án dass er sich mit himml. Ketten geburiden íiihlte, triumphirend ent-
gegengehalten (p. o. >Die moderne Unionsdoktrin< 1863 s »Die 
Sache der luth. Kirche gegenüber der Union< 1854 című műveiben); 
seine Glaubenslehre hat doch die göttl. Unfehlbarkeit der Heil. Schrift, 
die Gottlieit des Gottessohnes und das luth. Abendmahl dem Gesetz 
einer fortschreitenden Entwicklung unterworfen. (»Zeugniss von den 
Wahrheiten des Protestantismus« 1862 s »Luth. Dogmatika II. elő-
szavában). Seine Glaubensgenossen wollten ihm als einen Irlehrer 
nicht mehr kennen, falls er nicht Busse thue : er aber fand, dass es 
eine Orthodoxie gebe, die vor Gott eine Grauel sei, und der confess. 
Theologie, die nur zum Altén zuriick wolle, eine S'.átte zukomme auf 
dem grossen Kirchhof ausgelebter Richtungen.* 

Sl) »Christi Person und Werk« 1853. I. 300., 444., II . 40. lap. 
32) »Kirchl. Glaubenslehre« 5 kötet, Gütersloh 1854 óta, 2-dik 

kiadásban 1864—1S74, az új-luth, orthodoxia scholastikus semmája, 

gát felderítette) mindinkább a régi »kryptikus« chrísto-
logiára tért vissza. Merészebben és következetesebben 
hirdette e kenósist Hofmann, Delitzsch és Gess, azonban 
ezen elmélet az eredeti történeti lutherizmus előfeltételei-
vel nyilt ellenmondásban van, amin t azt Domer a maga 
hittanában kimutatta. — A kiengesztelés tana, melyet 
Hofmann a »Schriítbeweis«-ban e!őád, nem az or thodox 
lutheri tan, miután határozottan visszautasítja azt a gon-
dolatot, hogy egy külsőleges helyettesítő büntetésszerű 
szenvedés ment volna végbe Jézus halálában s hogy az 
isteni igazságosságnak Krisztus által elég tétetet t volna, 
s általában nem választotta el Krisztus kiengesztelési 
művét a megváltástól, mí által Hofmann e tannak fejlő-
dését lényegesen előmozdította, habár Thomasius helye-
sen utalt arra, hogy maga Luther s a lutheri tan folyton 
ezen alapgondolatból indult ki. A lutherizmus alaptaná-

: ban »a hit általi megigazulás«-ban szintén eltért Hof-
mann a szigorú lutheri typustól, a mennyiben a forenti-
kus fogalmat korlátozza, s a megigazulás alapjául nem 
annyira a beszámítást, mint inkább az emberiségnek az 
Istenhez való helyreállított viszonyát s annak hitét 
hangsúlyozta, mely eltérést Philippi ha conlóan luther- és 
írásellenesnek jelentett ki. Ezzel szemben a régi merev 
jogi megigazulást tan buzgó védőre akadt Kahnisban 
Nitzsch ellenében, a mennyiben különbséget tesz a meg-
igazulás mint belső tény az Istenben és annak közlése 
között a szent lélek által, mely felfogásról helyesen je-
gyezték meg azt, hogy Rómába vezet. 

A rregigazulásról szóló tan a kegyelemeszközölc s 
az egyház tanára vezet, mely az ó- és új-luth. i rányra 
nézve a legnagyobb jelentőséggel bir. A keresztségről 
azt tart ja, hogy hitet eszközöl, sőt Höflirtg és Delitzsch 
szerint egyenesen a megigazulást is eszközli, pláne a 
gyermekkeresztelés Martensen és Höfling szerint testi 
hatással is bir. — Az úrvacsora tana körül még inkább 
öszpontosult a lutheri restaurátió érdeke, dacára annak, 
hogy kevés újat hoztak az egyes vizsgálódások, sőt in-
kább a régi ó-luth. úrvacsorai scholastika ujult meg azok-
ban.-'53) Az írásmagyarázati nézpontot illetőleg megujult 
a régi küzdelem a szereztetési igék symbolizáló felfogása 
ellen. Ennél fontosabb a hittani szempont, melyben a 
Krisztussal való személyes közösség az úrvacsorában s a 
testiség megdicsőitésének eszméje lép előtérbe a ratio-
nalismus s a pantheistikus theologia felfogásával szem-
ben. A bűnbocsánat közlése és megpec.Kételése teljesen 
hát térbe szorult, sőt Thomasius a régi luth. tanban hiányt 
látott a bűnbocsánat előtérbe helyezése s a közösség és 
a testiség megdicsőitésének mellőzése miatt. A »méltat-
lanok élvezése« újból fölvétetett, a mennyiben azt a 
sákrámentom objektivitása kívánja. A hit nem feltétele 
a sákrámentom hatásának, hanem megfordítva a sákrá-
mentom eszközli a hitet, a mi megtagadása a protestan-
tizmusnak és visszaesés a római mágikus sákrámentomba ! 
A helyett, hogy a régi luth. sákrámentom fogalmát a 
hit fogalmából rectificálták volna, megfordítva oda megy 
kí a modern lutheránusok törekvése, hogy a hitelvet a 
sákrámentom fogalmának alárendeljék. Sőt a sákrámen-
tomoknak az igéhez való értékviszonyára nézve sincsen 
hiány túlzásokban, melyeknek alapján az ige teljesen 
háttérbe szoríttat ik. I lyenek: »Az ige bizonyságot ád az 
újjászületés csodájáról, azonban a keresztség haj t ja azt 

33) Helyesen mondja Keim (Jahrbuch fiir die Theologie 1859. 
S. 63) : »Dass die Einsicht in das Wesen und die Bedeutung des 
Naclitmahls seit der Reformation im ganzen wenig gewachsen ist und 
die Erkenntniss desselben ziemlich innerhalb jener altén Bahnen sich 
fortbewegt, die vor 300 Jahren eröffnet worden ist.< 



végre« (DeUtzsch), a mi úgy a protestántismus szelle-
mével, mint az írással határozottan ellenkezik. 

A lutherizmus igazi lényege azonban a sákrámen-
tom tanának az egyház tanával való összefüggő tárgya-
lása által tűnik ki leginkább. DeUtzsch 34) az egyházról 
szóló reformátiói tannál hibát lát abban, hogy a sák-
rámentom tana nem nyei te az őt megillető befolyást, 
hogy a sákrámentomokat »az egyház ismertető jelének* 
tart ja ugyan, azonban nem az egyház életalapjának, s 
hogy a reformátió nem a sákrámentomokat , ezen lát-
ható s mindenki által felismerhető kegyelemhordozókat, 
hanem az ige hatását, a láthatatlan hitet tel te az egy-
ház kötelékévé. DeUtzsch s még inkább Münchmeyer 35) 
nyiltan kijelentik, hogy az egyházról szóló luth. tan 
nemcsak hiányos, hanem hogy »lényeges átalakításra* 
van szüksége, a mi igazán sarkalatos tévedésnek mond-
ható. A látható s a láthatatlan egyház közötti megkü-
lönböztetés e'ejtendő, mert nem létezik kettős, hanem 
csak egy egyetemes, szent egyház. Es ezen egyház nem 
is a hivők, hanem a megkeresztelnek közössége, vagyis in-
kább azoknak közössége, a kik a keresztség és úrvacsora, 
tehát sákrámentomi közösség által Krisztus testének 
tagjáivá lettek. Világos, hogy ezen új- és byperluth. 
tendenciák egy sákrámentomi egyházfogalomra törekesz-
nek, melynek alapján az egyház az üdvkegyelemnek 
hordozója, intézete. Az egyház, mint az üdv hordozója 
a sákrámentomokban működőnek gondolandó, még pedig 
mint DeUtzsch m o n d j a : tisztán ex opere operato.« 3Ö) 

Ezen irány az egyház Icatholizálásának mondható, 
azonban még mélyebben a katholicismusba vezet a 
papi hivatalról szóló új tan. 37) A támadás itt különö-
sen az »egyetemes papsága, ellen intéztetik, hogy a 
sákrámentomi papság, s a papszentelés sákrámentomi 
ereje eléressék. Az igehirdető hivatal, mint a kegyelem-
eszkö/.ök hivatala felülről való; ez a közvetítő a község 
és Krisztus között a maga kegyelemkincseivel. Az ige 
magában véve csak bűnbocsánatot igér, de es/.közlése a 
hivatal tiszte, s hogy az ige teljesen működjék, a hiva-
talos papi személyhez van kötve, a mi a legtisztább 
katholicismus. Ezzel a pap nemcsak működésére nézve 
hanem a minőségileg is különbözik a laikusoktól, a mint 
azt Kliefoth és főleg Vilmar nyiltan kimondotta : hogy 
a papi hivatal, mint az apostolok próféták és tanítók 
hivatala élő és valóságos folytatása a mi legszentebb 
megváltónk hivatalának, sőt egyenesen annak közvetlen 
isteni eredetét vitatják. Helyesen jegyzi meg Schwarz-r-
Kovács, 3S) hogy »a hyperlutheránusok nyiltan arra töre-
kesznek, hogy a hittől elvegyék azon helyet, mely azt 
az egyházban, melynek élő forrása, megilleti, hogy az-
tán a sákrámentomoknak adhassák át. A láthatatlan 

34) Vier Bücher von der Kirche, 1847, 30., 32., 170. s köv. 1. 
35) Jellemző iratában : >Das Dogma von der sichtbaren und un-

sichtb. Kirchec 1854. 
36) I. m. »Die Gaben, welche den wesenilichen Inhalt der Sac-

ramente ausmachen, gehen in den Empfangenden ein, er glaube oder 
nicht* ; >die Sakramente ex opere operato wirken, und e 'n unauslösch-
liches Geprage aufdrücken.* Bibi. Psychologie, 1855. S. 305. 

37) A legfontosabb ide tartozó i r a tok : Löhe »Kirclie und A m t « ; 
Münchmeyer »Das Amt des N. T . nach der Lehre der Schrift und 
dem luth. Bekentnisse*; Kliefoth »Aeht Bücher von der Kirche« stb. 
Hasonló protestáns-ellenes elveket vallott legközelebbi jubileuma alkal-
mával Hegel consist. elnök is Berlinben, midőn az őt üdvözlő pászto-
roknak azzal fe le l t : »Das geistl. Amt is das centrale Amt der Kirche ; 
der Ausdruck Pastorenkirche ist kein Schimf-, sondern Ehrenname« . . . 
»das Kirchenregiment ein Amt der Sacramentsverwaltung* s több 
efféle, mely hierarchiai nyilatkozatok már nincsenek távol Rómától . 
V. ö. Zöcklev. »Ev. Kirchen-Zeitung« 1886. folyamának 47. s ámában. 

3S) I. m. 315. s 327. 1. A hierarchikus katholizáló luth. theolo-
gusok : Kliefoth, Löhe, Delitzsch, Vilmar, Münchmeyer, Petr i stb. mes-
teri jellemzését lásd a 303—356 . 

egyházról való tanban minden arra céloz, hogy a ke-
resztség sákrámentomát, a hivatalról való tanban pedig, 
hogy a papszentelés. sákrámentomát tegyek a hit he-
lyébe*, és föltünteti e nézetek következményét : »a sák-
rámentom varázserejét és letörölhetlen jellegét,* továbbá 
a hivatal isteni eredetének következményeiként: a sákrá-
mentomi ordinatiót, a successio continuát s a hivatal 
hordozójának folytonos isteni jellegét.* Azonban abban 
is teljesen igaza van, ha ,ezen félkatholikus hivatalfo-
galmat 4 azzal vádolja, hogy *még csak félkatholikus.« 
»A katholicismus szorosan vonja meg a következménye-
ket, míg a protestantismusnál ezen következmények 
nélkül »a hivatal isteni eredetéről szóló egész tan* le-
vegőben lebegő valami s nem egyébb »hierarchiai só-
várgásnál. * 

Hogy ezen római következmények mily erősen 
nyilvánulnak e lutheránusoknál, kitűnik abból, hogy 
Vilmar hajlandó a conjirmátiónak sákrámentomi jelleget 
tulajdonítani, kívánja, hogy minden istentisztelet úrvacso-
rával egybekötve végeztessék, s ha communicans nin-
csen jelen, a pap élvezze azt egyedül. Innen már nincs 
messze a misecultus ! Löhe továbbá az utolsó kenet szent-
ségét haj tot ta végre egy betegen, a mire el lehet mon-
dani, hogy a protestánsok nem tudják mit cselekesznek, 
nem tudják azt, hogy a protestantizmust a katholicismus-
nak árulják el! 

Az eschatologia tana rövid e lutheri restaurátorok-
nál. Tudjuk, hogy a reformátió a chiliasmust, mint 
judaica opinio t a vele járó anabapt . extravaganciák 
miatt elvetette, mindamellett újabban többen barátkoz-
tak meg a chiliastikus eschatologiával, így Martensen, 
Rudelbach, Hahn s mások, míg Thomasius és Hengsten-
berg azt elvetették. 

Az egész luth. restaurátió tudományos tekintetben 
nem bír azon termékenyítő erővel, mely a keresztyén 
tannak új fejlődését mozdíthatná elő, mert igaztalan 
álláspontjánál fogva nincs jövője. Képviselői a rostocki, 
erlangeni, lipcsi, dorpat i és főleg a greifswaldi theol. fa-
kultások, s Zöckler vezetése alatt a »Theol. Handb.. 
és Commentar* című vállalatban máris folyamatban van 
a hagyományos egyházi tannak felületes compendium-
szerű összefoglalása. Dogmatikai tekintetben ezen irány-
nak, mint modern orthodixiának az a jelentősége van, 
hogy az ó-prot. theologia behatóbb tanulmányozására hív 
föl, a mi sok tekintetben el lett hanyagolva, azonban 
az eredeti történeti lutherizmusnál nem állhatunk meg, 
mert annak hiányai kétségtelenek. Hittani tudatunkat 
némi'eg csak Hofmann, Frank, 39) Thomasius erlangeni, 
és Lutliardt 40) s Kahnis lipcsei tanárok gazdagították 
még ott is, hol a szigorúbb lutheri felfogás tűnik fel, 
míg a rostocki Fhilippi hittana nagy kiterjedése mellett 
is igen szegény. A dogmatörténetnek s általában az 
újabb theol. tudománynak fejlődésére azonban ezen irány 
vajmi kevés befolyást gyakorolt. 

(Folyt, köv.) Dr. Szlávik Mátyás. 

39) > System der christl. Gewissheit* Er langen 1872, s »Systemt 
der christl. Warhei tc 1878 óta. 

40) »Apol. Voi t iage« »Comp. der Dogmatik* 1864. 6. kiad. 
1883 s szerkeszti a párt hatalmas orgánumát : »Allg. Ev. luth. Kirchen-
zeitung* 1868 óta. 



K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
A Károlyi grófok levéltára. 

Cvdex diplomaticus comitum Károlyi de Nagy-
Kár oly. A nagykárolyi gróf Károlyi család oklevéltára. 
A család megbízásából kiadja gróf Károlyi Tibor, sajtó 
alá rendezi Géresi Kálmán, I. kötet, XVIII. + 620. I. 
II. kötet, XXXVII. + 578. I. III. kötet, XXIV. + 
634. lap. IV. kötet. VIII. -f 624. lap. Budapest, 
1882—1887. Egy-egy kötet ára 5 frt. 

Külföldön a nagy múlttal biró vagyonos családok 
legtöbbje kiadta vagy kiadatta már levéltárát. Nálunk e 
tekintetben az ősiség e'törlése óta, csak annyi történt, 
hogy előkelő családaink megnyitot ták a történetbúvárok 
előtt levéltáraikat. Nekünk mindössze két főúri csalá-
dunk van, mely a noblesse ob'ige elvét alkalmazta le-
véltárára is, s nagy anyagi áldozatot hozott azok ki-
adására. A Zichyek okmánytára után a Károlyiaké, ily 
elhatározás eredménye. 

Nagyszerű gyűj temény ez, mely tulajdonkép a 
Károlyiak oklevelein kívül, számos más, jobbára ama 
családdal atyafiságban állott családok okleveleit tar tal-
mazza. A régi világban nemcsak a kard élével szerez-
ték s őrizték meg a vagyont, hanem époly mérvben 
gyarapították, állandóságukat épúgy biztosították kutya-
bőr- és papiros-okmányokkal. Á levéltárak voltak fegy-
vertárai a pörös feleknek, s gyakran egy-egy kutyabőr 
fölért egy-egy falu birtokával. 

A Károlyiak, mint minden virágzásra emelkedett 
család, a legrégibb kortól fogva, kiváló gondot fordítot-
tak levéltárukra. A család levéltára a bizonyság, hogy a 
Károlyiak maguk, vagy prókátoraik (procurator) állandó 
vendégei voltak Váradnak, Lelesznek, Szent-Jobbnak; 
Budán pedig alig folyt le törvénykezési octava a nélkül, 
hogy a Károlyiak pöre, lega'ább halasztással ne szere-
pelt volna benne. 

Ily levéltár közkincscsé tétele nagy nyereség a 
hazai tudományosságra nézve, s még nagyobb azért, 
mert szakértő kezekbe került. Géresi Kálmán debreceni 
ref. akadémiai tanár, mint okmánykiadó, a jelen köte-
tekben a Sickel-féle okmánykiadási elveket Zimmermann 
Ferenc nagyszebeni szász egyetemi levéltárnok után, 
nálunk legelőször alkalmazta szigorú következetességgel. 
Még az Anjoukori okmánytár és a gróf Zichy család 
okmánytára a régi csapáson haladva, alig mutat valami 
haladást a Fejér-féle ok'evélkiadási módszerrel szemben. 
S a mint azon okmánygyüjteményeink kiadóit annak 
idején méltán rótták meg avult rendszerökért *) : úgy 
nekünk, Géresi publicatiójáról szólva, kötelességünk ki-
emelni e kiadás szabatosságát. 

Kiváló diplomatikusok minutiosus gonddal állapí-
tot ták meg az okmányok kiadásának mikéntjét . Egész 
irodalom szól e thémáról,**) mely meghatároz 'a, hogy 

*) Legújabb oklevélgyűjteményeink és az oklevelek publicatiója. 
S2ázadok, 1879. 223—238 . 320 — 325. 1. 

**) B ö h m e r : Ansichten über die Wiedergabe handschriftl icher 
Geschichtsquellen in Druck (F i i edmann: Zeilschrift für die Archive 
Deutschlands. II . 131.) — W a i t z : Wie soll man Urkunden ediren? 
(Sybe l : Historische Zeitschrift. IV. 438.). — Roth v. Schi-eckenstein : 
Wie soll man Urkunden ediren? Tübingen, 1864. — Pertz : Monu-
menta Germinanie historica. Tom. 1. besprochen v. Th , Sickel. Berlin, 
1873. — Codex diplomaticus Saxoniae regiae. Seine bisherige Heraus-
gabe u. seine Wei ter führung v. Dr . O. Posse. Leipzig, 1876. — Zim-
mermann : Über die Herausgabe von Urkunden (Korrespondenzblat t 
des Vereines für siebenbürgische Landeskunde. 1878. S. 45. 68.). — 
Amlacber 's Urkundenbuch der Stadt Broos, bespr. im Korrespodenz-
blat t (I. Behandlung der Texte. I I . Wiedergabe der Texte . I II . Dati-

az okmányok rövidítései megfejtendők s kiegészítendők, 
hogy mikor kell használni nagy betűket, mikép Írandók 
a tulajdonnevek, mennyire veendők tekintetbe a margi-
nalis és dorsualis jegyzetek stb. A szöveg értelméhez 
alkalmazkodó pontozás, melyet már a humanisták állapí-
tottak meg, de a melyet okmánykiadóink Géresi-ig nem 
követtek ; a pontos tartalommutató, melyet Carlyle óta 
a világirodalom minden productiv történésze erősen sür-
get, még pedig név- és tárgymutató együttesen, amint 
Fischer meggyőző érveléssel követelte *); a sajtóhibák-
tól csaknem egészen mentes editió : mindezek a kiváló 
tulajdonok föllelhetők a Károlyi oklevéltárban, s mind-
ezek együttvéve kiválóan gondos, szakavatott, lelkiisme-
retes munka tanúbizonyságai. 

Valóban elismerésre méltó helyes eljárás volt Gé-
resi úrtól, hogy az okmányok szövegét parányi kivétel-
lel (az »y« 1) teljesen a legújabb tudományos rendszer 
szerint adta ki. Csakhogy ő ezen elvek alkalmazásában 
az újítók szokása szerint, nem tudott mértéket tartani, 
amennyiben a latin szövegekre nézve európaszerte el-
fogadott kiadási elveket logikai következetességgel vitte 
át a magyar okmányokra is. Kétségkívül jobb lett volna 
megkülönböztetnie a latin szöveg kiadásának alapelvei-
től a magyar szövegét, 1600-ig bezárólag. Eleddig bi-
zonyára nem ok nélkül történt, hogy egész 1600-ig 
minden magyar nyelvű iratot betűhíven, a maga incor-
rectségében tettek közzé. Mert a magyar írás egész a 
XVII. századig rendkívül szabálytalan s alig adható vissza 
mai helyesírással. Akik a mai helyesírás szerinti átirást 
megpróbálták, rendesen pórúl jártak. Az átiró mindig tö-
mérdek botlásnak van kitéve, mely néha magából a ki-
adot t szövegből is kiolvasható. így pl. tudva, hogy a 
a XVI. században a »sz« hol s-nek, hol z-nek, hol 
zs-nek s csak ritkán van »sz«-nek írva, azt kérdezhetjük, 
vájjon helyes-e, hogy Géresi úr 1566-ból szár-szeg ló-
ról, szár paripáról szól (III. 363.), Há 'ha saV-szeg ló, 
sár paripa olvasandó szár helyett ? S ez nem henye 
kérdés. Mert a sár itt sárga helyett állana, épen úgy, 
mint Geleji Katona magyar grammatikácskájában (1645. 
P. II. c. 12.) »sár-arany, p r o : sárga arany*, vagy Pápai 
Páriznál s á r a r any : aurum fulvum, sár-tök (ma »sáritök*) 
Colocynthis. 

Viszont a XVII . században az eredeti helyesírást 
t a r t j a meg az átírt szöveg egy-egy szavánál, mi által 
nyilvánvaló hibát követ el. Bakaczint (IV. 549.), bizo-
nyára bakacsinnak kellett volna írnia, mert mindig így 
fordul elő. »Két kaszáló — így közli — egyiket gó-
liásnak híják, másik egy gazos rét« (IV. 595.) Itt a 
»góliás« kétségkívül gólyást jelent, tehát így kellett 
volna írni. 

Az előttünk fekvő négy vaskos kötetnek első sor-
ban a jogtörténész veheti nagy hasznát, de figyelmes bön-
gészéssel a lörténetirodalom bármely ágában búvárkodó 
egyén is becses adatokra bukkanhat bennök. 

Cselén, ki a »király szolgái* közt legyűrte Zách 
Feliciánt, minő jutalmakban részesült e hűségeért, pon-
tosan megolvasható az I. köt. 80. és 117. lapjain, s 
még 1354-ben is éreztetik ivadékaival Anjouházi királyaink 
hálájokat (217. 1.) De maga a merénylet is bőven le 
van írva (a 119-ik lapon); elmondja a király, mikép 
rohanta meg családját Felicián, s bősz dühében — így 

rang, Regest, Siegel, Anmerkungen), 1879. S, 95. — Franciaországban 
e kérdésről számos önálló munka jelent m e g ; a legkiválóbbak Cham-
pollion-Figeac, Midolle, Chassant és Léon Gautier művei. 

*) Acta imperii selecta. Gesammelt v. J . Fr . Böhmer. I lerausg. 
aus seinem Nachlasse. Innsbruck, 1870. az előszó XXXVI . s követk. 
lapjain. 



szól az oklevél : manum dext ram ipsius domine regine 
ictu hostili sui gladii proh dolor 1 amputare , nos t ramque 
manum similiter dex t r am gravi 'er vulnerare, alterius 
quoque filiorum nostrorum sotularis anteriorem par tém 
seu acuciem abcidere iam non extimuerat« etc. Ez 
ismeretes volt ugyan eddig is, de kevésbé szabatos 
szövegben. 

Szintén általános m a g y a r történelmi fontossággal 
bír, hogy e kötetekből több királyi hadbaszállás ideje 
pontosan meghatározható. Ily h e l y e k : 1 . 8 6 ; 252; 256 ; 
261 (1365 : versus bulgaros) ; 480 (1396: contra turkos) ; 
4 9 9 ; 5 0 6 . II. 5 3 . 2 0 8 . 

Hazai jogszokásaink ismeretéhez e gyű j t emény csak 
úgy ont ja a becsesnél becsesebb adatokat . A perdöntő 
bajvívások történetéről Pes ty Fr igyes egy igen értékes 
művet írt, melyet a jelen mű II. 226. lapján olvasható 
pá rba j nem illustrál bővebben, de már a II. 255. lapon 
olvasható adat , a ha tá r idő kitűzését illetőleg, a Pes ty 
által em'í tet t *) Mátyás király koránál előbbre, 1447-re 
utal, a következőkben : »et ne ipsius duelli dimicacio ad 
crepusculum noctis differatur, statuimus et comnrsimus, 
ut quecunque ipsarum parcium ante pulsum vesperorum 
erectis tentoriis pugi 'em suum equum ascendi dictumque 
duellum dimicare non fecerit, talis par te pro in ipso du-
ello succumbenti convicta permanea t et habeatur eo facto « 

A határ járási eskütétel módjáról becses adat olvas-
ha tó a jelen mű I. 280. lapján. A r a n y Jánosnak, »A 
hamis tanu« című köl teményében a ládányi vén Márkus, 
egy darab ládányi földet készített jó előre ta 'pa alá, s 
úgy esküdött , mentalis reservátával élve : 

H o g y az a darab föld 
N e m tárcsái birtok, — ládányi határ az. 

A z említet tem adatból azonban világosan kivehető 
h o g y már 1366-ban ilyféle csalás lehetet lenné volt téve, 
a következő eljárás folytán : 

». . . . resoluto cingulo discalciatis pedibus et terram 
super caput suum levando ac generaliter dicendo prout 
moris est iuxta regni consvetudinem iurare super terram, 
super eo ut dicta litigiosa terra intra ipsas metas vei 
signa demonst ra ta vei de novo per eum demonstranda, 
semper et ab antiquo ad dictas possessiones . . . . iure 
hereditario ipsis pert inentes per t inu i t* 

A Károlyi oklevéltárnak azonban egyik legfőbb 
ér téke abban áll, hogy mivel az okmányok jobbára a 
Tisza mellékén, tehá t per excellentiam m a g y a r vidéken 
készíttettek, a tiszta magyarságnak számos, becsesnél 
becsesebb nyelvtörténeti emlékét őrizte meg. Géresi ezen 
okiratbeli r i tkább m a g y a r szókat nem magyarázza ; nem 
is győzte volna ! Csak itt-ott tesz megjegyzéseket , me-
lyek többé-kevésbé találók. »Laurencius helyet t — úgy-
mond (II. 104.) — Laancz áll, ami arra mutatna, hogy a 
Lancz vagy Láncz név a Lőrincznek egyik m a g y a r va-
riánsa ; jóllehet a genealógiai összevetésekből s más vi-
lágosan szóló adatokból inkább az tűnik ki, h o g y Lancz 
nem egyéb, mint a Laczk, Lácz = László névnek n 
hanggal bővült alakja.« A közlőnek abban igaza van, 
h o g y Lancz, Laczk, Lácz, nem Lőrinc, hanem László. 
D e úgy véljük, h o g y e tymologiája hibás. Lancelot , a 
francia lovagok, a mi lovagjaink mintaképeinek kedvenc 
neve révén jöhete t t át nyelvünkbe a László név. Lance-
lot-ban is ot t van a Lansz vagy Landz, magyarul ejtve 
a. m. L a n c z ; Lancelot francia kiejtéssel annyi mint 
Lá(n)szló (az n orrhang), vagyis ma jdnem ugyanaz, a mi 
a magyar László. 

*) Pesty Fr igyes : A perdöntő bajvívások története Magyaror-
szágon. Pest, 1867. 147. 1. 

A középkori lat inság tekintetéből fontos ez okle-
vélgyűj teményben, h o g y előfordul benne 1402-ről (I. 516) 
Sicientes, mely szombat, Géresi pontos meghatározása 
szerint a Lae ta re vasárnap után es ik; továbbá clicius, 
a. m. étekfogó ; *) bucharius, a. m. pohárnok, mely közön-
séges szó ugyan, de érdekessé teszi Géresi magyarázata , 
mely s érint »buchar vagy bocher nem egyéb, mint a 
szlávból (melyikből?) á tvet t pohár, németűi Becher s 
innen bucharius. 

Magyar nyelvi szempontból még becsesebb a Ká-
rolyi oklevéltár. Gyakran fordulnak elő benne az állat-
világból kölcsönzött keresztnevek, mint Tyúk , Lúd, Liba, 
Pisién, Kakas , Csirke, Madár, Falkus, Csikó stb. (I. 159.), 
lovak színei : kekpegh (a. m. kékpej, II. 6 9 ) kék ló, 
pt-j paripa, szárszeg ló (?), roh ló, szár paripa (? III. 
393-) I pénznemek, 14.31 : »quarto« nevű új forint (II. 
133-)í T 4 3 2 : monete fyler vocate (II. 143); lisimachus 
arany (III. 604. IV. 224.), mely a XVI . s XVII . szá-
zadban gyakori ; paraszti szolgálat és tar tozásra vonat -
kozók, mint akó-zab, tretina, mely tótul a. m. harmad, 
disznó váltság (III. 541, 5 51), szerjárás, pázsit-disznó (a 
parasztok »disznajokból pázsit tizedet adnak«), karácson 
tyúkja, s az ismeretes füst vagy keresztyén pénz (IV. 
2 8 3 - 3 0 8 . ) 

It t találom legelébb, már 1566-ban em'í tve e ritka 
tájszót »futa« : két selyem paplannak való futa, úrnak 
való (III. 366. IV. 22 2.).« Á futa, Orbán Balázs szerint 
a székelységen annyi mint hosszú, széles szövet, melyet 
válltól csípőig viseltek a székely nők öltözetük fölött. 
E szót Jókai is felhasználta egyik újabb regényében 
(Bálványos vár. I. 78.) 

Eleddig egészen ismeretlen szók: réz focskandó 
(III. 365), jakub (IV. 219), pokol-malom (IV. 310), angiit-
bor (IV. 340.) kaporna, mint patikai szer (IV. 469). 
Kétszer említtetik a bebzonar, melyet a kiadó mindkét 
ízben megkérdőjelez (IV. 225. 226.). Ez azonban ismert 
t á rgy t. i. annyi mint bezoár-kő, melyet V . Káro ly 
császár a pestisről t a r to t t jónak, s melynek porát (pulvis 
bezoardicus) doktor Köpeczi, Bornemissza A n n a orvosa, 
gyógyszerül alkalmazta. 

Ismert szók különös vál tozatokban igen gyakoriak, 
így pl. aklaci dolmán (tán a t lacPII I . 361); fajlongis (IV. 
27. 214), mely rendesen faj landis ; pászmány (IV. 25.), 
másutt paszamán vagy p a s z o m á n t ; héjuz köröm (IV. 421), 
melyet rendesen jahuz, hiúz vagy János-körömnek írnak; 
s melyeknek egy ugyanazon, amuletet jelentő ér telmét 
egy külön cikkben muta t tam ki néhány évvel ezelőtt **) ; 
demécki és deméci szablya (III. 361, 362); blask (III. 227), 
mely, amint Cellini: T ra t t a to dell'orificeria, cap. 4. nyo-
mán kimutat tam a. m. az olasz balascia, balascio, rubin 
balascia, nálunk balassa, rubint pallás, török rubint, 
rubint valas, balast, balázs rubint, rubint bálás, rózsa 
rubint néven fordul elő, ***) de mint blask m é g eddig 
sehol. 

Van egy zomálcz is (III. 430), mely alakban a 
zománc itt jelenik m e g ö tödször ; először 1582-ben 
(Radvánszky II. 57.), aztán háromszor fordult elő 1600-
ban (Történeti lapok, I. 53). A gamahó, melyről kimu-
ta t tam, hogy a. m. cameo, több ízben (III. 431. 603. 
604. IV. 26.) ; a tábla gyémánt, vagyis sima, lapos gyé-
mánt, el lentétben a hegyes, szeges vagy szegremetszettel, 
egyszer (III. 603); boncsok, csemelet, majc, palack, násfa, 

*) V. ö. Wenzel : Árpádkori új okmánytár. IX. 77—78. I. 
**) A »János köröm.* Adalék a régi amuletek történetéhez, 

Ballagi A.-tól. Pulszkv-album, 123 —126. 1. 
***) Ballagi A . : Kecskeméti W. Péter ötvös-könyve, 139. 168. 179. 



s több efféle ismeretes avult szók nagy mennyiségben 
fordulnak elő. 

A fringia szablya már 1566-ban említtetik (III. 
363), világos bizonyságot szolgáltatva arra, hogy e szó 
nem a Rákócziak korának ta 'á lmánya s az a híres 
a n a g r a m m a : »Franciscus Rákóczi In Nomine Gentis 
Insurgit Armis« nyelvtö téneti jelentőséggel nem bír. 

A XVII . század élénk vallási és politikai küzdel-
meit aránylag csekély számú levél és okirat tünteti föl 
a Károlyiak levéltárában. D e a melyek azokról szólnak, 
rendkívül jellemzők. A két felekezet közti ellentétet 
érdekes világításban mutat ja be Károlyi Mihály szatmári 
főispán és rozsályi Kun István, Sza tmármegye két leg-
nagyobb családja sar jadékinak végrendelete. Rozsályi 
K u n István, e hata lmas főúr, 1659-ben tett végrendelete 
minden sorában az »igaz keresztyén o r thodoxa vagy 
igaz reformata helvetica religio« iránti buzgalmának, 
lelkesedésének, másfelől a »bálványozó pápistaság« iránti 
feneketlen gyűlöletének ad k i fe jezés . » Mindezeket — 
úgymond — az édes feleségemnek úgy hagyom, h o g y 
ígaz reformata helvetica religióban állhatatos légyen, és 
pápis ta emberhez férjhez ne menjen, se pápista cere-
móniákkal, se titkon se nyilván ne éljen, sőt pápista 
szolgákat és cselédet tudva és szántszándékkal ne tar t -
son. Ha peniglen különben cselekednék, tehát in hoc 
deplorando casu, . . . . azoktól elessék. D e hiszem az 
fölséges istent, hogy mind igaz helvetica vallásban meg-
ta r t j a holtiglan, mind istenfélő igaz reformata evangelica 
religióban levő férjjel megáldja, és tőlem legált jószá-
gimnak bírásában megtar t ja .* 

Károlyi Mihály végrendelete ép ily rendületlen 
ragaszkodást tanúsít a róm. kathol . vallás i rányában. 
1626-ban kelt végrendeletéből egész ter jedelmében köz-
löm azt a részletet, melyben a nevezett szatmári főispán 
leírja mikép és miért lett kálvinistából katholikussá. 
»Mit cselekedett mégis — úgymond — több szent ke-
gyelmességet velem az tellyes szent há romság isten? 
Mikor volnék 29 esztendő tá jban (tehát 1614 köriil), az 
ő szent lelkének malasztjával föl indéta lassan lassan, 
hogy elmélkedném az ő igaz anyaszentegyházának bi-
zonyos látható voltárúi és abban az ő igaz tiszteletirűl, 
melyrűl még az emiétet t kegyelmes császárunknál lak-
tomban is (két évig volt Bécsben az udvarnál mint asz-
talnok) gyakor lelki sugallásokat öntöt t szívemben ; de 
az én világhoz való akkori szeretetem és bűneimben 
való gyönyörködés im, mellyek igen sokak voltak, kikkel 
az én velem jól tött is tenemet bántot tam, gátol ták meg 
bennem arról való jó szándék imat ; de az mint irám, 
az tá jban megindétván újobban szent lelkével arról az 
én gondolkozásimat, s re t teg te tvén az én bűneimtől 
engemet , tudakozni kezdém és olvasni az catholicus 
könyveke t ; végre annyéra megvilágosít ta malasztjával 
külsőképpen az lellá atyám páter S. Jesuita renden való 
szent életű tanító által, h o g y az igaz régi szent apostoli 
keresztyén anyaszentegyháznak az igazi római catholica 
religiónak igaz ismeretiben és társaságában béhoza ; 
mely ez világi kegyelmességi között ezt az idvosségre 
való szent áldását adá nekem, mely kívül nincs idvösség.* 

Loyolá t 1609-ben avat ták szentté, s ez időszak 
jelzi a jezsuiták ha ta lmának te tőpont já t . Ezen korba, 
1614-re esik Károlyi Mihálynak, vagyis valamennyi most 
élő Károlyi ősap jának convertálása a jezsuiták által. E 
térítés roppan t következményekkel járt , s kifolyása volt 
a jezsuita-politika azon alaptörvényének, h o g y mindig 
fészkében kell fölkeresni az ellenséget. E g y Bethlen 
Gáborral sógorsági atyafiságban álló, sza tmármegyeí vagyis 
tiszta kálvinista főúri család megszerzése a jezsuita s 

azzal együt t a dynast ia érdekei számára, országos fon-
tosságú nagy esemény volt akkor, s m é g inkább azzá 
vált az idők folyamában. Et től fogva a jezsuita-rend 
eltörléséig a Károlyiak és a Jézus-társasága szoros kap-
csolatban, mondhatni szövetségben állnak egymással . 
A convertifa Károlyi Mihály legidősb fia Á d á m a főis-
pán, anyjával született Segnyei (t. i. Sennyey) Borbálá-
val s öcscsével Lászlóval egyetértőleg, 1649-ben meg-
megtelepíti a jezsuitákat családjuk ősi fészkében N a g y -
Károlyban (IV. 346) Ugyanazon László főispán a jezsui-
ták iránti buzgalmának elismeréseül 1666-ban már abban 
a megtiszteltetésben részesül, h o g y Oliva János Pál je-
zsuita generális Rómából okiratot küld hozzá, melyben 
őt és nejét a jezsuita-rend minden szentségeinek és szent 
gyakorlat inak részeseivé teszi (IV. 466.) A kassai jezsui-
ták hű szövetségesei a családnak az egész XVII . szá-
zadban. T ö b b oklevélben jelennek meg előttünk az iro-
dalmi nyelvöltögetéseiről ismeretes Sámbár Mátyá<=, 
Matkó ellenfele, továbbá Tyúkodi György és más 
jezsuiták, mint a Károlyiak barátai, tanácsadói, udvari 
papjai, gyermekeik nevelői, vagyoni és politikai ügyeiben 
közbenjárói és tudósítói, akik a Károlyiaktól vett jó té te-
mények fejében ügyességüket , munkásságukat s szerte-
len nagy befolyásukat felhasználják a család emelésére. 

És itt nem nyomha tunk el egy megjegyzés t a 
IV. kötetnek Géresi úrtól írt előszavára vonatkozólag. 
>A Károlyiak — úgymond — a Tiszántúl lakó nagy 
nemesi családok között az elsők, egyideig ma jdnem az 
egyedüliek voltak, akik a protestant ismusról ismét vissza-
haj lot tak a catholicus hitre, még olyan időben, midőn 
azon a vidéken a catholicus vallás politikailag inkább kárral, 
mint előnynyel járt.« 

Ez igen eszélyesen van mondva, de ha a tiszaháti 
s szamosközi politikai viszonyokat egészökben vesszük 
szemügyre, úgy találjuk, hogy nem eléggé indokolt, ha 
pedig a következményeket , akkor úgy találjuk, hogy 
egészen tar thatat lan állítás. Szatmármegye, mint a tizen-
három vármegyének egyike, állandó Eris almája az agg-
ressiv császári vagy királyi és az erdélyi nemzeti fejedelemi 
hatalom között. Hol az egyik, hol a másik kerül felül. 
Gyakorla tban a dolog úgy állott, h o g y valahányszor a 
különben is nagyobb hatalmi eszközökkel rendelkező 
császári vagy királyi hatalom győzedelmeskedett , a 
szatmári főispánságra, mivel a megyében egyesegyedül 
a Károlyiak voltak kathoükusok és jezsuita-confraterek : 
nem is jöhetet t más család combinatióba. Ellenben az 
erdélyi fejedelem, régi hitéhez hű százakra menő kál-
vinista családból vá logatha to t t minden időben. A Káro-
lyiak dicsvágyó családja tehát mindenkép előnyösebb, 
bár nem minden veszedelem nélküli helyzetet te remtet t 
maga számára, midőn a coetusból kiválva, távoleső 
nagyhatalmakhoz, t. i. a császársághoz és a jezsuitismushoz 
kötöt te hajóját . 

A Károlyiak egyházi s politikai magatar tása mind-
össze egy ízben bizonyult há t rányosnak érdekeikre nézve. 
A jezsuita-telepítő Károlyi Á d á m , II. Ferd inánd alatt 
Sza tmármegye főispánságát viselte ; e méltóságától azon-
ban a hitbuzgó I. Rákóci G y ö r g y megfosztot ta , s a 
végrendeletével föntebb jellemzett úgyszólván ra jongó 
kálvinista rozsályi Kun Istvánt te t te a m e g y e főispán-
jává. A mint azonban K u n István meghalt s II. Rákóci 
György eljátszotta apai örökségét , 1660-ban I. Lipót 
ismét visszahelyezte Károlyi Á d á m o t a megye főispán-
ságába, egyszersmind szatmári várkapi tánynyá s királyi 
tanácsossá tet te . 

T ö b b mint kétszáz esztendő leforgása alatt, le egész 
ama dicsőséges 1848/49-ig, e főispáni letétel az egyetlen 



eset, midőn a Károlyiak családi politikája a világi elő-
menetel szempontjából legalább ideig-óráig nem előnyös-
nek bizonyult. Máskor mindig csak előnyökkel járt. 

Károlyi Mihályt, a család ősapját, miután a bécsi 
császári udvarban szolgált, a jezsuiták 1614-ben áttérítik 
a kath. egyház kebelébe, mi egyértelmű volt azzal, hogy 
királypártivá lett. O a megalapítója a mint a Károlyi 
családnak, úgy politikájának is, melyhez attól fogva az 
egész család híven ragaszkodik. Károlyi Mihály nem 
látta kárát poli t ikájának: báró lelt és főispán. Fiai Ádám 
és László mindketten főispánok. Unokája Károlyi Sán-
dor, már nemcsak főispánná és császári tábornokká, bár 
németül sem tudott, hanem egyszersmind grófi rangra 

•emeltetett s végleges megalapítója lőn az ország leggaz-
dagabb grófi családjának. Igaz, hogy ép ezen Károlyi 
Sándor Rákóci zászlai alatt is küzdött, de nem szabad 
felejtenünk, hogy azon zászlók alá a bécsi soi-disant ál-
lamférfiak tudatlansága s otromba rossz akarata sodorta a 
családi hagyományaihoz képest dynasticus főurat. Hű volt 
a koronához, Bécsben mégis pártosnak tartották. O a 
tiszaháti darázsfészekben csak úgy repraesentálhatta volna 
a dynastia érdekeit, ha onnét feltétlen bizalmon alapuló 
erélyes támogatásban részesül. Mert ezt nem kaphat ta 
meg, ha azt nem akarta hogy megsemmisítsék, úsznia 
kellett az árral. 

Mi nem vizsgáljuk a Károlyiak szívét és veséit ; 
véges, gyarló emberek lévén, titkos gondolataikat nem 
magyarázhatjuk. De ha magunk nem tesszük, más tör-
ténésznek se engedjük, hogy önzés, önzetlenség, (előnyök 
és hátrányok szempontjából tüntessen föl lelki elhatáro-
zásokat, melyeknek forrását emberi szem nem fürkész-
heti ki. Ballagi Aladár. 

BELFÖLD. 

Még egy szó a „Szlavóniai csendéletre."*) 
Sokáig tanakodtam a felett, irjak-e ez ügyben, sőt 

már be is vallám nagyt . Nagy Ignác barátomnak, hogy 
nem írok, mert a szlavóniai ügyek egy kis szellőztetését 
magam is szükségesnek tartot tam, csak hogy nem oly 
kíméletlenül és sok tekintetben alaptalanul, mint azt 
ő tette. 

Hogy pedig mégis felszólalok, azt csak azért te-
szem, mert a védekező nt. esperes urak inkább csak a 
magok ügyét tisztázták, a szlavóniai egyházi és iskolai 
ügyek mibenlétét pedig nem tüntették ki, holott N. I. 
úr azt mondja, hogy i t t : »a magyar nemzet iségés val-
lásosság erősen fenyegetve vannak és a tanítók horvá-
tizálnak erősen, a mit megbírtak őrizni az ősök — 
iskolát — sokkal nehezebb időkben, azt elakarják pré-
dálni az utódok, értem a szlavóniai tanítók, könnyelműen 
és vakmerően.« 

Főképen mégis nagyt . N. I. úr polémiájának az a 
passusa késztet a toll felvevésére, hol Kopa Imre taní-
tóról beszélve — mikor az az évi iskolai statisztikai 
adatokat a beteg lelkészszel Sebestyén Pállal aláiratta — 
rólam is azt írja : »Ha jól tudom, Kulifay Elek tordincei 
lelkész is ot t volt — mint horvát nyelvet értő s ő is 
tanácsolta, hogy csak írjon alá, pedig azok az iratok 

*) Adjuk e cikket úgy a mint vettük, bár itt-ott eltűrné a 
szerkesztői kék plajbászt. De miután főtisztelendő püspök úr igéretét 
bí r juk, hogy e cikk befejeztével ő is hozzá fog szólni a dologhoz (a 
mivel, úgy hisszük, ez áldatlan vitát be is fejezhetjük), ezúttal a ma-
gunk észrevételeit elhallgatjuk s szerkesztői előjogainkkal sem élünk 
irányában. Sserk. 

nem csupán statisztikai adatokat tartalmaztak, hanem 
azt is, hogy az iskola községi.« Már ez barátom tökéle-
tes mende-monda, az igaz, hogy magad is így kezded: 
ha jól tudom. Biz azt nem jól tudod s h o g y miért, 
majd meglátod alább. Az t azonban magad is belátod, 
hogy ily megtámadásra nekem is jogom van s köteles-
ségem beszélni, nem polemizálni, hanem az igazságot 
felderíteni ott, hol cikked csak a homályban tapoga-
tódzik. 

De térjünk hát a dologra. Mindenek előtt meg 
kell jegyeznem, hogy az e pont alatt megirottakra nem 
nt. N. I. úr cikke adott okot, mert ő maga is azt í r ja : 
hogy a horvátok e szlavóniai magyar nép vallásával 
ugyan nem törődnek még most stb. Azon állítására, 
hogy a vallásosság a négy magyar ref. egyházban erő-
sen fenyegetve van, csak majd később szólok. 

A II. Lipót alatt hozott 1790/1 26. t. c. az akkor 
itt létezett protestáns egyházaknak is magna chartaját 
és palladiumát képezé s képezi most is s hogy e vallás-
ügyi törvénycikkek az országos kormány által soha meg 
nem sértettek, bizonyítja az, hogy az itteni ev. és ref. 
egyházak törvénysértést illető egyházi hatóságaiknál 
1850-ik évig soha se jelentettek be. 

Másként áll a dolog azonban, mióta a csász. pátens 
megjelent s ott a protestáns vallásügyek is rendeztetnek 
s azóta a horvát kormány s közigazgatás ezek alapján 
bánik el egyházainkkal, különösen azóta, hogy a, prot. 
gyülekezetek itt egymás után alakulnak, melyekre az 
1790/1. évi 26. t. c. jótéteményei nem terjednek ki 5 
csakis a cs. pátens köpenye alatt tengődhetnek. 

1862-ik évben hogy idejöttem — az egyházkerü-
let kezembe semmi igazolványt nem adott s jövetelemet 
nem hogy az országos kormánynál, de a megyei ha tó-
ságnál sem jelentette be. — É n elkezdtem iskolát, pap-
lakot s templomot építtetni s önálló egyházat alapítani 
a korogyi filiából, e munkámban csakis a cs. pátens 
erejével védhetett meg a derék szerémmegyei alispánság 
a diákovári püspök tamadásai ellen s így voltak s van-
nak a többi alakuló protestáns egyházak is. Vannak itt 
hát egyházaink az 1790/1. évi t. c. s vannak a cs. pá-
tens által védettek, s hogy az 1790/1. évi 26. t. c. ál-
dásait a főt. egyházkerületi hatóságok vagy a mélt. con-
vent mind ez ideig a magas trónnál a horvátországi 
alakult vagy alakulandó ev. ref. egyházakra meg nem 
sürgette, az nem a mi hibánk. Mi megtet tük a magunk 
kötelességét még az alkotmányosság újra ébredésekor a 
horvát országgyűlésnél, ezt bizonyítom az idecsatolt, 
levéltárunkban megtalált folyamodásunkkal illetőleg annak 
fogalmazványi ívével, mit horvát nyelvre áttéve s a* 
többi ev. ref. egyházakkal is aláíratva még 1864-ik év 
ben a horvát országgyűlésre felküldöttünk: 

Magas országgyűlés ! (Visolci Sahore). 
E nevezetes országgyűlésnek talán nem is minden 

tagja előtt ismeretes az, hogy Szerémmegye vukovári 
járásában kebelezett Tordince helységben létezik egy 
800 lélekből álló reformált gyülekezet, mely mind a 
mellett hogy református, a horvát nyelvet beszéli s 
eredetileg is horvát. Vallását még a reformátió korában 
felvette a híres Sztárai Mihály reformátortól s mind e 
mai napig tartja, s azt feláldozni semmiért sem fogja, 
ezt tanúsítja magaviselete is 300 éven keresztül, A re-
formátió elleni véres harcokban eltiltatott és megfosz-
tatot t egyházi hivatalnokaitól s a legközelebbi évekig 
úgyszólva lelki táplálék nélkül élt, mert a kórógyi ma-
gyar ref. egyház lelkészeitől, kik újabb időben keveset 
tudtak horvátul s a távolság miatt is nem kaphat tak 



elég vallási ismeretet és tanítást. De e nép mégis erő-
sen ragaszkodik vallásához s azt elhagyni nem fogja. A 
kegyelmes cs. királyi 1859. pátenssel ki lévén mondva 
e birodalomban is a vallásszabadság, a dunamelléki ref. 
egyházkerület superintendensélől főt. és nagys. Török 
Pál püspök úrtól rendeltetett egy lelkészi egyén e gyü-
lekezetbe, névszerint Kulifay Elek, ki mind a templom-
ban, mind az iskolában e gyülekezetnek építésére legyen. 
A z ó t a legszebben kezd e gyülekezet virágozni, de mi-
vel most is sok ízben kell sérelmes parancsolatokat és 
eltiltást hallanunk s vennünk majd Zágrábból, majd a 
megye útján a kath. klérus türelmetlensége következté-
ben különösen iskoláinkat illetőleg: 

Kén) telenek vagyunk panaszunkat az ily megtá-
madásokért a magas országgyűléshez felterjeszteni, legalá-
zatosabban könyörögvén az ilyenek megszüntetéseért. 
Kérjük a magas országgyűlést, legyen atyja e más 
hiten levő fiainak is s mondja ki, hogy e gyülekezetnek 
is magát szervezni az 1790/1. évi 26. t. c. alapján 
— a többi már itt létező ev. és reform, egyházak mód-
jára, autonomikus egyházi törvényeink szerint szabad 
legyen. 

Ezek megnyerése után e gyülekezet kezeinél levő 
anyagi erejével rendes nyilvános népiskolát nyit, hogy 
az annyira szükséges felvilágosodás miközöttünk is fel-
tűnjék. Nálunk az egyház s az iskola fenntartása minden 
tekintetben saját erőnkből történik az á'lam ereje igénybe-
vétele nélkül s csakis egyedül a magas hatósági enge-
dély az, mit kívülről kell kérnünk. Ezért hát a legalá-
zatosabban könyörgünk. 

E reformált nép mindenkor megfelelt polgári kö-
telességének példás engedelemmel s készséggel, a más 
hitűekhez tisztelettel s szeretettel viseltett s hű sziavon 
polgárokat nevelt és nevel nem lélek vadászó s nem 
türelmetlen. Egyedül a vallás az, mi által különbözik 
nemzetétől, de mivel e tekintetben senki felett uialkod-
nunk nem lehet : kéri gyülekezetünk a magas ország-
gyűlést, hogy vallási tekintetben is a többi bevett hit-
felekezetekkel minket is egyenlő joggal ruházzon fel s 
határozatilag mondja ki, hogy vallás gyakorlatunkban, 
hova az iskola is tartozik, többé ne akadályoztassunk s 
e jókban az alólirolt lelkészek egyházai is részesíttesse-
nek, melyekhez pár év óta szinte önkormányzatunkkal 
ellenkező rendeletek érkeztek. 

Ugyszólva nincs katholikus ország, hol a protest . 
vallás is ne volna otthonos s mindenütt békésen viseli 
magát , úgy hisszük, szeretett országunk sem marad el 
azon többi művelt országoktól, hol már szabadon élvezik 
jogainkat hit feleink régóta. Ez által a horvát remzet 
csak felvilágosodását bizonyítja be s azon érettségét, 
hogy honában mindenkinek méltányos s jogos követelé-
sét megadja vallási tekintetben is. 

Meg fogja bocsájtani a magas országgyűlés, ha ké-
résünkben ily hosszasak vagyunk, midőn legszentebb 
javunkért esedezünk. 

Midőn még egyszer alázatosan kérnők a magas 
országgyűlést egyházunk s iskolánk nyilvánosságáért s 
autonomikus joga inkér t : azon jó reményben zárjuk be 
sorainkat, hogy méltányos kérésünk a honatyák által 
meghallgattatik s betöltetik. 

A zágrábi magas horvát országgyűlés alázatos 
szolgái: Kulifay Elek, tordincei ev. ref. lelkész/ Kelecsényi 
Mihály, sz -lászlói ref. lelkész. Sebestyén Pál, kórógyi 
ref. lelkész. Nagy Szabó Sándor, haraszti reform, lelkész. 
Paczalay József, m.-rétfalui ref. lelkész. Stenczel Károly, 
neudorfi ev. lelkész. 

Tordince, 1864. jun. 20. 

Már e kérvényünket megelőzőleg azonban az 1861. 
horvát országgyűlés iratai közt CX. fejezet 144. lapon 
örömmel olvasom a derék Mirko Bogovics képviselő 
előterjesztését, hogy a protestánsok Horvátországban is 
vallásszabadság és egyenjogosultságban részesüljenek. 

Fennti kérvényünk s az evang. részről is ily nemű 
felterjesztések után az 1866-ik évben a horvát ország-
gyűlésen a vezérszónokok: Voncsina, dr. Spun előadó 
és dr Stojanovics mind a protestánsok jogaiért küz-
döttek felülmulhatlan szabadelvűséggel s igazsagszere-
tettel. Az idevágó törvényjavaslatoktól azonban a szen-
tesítest a királyi leirat megtagadta utalva az 1859. 
szept. i-én kelt pátensre. 

(További érvelések) egyházi jegyzőkönyvünk alapján : 
Május hóban 1867-ik évben Zágrábból a tek. Sze-

rémmegye útján az a rendelet érkezett hozzánk, hogy ez 
évi julius hó i- jére minden szlavóniai ref. egyház leg-
alább 2 — 2 követet küldjön oda az ott egybejövendő 
nagygyűlésre, mely egyház szervezetünk ügyét illető!eg" 
határozatid. Ennek a többi egyházakkal a tordincei ref. 
egyház is erélyesen e'lent mondot t s nem küldött kö-
vetet, nyilvánítván hogy mi mint polgárok tartozunk 
csak a zágrábbi hatóság a'á, de vallási — egyházi — 
tekintetben semmi rendeleteinek nem vetjük alá magun-
kat, mint ilyenek tartozván az autonom dunamelléki 
ref. superintendentia kormányzata alá. Az ügy egyházi 
felsőbbségünk elibe terjesztetett , s onnan julius hó 3-án 
a következő hivatalos rendelet érkezett. 

Nagytiszt, és tiszt. Lelkésztársaim ! s érdemes egyházi 
elöljárók ! 

Mielőtt a főt. dunamelléki egyházkerületi gyűlés 
jegyzőkönyve és más kellő intézkedések megérkeznének 
főtiszt, superintendens bölcs tanácsa illetőleg utasítása 
nyomán van szerencsém t. uraimat előlegesen értesíteni 
az iránt, hogy a közelebb tartott egyházkerületi gyűlés 
egyházmegyénknek azon határozatát, mclyszerint szla-
vóniai hitsorsosainknak Zágrábba az egyházi ügy ren-
dezése végett képviselőket kiildeniök nem szabad, meg-
erősítette, a canonica visitatiónak és egyházmegyénknek 
ez ügyben tett eljárását tökéletesen helyeselte ; egy-
szersmind ugyancsak a főt. egyházkerületi gyűlés, mely-
ben köztudomás szerint én alólirott is hivatalos minő-
ségben jelen voltam, elhatározta i - s zö r : hogy az egy-
házkerületi elnökség minél előbb a kultuszminiszter ő 
n. méltóságánál — br. Eötvös — erélyes lépéseket te-
gyen az iránt, hogy a Zágrábba hívó rendelet, mint 
törvényeinkbe és autonómiánkba ütköző megsemmisít-
tessék; 2-szor hogy ugyanc cak az egyházkerületi elnök-
ség szlavóniai lelkésztársainkhoz és egyházainkhoz hiva-
talos levelet intézzen oly végből, hogy azok törvényes 
autonom jogaihoz állhatatosan ragaszkodjanak s e jogu-
kat semmi árért fel ne adják. 

Hivatalos jelentésem után tisztelettel maradván 
készszolgájuk Vinczy Ferenc, esperes. 

Bellyén, junius 26. 1867. 
Hogy hát maga a horvát országgyűlés is a pro-

testáns vallás szabadsága és egyenjogasága tekintetében 
a maga szempontjából minden lehetőt megte t t , azt az 
eddigi idézetekből is megértheti az olvasó s kinek ez 
nem elég utasítom, hogy olvassa el e becses lapok 
1882-ik évi 2. és 3. számait, hol Dianiska András volt 
zágrábbi evang. lelkész legalább annyiban szolgált az 
ügynek, miszerint a horvát országgyűlésnek a protes-
táns kérdés körüli működését tüzetesen kimutatta, s 
ugyan ez évi i-ső számot pedig dr. Ballagi Géza úr 
cikkeért érdemes elolvasni, ki ott a horvát-szlavon pro-



testáns egyházak tényleges egyházszervezetét talpra 
esetten mutogat ja . 

A horvát intelligentia, az országgyűlés — a tör-
vényhozás nem fenyegeti hát a protestántismust e tar-
tományban — az egyházszervezetet csak annyiban, hogy 
belföldi kormányzatot óhajr, a mi nem azt teszi, hogy 
út vallásunkat elnyomja. 

A szlavóniai ref. lelkészek pedig épen nem igye-
keznek azon, hogy vallásunk ügyének csak a legkiseb-
bekben is ártsanak, mert akkor nem folyamodtak volna 
a horvát országgyűléshez vallásszabadság és egyenlőség-
ért s az 1790/1. év 26. t. c. minden prot. egyházakra való 
kiterjesztéseért, hanem mentek volna paktálni Zágrábba 
1876 b a n ; ellenkezőleg saját egyházkerületi hatóságukhoz 
folyamodtak védelemért s útbaigazításért s a mi ma is 
egyedüli óhajuk, csak az : hogy az egyházi főhatóság a 
mélt. convent az 1790/1. vallási törvények épségben tartá-
saért s annak az újonnan alakult s alakulandó egyházakra 
való kiterjesztéseért, forduljon a magas trónhoz, nehogy 
az ily bizonytalan állapotban ismét Dianiskához hasonló 
tervezet teremjen meg valakinek a fejében, vagy dr. J. 
Kolatschek-féle emberek rontsák a dolgot, ki a zágrábi 
ev. egyház 1884. évi tudósítójában a VII. fejezet 7-dik 
pont ja alatt ily képtelenségeket í r : »Alle evangelischen 
Glaubensgenossen augsb und helv. Bekenntnisses, welche 
ím Territórium des Königreiches Kroatien ihren bleiben-
den oder auch nnr vorübergehenden Wohnsítz genommen 
habén, gehören gesetzlicli der evang. Pfarrgemeinde in 
Agram an und werden darum in ihrem eigenen Interesse 
dringendst ersucht, ihre Einzeichnung ins Gemeindebuch, 
wenn dieselbe noch nicht vollzogen sein sollte, bei dem 
ev. Pfarramte ín A g r a m ohne jeden Aufschub zu ver-
anlassen.« 

A mondottakból látható hát , hogy a prot . egyház 
ügyét, tekintettel különösen az egyházakra, az egyházi 
főhatóságnak Horvátországban sürgősen rendezni kell. 

(Folyt, köv.) Kulifay Elek. 

Szerény vélemény a „Mik vagyunk?" kérdésről. 
»Saul is a Próféták között vagyon e ?« E kérdést 

teheti föl a t. olvasó igénytelen nevem megpillantására, 
a midőn azt a >Mik vagyunk?® kérdéséhez hozzá szólni 
látja. Hallottam, vagy olvas'am valahol, hogy egy híres 
festő gyönyörűen, élethíven lerajzolta, mikép eszik hat 
malac egy váluból. De egy egyszerű paraszt azt a kifo-
gást tette ellene, hogy ő még képzelni sem tudja, miként 
ehetnék hat malac egy váluból, a nélkül, hogy egyik 
vagy másik, vagy többen is, lábukat bele ne tennék a 
váluba. Igy én se tudom képzelni, mikép lehetne valaki, 
magyar nyelven: »ev. ág.« és »ev. helv.« nevezetű! 
»Ágos 'ai hitvallású evangélikus « és »helvét hitvallású 
evangelikus*, vagy röviden »ág. hitv. ev.« és »helv. 
hitv. ev.« : ezt már é r t em! így nevezi őket az l79°/i• 
XXVI. t. c. is > mindkét hitvallású evangelikusok«-nak. 
A zsinati törvényeinket jóváhagyó és megerősítő Felsé-
ges királyi aláírás is magyarországi helvét hitvallású 
evangélikusoknak nevez bennünket. Er tem még a »helv. 
hitv. reform.« nevezetet is, a mely szintén használtatik. 

Reform, hitfelekezetünknek nevére nézve már dön-
tött a debrecsni zsinat, a midőn azt, mint »országos 
törvényeinkben helvét hitvallású evangélikusnak nevezett 
felekezetet* »evangeliom szerint reformált keresztyén 
egyház*-nak nyilvánította az »Egyházi Törvények* cím 
és azután tartalmi első lapján ; de ezeken kívül, feleke-
zetünk, ha nem csalódom, az egész törvény könyvben, 
mindég csak »reformált« vagy »ref.« egyháznak és még 

csak »ev. ref.«-nek is, annyival kevésbé »ev. helv.«-nek 
soha nem neveztetik. A »Függelékében olvasható több 
kérvényekben is b. e. Nagy Péter püspök írta magát 
»ev. ref.« névvel alá, mások csak »ref.« névvel! 

Különféle, egyházmegyei, kerületi és egyetemes 
konventi jegyzőkönyveink és igen sok lelkészek hasz-
nálják ugyan az »ev. ref.« c ímet ; de méltóságos püs-
pökünk is, legközelebbi körlevelében is a » reformált* és 
»ref.« nevet használja ; és bizony az is, a mi helyes, 
valódi címünk, neviink, mint felekezetnek, zsinati tör-
vénykönyvünk szerint is! 

Hogy ág. ev. feleink bekövetkezendő zsinatuk-
ban hogy nevezzék magukat ? arról én nem is gon-
dolkodom. 

A »lutheránus* »kálvinista* neveket úgy képzelem, 
mint p. o. a József-névnek »Józsi«, »Jóska*-féle változa-
tait s azokat teljesen kiirthatni épen úgy nem képzel-
hetem, mint a »pápista* nevezetet, a melyet ugyan 
részemtől nagy ritkán és mindig óvatosan is szoktam 
használni. 

A mi református, vagy magyarosan reformált ne-
vezetünk épen úgy nem szolgál rövidségére ág. hitv. 
atyánkfiainak, mint viszont az ő »evangélikus« ne-
vezetük nekünk reformáltaknak, sőt ezzel szemben, 
nagyonis helyesnek tartom őket »evangélikusok«-nak 
nevezni. 

Népünk felvilágosítása végett, különösen a konfir-
málandó növendékeimnek úgy magyarázom, hogy a ma-
gyarhoni protestánstánsok három al-részre oszlanak. 
I. Ágostai hitv. evangélikusok, a kik neveztetnek még kü-
lönösen is evangélikusoknak és lutheránusoknak. II. Hel-
vét hitvallásúak, a kik neveztetnek még református, 
vagy reformáltaknak és kálvinistáknak. III. Unitáriusok, 
magyarul »Egységhivők«, a kiket én szintén protestán-
soknak tartok, a kik már a negyedik században pro-
testáltak, a reformáció alkalmával, vagy után, szervez-
kedtek és magyar 1848-ki törvényünk szerint is tör-
vényesen Bevett vallásúaknak nyilváníttattak, minden te-
kintet nélkül természetesen arra nézve, hogy ők pro-
testánsok-e vagy sem ?! 

»Ev. ág.* és »ev. helv.* magyar nyelven érthetetlen. 
Az »ev. ref.« is csak magyarázat után érthető, hogy 
t. i. evangéliom szerint, vagy evangyeliomilag reformált. 
A m i felekezetünk neve tehát : »reformált*, vagy »ref.« ; 
s e mellett még a kálvinista nevezetet is elfogadom, 
még ha gúnyból akarná is azt valaki használni, nem 
törődve annak némelyek részéről ne talán gúnynév gya-
nánt ta i to t t értelmezésével, sőt még Zvingliánus nevet 
sem utasíthatnám vissza 1 

A tudósok ám írjanak tudományosan, s elméletileg 
jár janak el úgy, mint az a híres fes tő : én részemről, 
gyakorlali, közéleti szempontból kívántam véleményemet 
nyilvánítani ama kérdés fö lö t t : »Mik vagyunk?* 

Iványiban, 1887. február 22-én. 
Kimiti László, 

ref. lelkész. 

Felelet főt. Filó Lajos nagy kőrösi tanítóképesítő 
bizottsági elnök úr felvilágosítására. 

Megvallom, soha sem feleltem kedvetlenebbül, mint 
most, midőn a mindenkitől méltán tisztelt Filó Lajos 
úrral kell vitáznom, s el kell ismernem, hogy igaza van, 
s mégis be kell vallanom, hogy nincs igaza, (a kifeje-
zésért bocsánatot kérek.) 

Igaza van abban, hogy a kérdésben levő N. József 
három gymnasiumi osztályt végzett, hogy erkölcsi bízo-



nyítványt Ís mutatot t fel s hogy az illetékes főesperesi 
hivataltól mint segédtanító ajánltatott. De »mint segéd-
tanító dicséretes eredménynyel®, hogy hol működött 
vizsgatétele előtt? arra kíváncsi vagyok. H o g y magán 
uton készült a vizsgára s a tanfolyamot soha sem hall-
gat ta és tanítói okmányt nyert Nagy-Kőrösön, ez mind 
igaz ; sőt az is igaz lehet, hogy ma mint rendes tanító 
kifogástalanul működik ibi ubi. Megjegyzendő azonban, 
hogy az a há rom gymnásiumi osztály elvégzése történt 
ám meg anno negyvennyolc körül, gondolom előtte, 
azontúl az illető egyén ott hagyta iskoláztatását s beállt 
mesterinasnak, felszabadult az inas évek kitöltése után, 
aztán vándorolt, végre megkapta a mesterlevelet, biz 
egy kissé több idő alatt és több tanulásért, mint a 
nagy-kőrösi tanítói oklevelet. 1867-ben én már nős em-
bernek ismertem, folytatta mesterségét, később mikor 
már kifogyott belőle »opera et ímpensa periit«, akkor 
egy szép nyári vakació alatt elment Nagy-Kőrösre s 
hozta az oklevelet, a mely oklevelet az egyházi hatósá-
gok immár respektálni tartoznak. Én részemről az ilyen 
oklevelet ép olyan érvényesnek is respectabilisnek tar-
tom, mint a papi oklevelet :— már t. í. a nazarenus 
papokét — de ha összehasonlítom az iparosok leve'é-
vel, melyért 3 — 5 évig kell legalább t a n u l n i . . . kissé 
gondolkodóba e s e m . . . gondolkodom . . . gondolkodom . . . 
s eszembe jut szent Pál damaskusi útja 1 s eszmelánco-
latánál fogva a körösi és kecskeméti homokbuckák, 
hátha a mennyei világosság ott is lecsapott, s a hályog 
a lelki szemről lehullott, s lett Saulból Pál, a mester 
emberből iskola -mester. 

Igaza van főt. Filó Lajos úrnak, az egész história 
szabályszerűen ment; de esedezem, adjon egy parányi 
igazat nekem is Nagy-Kőrös, hogy mesteremberből nép-
tanító válik, s hogy a mérték, melylyel a vizsgázókat 
mérik, aligha kaucsukból nem készült, mert sok mindenre 
ráillik, ráhúzható. 

A másik egyén V. János, kiről azt„ állítottam, 
hogy »ismét bizonyítvány nélkül távozott s Nagy-Kőrö-
sön bevették,* Főtisztelendő úr pedig azt állítja, hogy 
»saját lelkészétől, épen magától Nagy Ignác úrtól min-
den megrovás nélküli bizonyítványt csatolt« folyamod-
ványához. Ebben is igaza van főt. úrnak, de mégis 1 . . 

É n igaz, hogy adtam bizonyítványt V. Jánosnak 
a tanév közepén ujoncozási ügyben, melyben bizonyítot-
tam, hogy itt mint s.-tanító működik, el is ment rög-
tön, mihelyt a tanfelügyelő jöttét észrevette. A tanfel-
ügyelő azt mondta, »az eredmény semmi,® következett 
a második félév, V. János visszajött az ujoncozásról s meg 
volt a nyári vizsga letételéig, a mikor az eredmény még 
annyi se volt, azt a kifogást adta, hogy jha 1 most több a 
mulasztás. A vizsga sikertelen letétele után V. János rögtön 
ment a korcsmába, reggelig ott mulatott, aztán búcsút 
véve a kapufélfától, kora reggel elszökött, én utána írtam 
Nagy-Kőrösre , ez volt a »tájékozás végett®, hogy leg-
alább vonják kérdőre, de hát szabályszerűen bevették, a 
vizsgát is felvették tőle, pedig én azt vártam, hogy fel-
fiiggesztetik, s engem meg fognak kérdezni legalább is, 
hogy miért nincs V. Jánosnak bizonyítványa, de nem 
tették, mert az nem volt ^bizonyítvány®, csak »tá-
jékozás.« 

Főt . Filó La jos úr azt is írja még, hogy neve-
zett segédtanítót az illetékes egyházi hatóság előtt kel-
lett volna bepanaszolnom — a mit élő szóval tet tem is 
a vizitáló esperes előtt — de hát úgy vagyunk a segéd-
tanítókkal, hogy voltaképen nem is tudjuk, hol kellene 
bepanaszolnunk, hiszen az ő állásuk nem stabilis, >ma 
itt holnap Izsákon,® az egyházmegyének ők még nem 

bekebelezett tagjai, az idejük kitelik minden évben, s 
ha bepanaszolnánk is, mire az egyházmegyei gyűlés 
összeül, rég túl vannak »árkon-bokron«. Ezért az az usu-
sunk, hogy intjük, feddjük őket, tűrünk, kínlódunk velük 
év végéig ha nem jók, s akkor elbocsátjuk békességgel, 
még bizonyítványt is adunk (majd bűnbocsátó levelet 
találtam írni 1) ha nem úgy szöknek el — csakhogy 
menjenek isten hírével. Csak azon csudálkozom, hogy 
még arra is hivatkozhatnak Nagy-Kőrösön, hogy »ma-
gának a segédtanítónak is voltak észrevételei a lelkész 
úr ellenében.® U g y látszik Kőrösön még az is divatba 
jő, hogy mi papok kérjünk erkölcsi vagy hivatali bi-
zonyítványt a segéd-tanítóktól, mert az élő szóval való 
»észrevételeket® szívesen meghallgatják, s bizonyítvány 
hiányában el is fogadják mentségül. Az ellen pedig 
óvást teszek, hogy eg> házi iskoláinkból tanítói bizonyít-
ványt osztogasson, akár esperes, akár tanfelügyelő, a 
bizonyítvány adás a parochus loci hivatalos kötelessége és 
joga, s ha az megtagadja, igenis kérdőre vonható az 
esperes által, vagyha felsőbb hatósági bizonyítványra 
is van szükség, akkor is az alapnak kell lenni a hely-
hatósági bizonyítványnak, csakis annak alapján adhat az 
esperes is felsőbb hatósági bizonyítványt, nem pedig 
a parochus loci elkerülésével, tudtán kívül vagy háta 
mögött . 

Bocsánattal zárom be feleletemet. Nekem igazán 
kellemetlen olyan egyénnel vitába ereszkedni, a kit kü-
lönösen tisztelek, de itt hivatalos eljárásról és elvi kér-
désről van szó, s ha visszatekintettem a muitra, azért 
tet tem, hogy a jövőben a múltban ejtett hibák ne is-
métlődjenek, s tanító-növeldénk jó hitele, melyre minden 
iskolának nagy szüksége van, jövőre a gyanúnak még 
csak árnyékától is megóva^sék. 

Nagy Ignác, 
kölkedi ref. lelkész. 

I R O D A L O M . 
Temetkezési lant a sírnál. Ily című munkára hir-

det előfizetést Börzöli Gábor, az ismert nevű búcsúztató 
iró és nagytótfalusi tanító. A most kiadandó könyv V-ik 
füzetét képezi szerző e nemű irodalmi munkáinak, me-
lyeket annak idején e lap útján is, kedvező kritikával 
fogadták Édes Álbert , Dobos János, Farkas József és 
széles e hazában mindenütt használnak az egyházi hiva-
talnokok, hol a verses búcsúztatók még szokásban van-
nak. A sokat szenvedett, sorsüldözte szerző, ki tízszer 
látta családjában a halált, méltán elmondhatja e szomorú 
szavakat : »nekem igen viszontagságos földi pálya nyilt és 
síri költészetemnek a szenvedés lett meleg-ágya.® A mű 
előjizetési ára 1 frt, mely szerző nevére címezve Nagy-
Tóthfaluba (u. p. Siklós) küldendő. Az V-ik füzetben, 
mint az előfizetési felhívás mondja, nem szorosan vett 
búcsúztatók lesznek, hanem sírnál, vagy koporsónál 
használható gyászbeszédek, versben és prózában. — 
Börzöli eddigi munkássága bizonyára elég ajánlat az 
illető köröknek, hogy ez újabb termékét is melegen fel-
karolják. 

A „Protestáns Pap" 2-dik száma a következő tar-
talommal jelent meg. Mutatvány egy költői beszély V-ik 
énekéből, Protestáns népirodalom, Böjti beszédvázlatok, 
Böjti egyházi beszéd, Böjt V-dilc vasárnapján, Esketési 
beszéd, Vigasztaló szavak, Búcsu-szavák, Tananyag és 
tanmenet a konfirmációra előkészítő oktatásban, Külön-
félék, Irodalom. — Egyik cikk a protest. népirodalom 
kérdését szellőztetve, Borzsák E. úr tollából pálcát tör 



a fővárosi írók fölött, azt állítván, hogy »a mit ők 
mint irodalmi terméket »népszerű* cím alatt árulnak, 
a jánlanak: bizony nem mindig az.« . . . »Azért melegen 
ajánlanám, hogy a népies irodalom egyes kiadandó fü-
zeteiben a fővárosi ügyes és szakértő szerkesztés mellet t : 
lehetőleg a nép között forgó s tollat forgatni jól tudó 
emberek igazán népies (nem mondom pórias!) nyelvű 
cikkeivel találkozzék legtöbbnyire a magyar olvasó közön-
ség /« Szánkból vette ki a szót a tisztelt cikkíró, kik szin-
tén azt szeretnők, hogy a Baksay, Forgách, Kálmán D. 
és Borzsák-íéle népies irók gyakorlot t tollából kerülnének 
a prot. népirodalom termékei Igen ám, de ha ezek nem 
irnak, kénytelenek a szerkesztők maguk irni, úgy a hogy 
tudnak s a rendelkezésükre bocsátott kéziratokból azokat 
közölni, melyeket legalkalmasabbnak ítélnek. Csak rajta, 
dolgozzanak, írjanak a hivatottak »szívbe és elmébe beíródó® 
módon az építő cél szem előtt tartásával: bizonyára örömmel 
veszik a szerkesztők, a kiadó és az ügyet szívén hordó 
közönség. Azt is egészen helyesnek tartjuk, mit Borzsák 
úr a colportage ról mond : »legyenek ügybuzgó colpor-
tőrök a legbuzgóbb lelkipásztori felügyelet alatt, ajánlás 
mellett működő szegénysorsú prot. emberekből.* Igenis, 
legyenek; csak tessék ajánlani alkalmas közárusokat, 
csak tessék szigorúan felügyelni r á j o k : a kiadó örömmel 
veszi, ha megbízható elárusítókat talál az ország külön-
böző részeiben. — Neki is érdeke, az ügynek is javára 
válnék, ha minél szélesebb körben terjesztetnének a 
kiadványok! — Sz. F. 

A „Protestáns Néptanító" című nevelés- és oktatás-
ügyi hetilapnak (melyet Sólyom Antal szerkeszt és Szabó 
Ferenc ad ki FL.-Nánáson-on s negyedévre I frtért lehet 
megrendelni) utolsószámait (4—9) megkaptuk. Meleg érdek-
lődéssel és rokonszenvvel kisérjük e hézagpótló és nagy 
fontosságú vallalat működését, melynek eddig megjelent 
számai arról tanúskodnak, hogy szerkesztősége és dol-
gozótársai szép hivatásuk magaslatán állanak. Mindig 
nagy örömmel szemléltük a tanítóink körében fölmerült 
komoly törekvéseket s magunk is készséggel előmoz-
dítjuk szóval és tollal minden jogos érdekeiket. Néhány 
év óta azonban bizonyos nyomasztó érzéssel, sőt fájda-
lommal tapasztaltuk azon baljóslatú távolodást, mely 
helylyel-közzel a tanítók részéről az egyház és a lelké-
szek^ némely lelkész részéről a tanítók iránt mutatko-
zik. Örömmel konstatáljuk, hogy a »Protestáns Népta-
nító« nem e végzetessé válható irány híve. Egy-egy 
cikkéből kiérzik ugyan némi elégedetlenség, sőt nyilt 
panasz is hangzik a fennálló iskola-szervezeti keret s 
az ebben kifejthető szabadság elégtelensége miatt, 
mint például : »A prot. népiskolák szabadsága* című 
vezércikkben (9. sz.), melynek irója »több szabadsá-
got, több önállóságot kiván a tanítónak s akkor — 
a szabadság lévén haladásának forrása — a népiskola 
hamarább el fogja érni nagy célját* . . . s e végből azt 
javasolja, »hogy fejlődhessék tanügyünk, adjuk át a 
tanügy őket illető részét a gyakorlati tanférfiaknak, a tan-
ügyi hatóságok tagjainak többségét érdemes tanítókból 
alakítsuk meg, tankönyveket csak tanítók bíráljanak, 
népiskolában a tanítóé lévén a felelősség, azé legyen 
annak szelleme, irányzása, éghajlata is.* De az ily túlzá-
sok nem maradnak helyreigazító vagy helytelenítő meg-
jegyzés nélkül a szerkesztőség részéről, mely úgy látszik, 
híven megtartani igyekszik kitűzött p r o g r a m m j á t : az 
egyházi népiskola fejlesztését az egyházi autonomia ke-
retében. »Minden félreértések kikerülése végett — Írja 
Böngész, ki úgy látszik szerkesztőségben ember — meg-, 
jegyezzük, hogy mi e kérdéseket a prot. egyházi és 
iskolai autonomia keretén belől óhajt juk megoldva látni, 

mert bármit mondjanak elleneseink, a magyar prot. ta-
nítók nagy része — mondjuk jobb része —- azok, a kik 
gondolkoznak is a dolgok felett s nem egyes csalékony 
szavak lidérc fénye után indulnak, a protestáns egy-
házi és iskolai autonómiának hivei.* í gy van ez rendjén 
s vajha nem csupán a jobb részről, hanem az egész prot. 
tanitói karról azt olvashatnék, sőt az életben is azt ta-
pasztalhatnók, hogy szívvel-lélekkel az egyházénak tar t ja 
magát, melynek a tanító nemcsak gyermeke, hanem 
tényleges hivatalnoka is. Szomorú dolog és áldástalan 
állapot, mikor a gyermek a szülőkkel, a fenntartottak a 
fenntartóval meghasonlanak, pedig ez a nyilatkozat 
közvetve, a fennebb ismertetett cikk közvetlenül s a 
némely körökben uralkodó egyház- és papellenes han-
gulat egyenesen arra mutat, hogy az egyházi népiskola az 
egyházzal nem mindenütt él a közös működés sikerét 
biztositó benső egyetértésben. A mennyire fájlaljuk e 
még — akarjuk hinni — szórványosan mutatkozó, de ha 
nagyobb arányokat ölt, egyházra és iskolára végzetessé 
válható b a j t : annyira jól esik látnunk, hogy ez új ta-
nítói szakközlöny vezérférfiai céltudatos erővel küzdenek 
a veszélyes áramlat ellen, melyet a nem egyházi iskolák 
emberei és szaklapjai álokoskodással hamis szinbe öl-
töztetve a népiskolák és tanitók bajainak egyedüli 
gyógyszereként nagy zajjal ajánltatnak. Midőn a »Prot. 
Néptanító* e helyes irányát dicsérettel kiemeljük, egy-
szersmind őszinte szeretettel tanácsoljuk a lap munka-
társainak, hogy legyenek hívek zászlójukhoz, ápolják és 
erősítsék az egyház és iskola emberei között az eléggé 
nem hangsúlyozható bizalmas egyetértést, mert az egy-
házi iskola csak az egyházzal való belső és kölcsönös 
szeretetben virágozhatik. Lapunk olvasóit pedig felkérjük, 
hogy részesítsék erkölcsi és anyagi támogatásban e 
vállalatot, melynek a mai forrongó egyház-iskolai viszo-
nyok között azon szép hivatása van, hogy az egyház 
testén mutatkozó egy sebet begyógyítson. — Sz. F. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. A győri ev. gyülekezet a Hor-

váth Sándor halála folytán megüresedett II-dik lelkészi 
állomásra egyhangúlag Izsó Vince ottani segédlelkészt 
választotta. — Cegléden a közelebb történt választáson 
a ref. egyház főgondnokává nagy többséggel Szalay 
Lajost választották meg a gyülekezeti tagok. 

* Legfelsőbb adományok. Király ő felsége a 
szedresi és béli reform, egyházközségeknek iskolaépítési 
célokra 100—100 frtot adot t magánpénztárából. 

* Nyilatkozat. Több helyről hozzám érkezett fel-
szólításra van szerencsém tisztelettel válaszolni, hogy a 
»Theologiai csodabogár«-nak nevezett cikk szerzője nem 
én vagyok. — Kis Gábor. 

* A második valláserkölcsi estély csütörtökön 
tar tatot t meg, az elsőnél még nagyobb közönség jelen-
létében, mely a tágas terembe alig fért be. Dapsy László 
ref. főgimnáziumi tanár és a »Magyar Föld* szerkesztője 
ismertette a »Skóciai társadalmi és vallás-erkölcsi élet*-et 
kellemes szabad előadásban, éber figyelem kíséretében. 
A >zöld sziget« egészséges lakói, sajátos intézményei, 
különös szokásai meleg rokonszenvvel S7Ínezett eleven 
képekben domborodtak ki ügyes előadásában. A közel 
25 éves benyomások most is oly élénken visszhangoztak 
ajkáról, mintha az előadó csak most szemlélte volna a 
méltán magasztalt nép egészséges családi életét, mély 
vallásosságát, példás társas életét, humánus közszellemét, 
erőteljes nemzeti öntudatát . Elvezette hallgatóságát a 



családba, a templomba, az utcai prédikátorokhoz, a 
vasárnapi iskolákba, az előkelők szalonjaiba, a nyomo-
rultak közé, a nyilvános étkező helyekre s ezeket pár 
vonással oly érdekesen rajzolta, hogy a közönség figyel-
mét teljes egy óráig egészen lebilincselve tar tot ta . Majd 
rámutatva a skót társadalmi élet alapjára, az élet minden 
mozzanatát átható mély vallásosságra, példákkal illusztrálta 
ennek külső nyilvánulatait, az ájtatossági gyakorlatok, 
házi istenitiszteletek, étkezési imádkozás, biblia olvasás, 
vallásos meetingek, a >revival«-ek stb. intézményeiben. 
»E nép között tanultam meg, mily nagy hatalom a 
biblia,« mondá többek között. Bibliával fekszik, bibliával 
kél, bibliával eszik, bibliával szórakozik, bibliával utazik, 
bibliával nevel, bibliáról társalog. S ez szüli nála az ál-
talánosan elismert szilárd, önálló és t 'szta jellemeket s 
ez teremti azt a hatalmas, becsületes, humánus közszelle-
met és társas életet, mely páratlanul áll a föld kereksé-
gén. Dapsy az angol faj nagy politikai és társadalmi 
erejét is ez intensiv vallásosságból származtatja s ezért 
előadása végén lelkes szavakban buzdított arra, hogy ha 
nemzetünket belsőleg erőssé, külsőleg hatalmassá s tár-
sadalmunkat egészségessé akarjuk tenni : kezdjük meg a 
társadalom reformálását az egyedül szilárd vallás erkölcsi 
alapon. A közönség kitörő éljenzésben fejezte ki helyes-
lését az előadás végeztével. — Jövő alkalommal Ballagi 
Mór és Petri Elek tartanak felolvasásokat. 

* Nyilt levél a szepességi evang. ág. hitv. lel-
készekhez. Hát csakugyan nem találkozik a szepesi 
lelkész és tanító urak közül senki sem, a ki a Kolozs-
várra távozott Grátz Mór által jelesen szerkesztett s 
máris beszüntetett »Nach der Schichtz című ev. prot. 
néplapnak folytatólagos szerkesztését átvenné ? A ki a 
mi német ajkú népünket s első sorban a szepességit csak 
némileg is ismeri, annak be kell vallania, hogy e lap 
általános művelődési és különös valláserkölcsi szempont-
ból a múltban nagyon is hézagpótlónak bizonyult be. E 
mellett tekintetbe veendő az a körülmény is, hogy e 
lap az utolsó évfolyamokban már túl volt azon nehéz-
ségeken, melyekkel kezdetben annak is meg kellett küz-
denie , volt állandó olvasó közönsége s sok nemes párt-
fogója, s az évi előfizetők száma 950-re rúgott. S azt 
sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy az anyagi 
bajok és nehézségek enyhítését, a jótékonyságot is fel-
adatává tette s ennyiben oly kulturális rendeltetéssel bírt, 
melyet minden igazhivő protestáns hivőnek s küzdő 
magyar hazafinak el kell ismernie és felkarolnia, s a 
mely a vallás- és közoktatásügyi magyar kir. miniszter 
figyelmét sem kerülte ki. A lap beszüntetésén leginkább 
örül az ismeretes rozsnyói Schopper hatósága alá tartozó 
13 próbás ultramontán érzelmű szepesi papság, mert 
hogy arra nézve főleg az utóbbi években kellemetlennek 
bizonyult be e lap, erről az időnként szükségessé vált 
polémiák s néhány római fanatizált röpirat eléggé ta-
núskodnak. A lap számos külföldi cserepéldánynyal bírt, 
melyeknek címeit az előbbeni szellemi összeköttetés fenn-
tartása és ápolása céljából szívesen közölné a lap volt 
derék szerkesztője. Értsenek meg kérem, mi a lapot 
Eperjesen nem szerkeszthetjük, s ki nem adhatjuk, mert 
annak nézetünk szerint első sorban a Szepességben van 
jelentősége, azonban — mint azt már e becses lapok 
5. számában is mondottuk — részünkről a szellemi tá-
mogatás el nem maradna, s meg vagyunk győződve, 
hogy régebbi munkatársai, p o. Guggenberger, Weber s 
mások sem vonnák meg tőlünk a lap szellemi részének 
további támogatását , ha pedig tán vegyesen, magyar és 
német szövegen lehetne kiadni, ez esetben a magyar 
résznek szerkesztését szívesen átvennők. Valóban kár 

volna e fegyvert kiadni kezünkből! Az már nem Grátz, 
hanem a prot. nép lapja Magyarhonban. Szives elha-
tározásukat s az ügy iránti meleg buzgóságukat nagy 
érdeklődéssel s mély tisztelettel várja Eperjesen, 1887. 
febr 2 2-én. — Dr. Szlávik Mátyás, theol. tanár. 

* Nemes példája a vallás iránti^ szeretetnek azon 
egyszerű, de derék földművesé, kit Omoraviczán 1886. 
dec. 14-én általános részvét kisért sírjába. Iványos Sándor 
e tisztes és tiszte't ember neve, ki nemes életével és 
például állítható végrendelkezésével maga állított magá-
nak szép emlékoszlopot, 2000 / frtot hagyva egyházának. 
Iványos S. 1824-ben született Omoravicán. A t y j a elhuny-
tával átvette kevés örökségét, melyet szorgalma és taka-
rékossága által — hű nejének Kis Juliánnának segédke-
zése mellett — naponkint öregbített. Egyenes jelleme, 
igazságszerető lelke csakhamar kivívta a jobbak becsülé-
sét. Egyházfi, gondnoki, bírói és presbyteri tisztségeket 
viselt éveken át, s szíve lelke minden erejét a közjó fel-
virágzására szentelé. Már mint bíró megörökítette nevét az 
által, hogy az ev. ref. egyház részére egy ískolahelyiség 
vásárlását vitte ki és 100 frtot saját zsebéből adott az 
úgynevezett »Majortelek« megvételéhez. A közjó elő-
mozdítása mellett meleg szeretettel csüngött gyermekein. 
Az Ú r keserű próbára tette hitét, midőn növendék 
leánykáját visszahívta az angyalok sorába. — Ezentúl 
egyetlen fia képezte örömét, reményét, büszkeségét; 
de ez öröme ís síralomra fordult ezelőtt három évvel, 
midőn szeretett fiát gyilkos kéz elejté. — Azon időtől 
fogva a bánat, e titkos féreg, naponként fogyasztá élet-
erejét, gyakran sóhajtott a patriárcha szavaival: >sírva 
megyek az én fiam után a koporsóba.« Mult év decem-
ber 15-én oda is tétetett . 1887. január 27-én felolvasott 
végrendeletének 14, pont ja így hangzik »Az ómoravicai 
ev. ref. egyháznak vallásom iránti ragaszkodásomból 
kifolyólag, örök emlékül hagyok 2000 azaz kétezer fr tot 
o. é. mely összeg »Iványos Sándor alapítvány« néven 
soha el nem költhető és meg nem csonkítható alapot ké-
pezzen és e tőkének csupán kamatait használja az egy-
ház közszükségeinek fedezésére, egy szóval úgy kezel-
tessék e tőke, mint a Nagy József-féle hagyomány.* •— 
Legyen könnyű a föld koporsója felett, emléke áldott. — 
Omoravica, 1887. február 24. — Tatay Lajos, h. lelkész. 

* A nagybecskereki templom javára nagyon 
szépen gyűjti az adományokat Szalay Józsej lelkész 
kőrútjában. A két utolsó héten g y ű l t : R.-Palotán 38 frt 
31 kr. Pécelen 42 frt 79 kr. Gyömrőn 52 forint 45 kr. 
Monoron 91 frt 43 kr. Vasadon 12 frt. Gombán IO6 frt 
90 kr. J.-Berényben 46 frt 26 kr. Sz.-M.-Kátán 31 frt 
76 kr. Bőcsön 56 frt Szederkényben 13 frt 62 krajcár. 
Palkonyán 31 frt 74 kr. T.-Kesziben 33 frt 4 krajcár . 
Igriciben 33 frt 44 kr. M.-Csáthon 95 frt 34 kr. 

* A to lna-baranya-somogyi ev. egyházmegye 
sióvídéki papi köre f. hó 2-án Györkönyben értekezletet 
tartott, mely alkalommal a megüresedett esperesi székre 
Bauer Adolf hidegkúti, a kerületi e. főjegyzői tisztségre 
Sántha Károly .cár-sz.-lőrinci, a kerületi e. aljegyzőire 
Horváth Sámuel téthi lelkészeket hozta javaslatba és a 
kör tagjai megígérték, hogy gyülekezeteikben ez irány-
ban fogják befolyásolni a választásokat. 

* A „Thabitha" jótékony nőegylet Budapesten, 
mely valláskülönbség nélkül nyújt ja a szegényeknek az 
emberbaráti segélyt, kéréssel fordul a nagyközönséghez. 
Anyagi t ámoga tás t : pénzadományt, ruhát, fehérneműt 
kérnek. Az egylet meg is érdemli a pártfogást, mert sok 
jót tesz. A folyó évben már négyezer kilogramm kenye-
ret osztott ki s azonkívül kelmére 200 forint, cipőre 
400 forint, fára 48 frtot költött. Jótékony adományokat 



özv. Haberern Jónathánné úrnő egyleti elnök (borz-utca 
7. szám) és dr. Koller Gyu'áné másodelnök fogadnak el. 

* A Szent-lstván-társulat választmánya elfogadta 
a bizottsági javaslatot, mely szerint a kathol. irodalmi 
társaság mint egyik osztály olvad be a társulatba. Az 
ülésen, melyen gróf Károlyi Sándor elnökölt, hosszabb 
eszmecsere fejlődött ki az ügy fölött. Az elfogadott 
alapszabaly-tervezet értelmében az irodalmi osztály gon-
doskodik a táráulat egész irodalmi munkásságáról, de 
viszont műveit csak a társulat neve alatt s választmányi 
jóváhagyással adhatja ki. Ugyanez ülésen fölbontották a 
Tárkányi-pályázat egyik jeligés levélkéjét, melyből 
dr. Balics L^jos tűnt ki nyertesnek. A titkár ezután 
bejelenté, hogy Fraknói Vilmos két pályázatot hirdetett . 
Egye t valamely hazai főpap vagy egyházi iró életrajzára ; 
másikat egy pápának, szentnek vagy egyházi Írónak 
méltatására valamely külföldi újabb monográfia nyomán. 
A nyertes dolgozatokat a »Kath. Szemlédben közlik s 
a tiszteletdíjon (ívenként 30 frt) fölül az elsőnek jutalma 
husz, a másiké tíz körmöci arany. A határidő október 
elseje. A vá 'asztmány jegyzőkönyvileg fejezte ki köszö-
netét Fraknóinak s ugyanezzel nyilvánította elismerését 
Rudnyánszky Ferenc ügyvéd iránt is, ki lemondott az 
ügyészi ál'ásról, melyet 38 éven át viselt. Végül a to-
vábbi je 'entésekből megemlítjük, hogy 156 új tag je-
lentkezett s hogy január hóban a társulat ügynöksége 
32,991 könyvet, 200 képet, 690 nyomtatványt s 88,500 
népiratkát adott el. A januári bevétel 7707 frt 80 k r ; a 
kiadás ellenben 9761 frt 40 kr. 

* A pesti izr. hitközség febr. 27-ikén közgyűlést 
tartot t . A mult évben első sorban az ifjúsági istenitisz-
telet intézményének fejlesztésére fordította figyelmét. 
Továbbá behatóan foglalkozott a fiú- és leányiskola bő-
vítésével. A hitközség részéről alkalmazott összes hit-
oktatók testületté alakultak, a híttanítás módszerének 
egységes megállapítására. A hittani órák tetemesen 
gyarapodtak, a középiskolákban 106-ra, a nép- és pol-
gári iskolákban 404-re. A síp-utcai fiú-iskolában 556, a 
leányiskolában 445 a növendékek száma. A hitközség 
egy új kórház létesítésén is fáradozik. Szereztek már 
telket, a Ludoviceum mögött , de ez később alkalmatlan-
nak bizonyult. A mostani kórház kertjéből egy nagy 
részt el kell vágni a Teréz-körut megnyitása végett s 
így az új kórház kérdése nem halasztható. Az új épüle-
tet 120 beteg felvételére rendezik be s a szükséges in-
tézkedések megtételére külön bízottságot küldtek ki. A 
régi kórházban tavaly 9675 beteget gyógyítot tak s a 
költség 19,191 frt 7 kr volt. A nyugdíj-intézet vagyona 
99,865 frt 43 kr. Á hitközség vagyona tavaly io ,22 i frt 
71 krral, az alapítványoké 9772 frt 31 krral gyarapodot t . 
A születések száma 3345, a halálozásoké 1879, az es-
ketéseké 536 volt. Áz idei költségvetést 235,256 frt 
83 kr. kiadással és 220,134 frt 14 kr. bevétellel állapí-
ták meg. 

* Alsófehérmegye népoktatási állapotáról (a m. 
évről) Gáspár János tanfelügyelő jelentést adott kí, 
melyből közöljük a következő adatokat : volt 26,151 tan-
köteles, ebből 5168 magyar, 19,997 román. Iskolába 
összesen csak 15,510 járt. A megye 181 önállő közsé-
géből 169-ben 260 elemi népokt. tanintézet volt, 9 köz-
ségben nem volt iskola. — Tannyelv szerint magyar 
iskola volt 68, román 179. Összesen 307 tanító műkö-
dött, köztük 89 nem képesített. Az iskolák fenntartása 
113,921 frtba került. A 200 népiskolán kívül volt még 
a megyében két kisdedóvó Nagyenyeden és Gyulafehér-
váron, továbbá volt két a1sófoku (ismétlő) iparos tanulók 
iskolája Nagyenyeden és Gyulafehérvárt 3—3 tanfolyam-

mal, 197 tanulóval és egy alsófokú magánkereskedelmi 
iskola Nagyenyeden két tanfolyammal, 9 tanulóval. 

* Zalavármegye népoktatásának mult tanévi 
állapotáról most adta ki jelentését a tanfelügyelő. E j e -
lentés szerint 61,161 tanköteles volt a megyében s 
ebből 51,035 növendék jár t iskolába. Az intézet össze-
sen 409 volt s ezekben 606 tanító működött. A megye 
568 önálló községből 337-ben volt egy vagy több iskola, 
100 község pedig más községekhez volt csatolva isko-
lázás tekintetben ; 32 községben nem volt sem iskola, sem 
iskolázás. A tanítás nyelve 359 iskolában tisztán magyar, 
39-ben magyar-horvát vagy magyar-vend, 3-ban magyar-
német volt. Faiskola 332 volt, s ezenkívül 149 iskolákért. 

* Magyar k i s d e d ó v ó k Bras sóban . A brassói ma-
gyar egyesület azzal a kérelemmel fordult az országos 
kisdedóvó egyesülethez, hogy az ott tervezett két ma-
gyar kisdedóvő felállítását, melyek hazafias missziót tel-
jesíteni vannak hivatva, némi segély nyújtása által elő-
segítse. Az egyesü'et választmánya elhatározta, hogy 
mind a két kisdedóvó számára készséggel ad 100—IOO fo-
rintnyi segé'yösszeget abban az esetben, ha ezzel a 
kisdedóvók azonnal való megnyitása biztosítva lesz. 

* A kolozsvári református egyház február 27-én 
tartott népes képviseleti gyűlésén a népnevelést érdeklő 
fontos határozatokat hozott. Elhatározta, hogy a belső-
farkas-u'cai szűk leányiskola helyére egy minden igénye-
ket kielégítő emeletes iskolát épít, hasonló cé'ra. A hidelvei 
népiskolát, mely túl van tömve, egy tanteremmel meg-
bővítteti és hozzá egy új tanerőt fog rendszeresíteni. 
Kimondotta , hogy a szén utcai óvodát fokozatosan és 
már a legközelebbi időben népiskolává alakítja át . 

* A Dávid-Ferencz-egyesület pályazatot h i rdet : 
1. Erkölcsi elbeszélésre, melynek tárgya a magyar nép-
életből veendő, ter jedelme 5 nyomta to t t levél, jutalma 
egy 20 frkos a r a n y ; 2. Egyháztörténelmi rajzra, mely-
nek tárgya az unitárius egyház köréből választandó, 
ter jedelme 4 levél, jutalma egy 20 frkos arany ; 3 Élet-
rajzra, melynek tárgya valamely jeles unitárius férfi vagy 
asszony élete, terjedelme 4 levél, jutalma egy 20 frkos 
arany ; 4. Eredeti egyházi énekre, jutalma egy 20 frkos 
arany ; 5. Eredet i egyházi énekre gyermekek számára, ju-
talma egy 20 frkos ar. A dolgozatok népszerű nyelven, ide-
gen kézírással, a szer-ő nevét rejtő jeligés levéllel ellátva f. 
é. jun. 30-ig küldendők be az egyesület titkárához (Kolozs. 
Rózsa-u 2. sz.). Az egyesület a megjutalmazott dolgoza-
tok felett tulajdonjoggal rendelkezik s intézkedik. (K. M.) 

* Gyászhír. Ujlaky István gerjeni (Tolnám.) ref. lelki-
pásztor élete 84-ik, lelkészszé avatása 53-ik évében vég-
elgyengülés következtében f. évi febr. 28-án elhunyt. A 
család által kiadott gyászjelentés így szól : özv. Uj laky 
Istvánné szül. tasi Kovács Zsuzsánna a maga valamint 
gyermekei : néhai Uj laky Krisztina férje Kecskeméti Já-
nos, gyermekei : Zsuzsánna, férjezett Parragh Lajosné, 
Katalin, Mária, István, László; Uj laky Terézia férjezett 
Parragh Vinczéné, gyermekei : Imre, Ida férjezett Meix-
ner Mátyás, Zsuzsánna férjezett Újvári Cseh Lajosné, 
Mária, Ferenc, Á g n e s ; Ujlaky Mór, neje Szászi I lona; 
Újlaki Mária férjezett Vásárhelyi józsefné, gyermeke i : 
István és József a legfájóbb szívvel jelentik a felejthetet-
len férj, apa, nagyapa és rokonnak Sz. Ujlaky Istvánnak 
a gerjeni reformált egyház 34 éven át buzgó lelkipászto-
rának, élete 86., boldog házassága 55., lelkészszé avatása 
53-ik évében vég kimerülés folytán folyó évi február 
28-án történt gyászos kimultát. A boldogultnak földi részei 
folyó március 2-án 2 órakor fognak örök nyugalomra té-
tetni. Béke lengjen porai fölött. (Nekrológját kéri a Szerlc.) 



A D A K O Z A S O K . 
A budapest-budai ev. ref. templom építésére 

újabban következő adományok jutottak alólirott kezei-
hez : Budapestről: 1887. jan. 23-án perselypénz 2 frt 
45 kr., január 30 án 4 frt 70 kr., febr. 6-án 2 frt 87 kr., 
febr. 13-án 3 forint 19 kr. — Török Árpád 2 forint. 
Dr. Hamary Dániel 4 frt. Freiberger János 1 frt. Had-is 
László 20 '/2 kr. Gaal István 1 frt Tóth Lajos 3 forint. 
Tasnádi Nagy Gyula 2 frt. Dr. Kocsis Alajos 5 forint. 
Bicskey István 1 frt Rácsok Gyula 1 frt. Ráskay Vil-
mos 3 forint. Özv. Szalay Hermina assz. 1 forint. Pajor 
Gusztáv 3 frt. Pohl Antal 3 frt. Ericz Ernőné 3 forint. 
Laky Kálmán 1 frt. Domák Mihályné 1 frt. Hámorszky 
István r forint. Csepelyi Sándor 5 forint. Szabó Sándor 
1 frt. Harpay Péter 1 frt. Dr. Kiss Károly 7 frt. Takács 
László 3 frt. Tóth Gerő I frt. Özv. Harmatry Béláné 
2 frt. Dr. Gőz József 2 frt. Lengyel Sándor 2 forint. 
Molnár Ferenc 3 frt. Kovács Gyula 2 frt. Szász Róbert 
2 frt. Faragó Jánosné 3 frt 50 kr. Szilágyi Gábor 1 frt. 
Borosnyay Oszkár 5 frt. Khern Ferenc szelv. könyv 
szerinti gyűjtése 212 frt 20 kr. — Takácsi ev. reform, 
egyház híveitől Pacsay Mózes gondnok által 5 frt 91 kr. 
Ikland ev. ref. hívek Vízi János r. 1. által 3 frt 67 kr. 
Bonyha-Bernad ev. ref. egyház Hegyi Sándor r. pap 
által 1 frt. Khern Ferenc g>üjtése 2 frt 72 kr. Nagy-
Bánya ref egyház Ballagi Mór által 2 frt 50 kr. Kelen-

'földről: Nagy Vince gyűjtése 7 frt 80 kr. Kecskemét-
ről: ref. egyház Czelder Márton lelkipásztor által 17 frt 
10 kr. Nagy-Székely ev. ref. német ajkú egyház Keck 
Endre r. 1. által 5 frt 10 kr. Kecskeméti központi taka-
rékpénztár Baksay Albert jegyző által 1 forint 28 kr. 
Összesen: 366 frt 39V2 krajcár. — A harminchetedik 
közlésben kimutatott összeggel együt t : 14,705 forint 
75 krajcár. (Folytatjuk). Budapest, 1887. február 22-én. 
-— Dr. Hamary Dániel, pénztárnok. 

HIRDETESEK. 

A soproni evang. gyülekezetnél megürült orgonista 
és kántori állomásra. 

J a v a d a l o m : 
a) évi 700 forint készpénz fizetés; 
b) természetbeni lakás vagy 150 frt lakpénz; 
c) 18 köbmeter kemény tüzelőfa; 
d) háromszori 50—50 frtnyi ötödéves pót lék; 
ej stólák; 
f ) nyugdíj-igény a nyugdíj-szabályrendelet értel-

mében. 
K ö t e l e s s é g e k : 

a) isteni tiszteleteknél s egyházi funktióknál közre-
működni ; 

b) a gyülekezeti népiskolában az éneket heti 8 órá-
ban tanítani; 

c) az egyházi énekkart heti 2 órában oktatni. 
Az állomás betöltése egy próbaév kikötése mellett 

történetid oly egyéneknél, kik hasonló állásban eddig 
még állandóan alkalmazva nem voltak. — Az összes 
pályázóknak azonban próbaorgonálása kivánatos, a vá-
lasztásra már kijelöltek próbaorgonálásra kötelezvék. 

Az állomás f. é. augusztus i-én foglalandó el. 
A pályázni kívánók, kik csak is ág. hitv. evangé-

likusok lehetnek, szakképzettségüket, korukat, magyar és 
német nyelvben való tökéletes jártasságukat s feddhe-
tetlen előéletüket stb. igazoló okmányokkal felszerelt 
folyamodványaikat folyó 1887. évi március 3l-ig alul-
írotthoz küldjék be. 

Sopron, 1887. évi február 20-án. 
Gebhardt J ó z s e f , 

gyülekezeti felügyelő 

ZÊ-Á. 3L/ST.A. Z -^T-
A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben az abauji 

egyházmegyéhez tartozó szikszói egyik megüresült lel-
készi állomásra pályázat hirdettetik. 

Ezen állomás jövedelme : föld, rét, szőllő, fafizetés 
és stólában n 00 frtra van felvéve s így a II. osztályba 
tartozik. 

Pályázók felszerelt kérvényeiket f. évi ápril hó 7-ik 
napjáig adják be nt. Fodor Pál esperes úrhoz Vilmány-
ban. U. p. Vizsoly. 

Miskolc, 1887. március 2-án. 
ZEZ-U-XL B e r t a l a n , püspök. 

Brünnt k e l m é k e t e legáns nyári ö l t ö z ő r e 3 'xo méteres sze lvényekben, minden 
szelvény 4 bécsi rőf f t 4 . 8 0 i g i n finom, f t 7.— l egf inomabb, fr t 10.50 legeslegfino-
ma ' ib va lód i g y a p j ú b ó l , va lamin t k a m m g a r n és f e l sőkabá t ke lméket , úgyszintén 
utazó-plaideket," da rab já t 5 éi 6 f r té r t , szállít az összeg u tánvé te l e mellett a szilárd 
és jóh i rünek ismert posztógyári raktár S I E G E L - I M H O F Brünnben, Ferdlnands-
g a s s e Nr 53 . — Magyarázat . Minden szelvény 3 1 0 mtr . hosszú és 135 cm. széles, 
s i ay teljesen e legendő egy tökéletes férfi-öltözetre, A fönnebbi cég ismeretes 
szilárd á g a é i j l en lékeny munkaképes sége kezeskedik arról , h o g y csak a legjobb áru 
f o n t o s á n válasz to t t minta szerint szál l i t tai ik — Mintán most igen sok szédelgő i é g 
„briinni á r u k " köpenye a la t t ga rázdá lkod ik , ezek ellenében a fönnebbi cég mintákat 
küld Ingyeo é s bérmentve. 1—20 

Ujabban megje lent 

EGYHÁZI BESZÉDEK, 
--É3S4 

Szász Károly. Csak a Krisztust! Alkalmi és közön-
séges egyházi beszédek. Ára 1 frt 80 kr. 

Dobos János. Egyházi beszédei 4 kötet. Egy-egy 
kötet ára 1 frt 80 kr. 

Hetesy Viktor. Egyházi beszédvázlatok. Bennefon 
L'année pastorale stb. cimű munkája után fran-
ciából fordítva. Ára 1 frt 20 kr. 

Ezeken kívül teljes raktára a protestáns egy-
házi és iskolai irodalom termékeinek. 

M i n d e n n e m ű imádságos könyvek, zsoltárok, 
énekes könyvek, egyszerű és diszes kötésekben. Teljes 
és kimerítő könyvjegyzéket bérmentve küldök. 

Megrendelések 5 frttól kezdve bérmentve 
teljesíttetnek, kisebb összeget célszerű posta 
utalványon megtoldva 5—10 kr (hogy a ke-
resztkötési díj kiteljék) beküldeni. 

Budapest, 1887. február hó. 

Kókai Lajos 
2—6- könyvkereskedése. 

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

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: IDr. B a l l a g i IszCór. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 



Harmincadik évfolyam, 11. sz. Budapest, 1887. március 13. 

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-ufca 29. sz. 1. em, 

Előfizetési 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. 

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. 

KflT" Teljes s z á m ú p é l c i á L n - y o k : k : a . l iriincLig- s z o l g - á i l l a a t x x r L k : . 

A m a t. e lő f i ze tő ink , k i k n e k e lő f i ze té -
sük az e l ső n e g y e d v é g é v e l l e jár t , e lőf ize-
t é s ü k m e g ú j í t á s á r a f ö l k é r e t n e k . 

A bibliáról. 
(Felolvasás, tartotta Ballagi Mór a Il l- ik valláserkölcsi estélyen, 

Budapesten, március io-én). 

A bibliáról akarok szólani, ama szent könyv-
ről, mely a Genesissel, vagyis a világ teremté-
sével kezdődik és az Apokalypsissel vagy új ég 
és új föld megjövendölésével végződik. — E 
multat és jövőt felölelő könyvet, az emberi nem 
szellemi megváltására célzó tartalmával legtalá-
lóbban az emberiség könyvének mondhatnók, a 
mennyiben mind annak, a mi nemünk történel-
mében emberi a szó nemesb értelmében: értelmi 
haladásnak és humanisticus közerkölcsiségnek 
elébb megindítójául, később hatalmas fejlesztőjeül 
bizonyult. 

Egy, számra jelentéktelen kis nemzet kebe-
léből kiindulva bejárta e könyv a világot, min-
denütt a legtisztább eszmeiségnek s mind annak 
hintvén el magvát, a mi az életet nemessé, örökké-
valóvá teheti. 

S e csodahatásait a biblia nem holmi külső 
csillámnak, az előadás művészi bűbájának, mint 
inkább annak köszönheti, hogy a legfelségesebb 
igazságok egyszerű, csaknem gyermekdednek 
mondható közvetlenséggel jelennek meg benne, 
s az élet legégetőbb kérdéseire oly feleleteket 
ád, melyek lelkünk mélyében visszhangzanak s 
magasb rendeltetésünkről tanúskodnak. 

Teli napfény nyel, de örvényszerű titokzatos -
sággal is, mint a nagy természet : a gyermek 
megérti, gyönyörködik benne, a bölcs pedig ta-
nulmányozza és megfejthetetlennek látszó rejtel-
mein töri a fejét. 

Ilyen az a könyv, melyből civilisatiónk 

első táplálékát szedte, s arra van hivatva, hogy 
mai társadalmunkat is az örök élet kenyerével 
táplálja. 

Csak a kizárólag jelennek élő rövidlátóság 
az, mely a bibliát, a nélkül hogy kellőn ismerné, a 
rnai előhaladt tudomány mellett többé nem használ-
ható rococonak tekinti, s arra sem tartja érdemes-
nek, hogy reá komoly ügyet vessen. Mintha csak 
a vizét széles mederben tova hömpölygető folyam 
mondaná, hogy nincs többé szüksége forrásának 
kristálytisztaságú bár, de csak keskeny ér alak-
jában előtörő élő vizére, mely nélkül pedig min-
den büszkesége hamar semmivé lenne, mert min-
denestűi elapadna. Általában úgy vannak ma so-
kan a civilisatiónak amaz első rendű tényezőjé-
vel, mint az egyszeri paraszt, ki nem tudta meg-
fogni, mire való nappal a nap, mikor amúgy is 
világos van. 

Önök, kik a bibliát nem pusztán hallomás-
ból ismerik, hanem hiszem, hogy olvasták is, 
észrevehették, hogy az voltaképen nem is egy 
könyv, hanem 50, kisebb-nagyobb munkából álló 
könyvgyűjtemény, mely Izráel népe s az ennek 
kebelében létrejött őskeresztyén társadalomnak 
több mint ezer éves irodalmát foglalja magában. 
Ez irodalo, 1 első fele: 24 könyv héber (kis 
részben kaldeus), 26 pedig hellen nyelven van 
írva. Az első felének az egyház ó-szövetségi, a 
másiknak új-szövetségi kanon nevet adott, értvén 
kanon szó alatt a hitet szabályozó szent iratokat. 

Nem szándékom a kanon kérdésének theolo-
giai fejtegetésébe bocsátkozni. Erről e körben úgy 
a tárgynak szakismereteket igénylő természete, 
mint az idő rövidsége miatt le kellvén monda-
nom, csak arra szorítkozom, hogy elmondjam, 
hogy és mikép támadt és mi volt a két rendbeli 
kanon sorsa, Lássuk. 

A ki Izráel népe történelmét csak nagyjából 
is ismeri, tudhatja, hová jutott volt utoljára e 
nemzet áilamélete. Soha nemzet elibe vezérférfiai 



oly magasztos célokat nem tűztek mint Izráel 
népe elibe az ő prófétái, és soha nemzet a leg-
magasabb aspiratiókkal kebelében oly mélyre nem 
sülyedt, mint az időszámolásunk előtti századok-
ban Izráel. Állami élete megszüntetve, népe a 
szélrózsa minden irányában szétszórva, a végenyé-
szet felé sietett, s bizonyára emlékezete is elve-
szett volna, mint annyi más régi nemzeté, ha 
nincs az a talizmányjuk, melylyel a nép akkori 
vezetői, az Írástudók, a nemzeti öntudat fennma-
radását örök időkre biztosíthatni hitték, s e ta-
lizmán nem volt egyéb, mint Izráel szent hivatá-
sáról szóló ó-szövetségi irodalom. 

Mentül komorabb színt öltött a jelen, mentül 
fenyegetőbb közelben látták a végelpusztulást, 
annál nagyobb hévvel fordultak az ősök ama 
drága hagyományához, a nemzeti irodalomhoz, 
melyből mint egy boldogabb regióból feléjük 
hangzott a nemzet múltjának, a dicső régi ősök-
nek szózata. 

Hogy mily szédítő magasságban képzelték 
azokat a régieket az újabbakhoz képest, erről 
a zsidó nép akkortájban keletkezett talmudjában 
igen sajátságos nyilatkozatokat olvashatni. Egy 
helyt így szól: >Az elődök szíve olyan volt, mint 
a templom ajtaja, az utódoké, mint a tű f o k a / 
Máshelyen ez van megírva ; yKülönb az elődök 
körme az utódok derekánál.* Ismét másutt: .Ha 
az elődök angyalok fiai voltak, mi emberek fiai 
vagyunk, ha pedig azok voltak emberek fiai, 
akkor mi olyanok vagyunk, mint a szamarak/ 

A nyilvános élet mély sülyedésére mutató e 
sötét világnézet nagy befolyással volt a nemzeti 
irodalomnak, mint ősrégiségnek minden képzeletet 
felülhaladó túlbecsülésére, és épen nem csodálkoz-
hatni, hogy amaz iratokat nem csak tartalmukra 
nézve szenteknek, hanem még egyes szavaikat, 
sőt betűiket, Írásjeleiket is Istentől eredteknek és 
olyanoknak állították, melyekben egyenkint a leg-
mélyebb titkok lappanganak. 

Ezentúl Izráel népének egész szellemi élete 
e könyv tanulmányozására pontosul össze, úgy 
hogy századokon át irodalmi munkássága nem 
egyéb, mint ama szent könyvek visszhangja, me-
lyeknek törvényt illető tartalmát kifejteni a tal-
mudisták, azoknak szövegét megállapítani és rom-
lástól megóvni a masszoreták vállalkoztak. 

A 12 foliökötetre menő talmud, mely a zsidó 
tudósoknak említett szellemi munkásságának több 
századbeli gyümölcse, voltaképen nem egyéb, mint 
a mózesi intézményeknek olyatén magyarázata, 
mely a független államélettel biró nemzet számára 
alkotott törvényeknek merőben átváltozott viszo-
nyok közt élő társadalomra való erőszakolását 
célozta. Ez által amaz egykoron életteljes igék, 
melyekben isten ereje lakozott azok üdvözítésére, 

kik hallgatták, most mint bebalzsamozott múmiák 
a régi élet szinét hazudozták, valójában pedig 
csak arra szolgáltak, hogy jelent és jövőt holt 
formák és betűk bilincseibe verjenek. 

Istennek hála, hogy tévedés a tanirányban 
nem vonja maga után szükségképen az erkölcsi 
életnek is elfajulását. — Mert bármi kárhozatos, 
következményeire nézve bármi végzetes volt is a 
talmudistáknak betű-imádó vállalkozása, meg kell 
mégis hajolnunk az erkölcsi nagyság előtt, mely 
ama férfiakat lelkesítette, midőn tévesztett irány-
ban bár, de mindenesetre szent cél érdekében 
lankadást nem ismerő kitartással fáradoztak. 

Nem kis érdemük a talmudistáknak az is, 
hogy iskolájukból kerültek ki a masszoreták neve 
alatt ismeretes ama férfiak, kik életük feladatául 
tűzték volt, hogy az ó-szövetségi szent irást ab-
ban az állapotban tartsák fenn, a melyben a 
szóbeli hagyomány nyomán igazított korukbeli 
codexek azt feltüntették. 

Valóban csodálatraméltó az a hangyamunka, 
melyet elébb a talmudisták, később a masszore-
ták az ó-testamentumi szöveg épségben tartására 
fordítottak. Megszámlálták az egyes könyvek 
egyes szavait és betűit, meghatározták melyik 
szó esik a könyv közepére, följegyezték a szók 
írásában mutatkozott orthographiai eltéréseket, 
valamint egyéb variansokat, sőt egyes betűknek 
a rendestől mekkoraságra nézve eltérő alakjait is 
stb. stb. 

Mind e kicsinyes, de céljukat tekintve nagy 
jelentőségű műveletek eredményei sok ideig csak 
a szöveg szélire írt jegyzetek alakjában léteztek, 
míg azokat a ió ik század elején egy zsidó tudós 
külön munkában összegyűjtve, adta ki; a 17-dik 
század elején pedig a híres hebraista Buxdorf 
jTiberiás* című nagy munkájában a keresztyén vi-
lággal is megismertette. Ez azonban nem tartóztatta 
vissza Buxdorfot, hogy az egész ügyről ezt a 
maliciosus megjegyzést ne tegye: A zsidók úgy 
vannak a bibliával, mint az a szamár, mely 
kincseket hord a hátán mások számára, s maga 
bogácskórót eszik. 

Nem a volt a legnagyobb hiba a most fej-
tegetett felfogásban, hogy a bibliának tán értékén 
túl menő becset tulajdonítottak, hanem inkább 
az, hogy a biblia nagyratartását még az Írásje-
lekre is kiterjesztvén, a betűimádás miatt valódi 
belső értékét, szellemét szem elől tévesztették. 

E felfogásunk helyessége mellett szól maga 
az üdvözítő, ki a hegyibeszédben e kérdésről így 
nyilatkozik : >Ne gondoljátok hogy jöttem a tör-
vénynek és prófétáknak eltörlésökre. Mert bizony 
mondom nektek, hogy míg az ég és a föld elmúlik, 
egy kis jóta, vagy egy pontocska el nem múlik 
a törvényben, míg mindenek be nem teljesednek/ 



Bizonyos, hogy az írásnak örök maradandóságot 
biztosító isteni volta mellett hathatósabban nyi-
latkozni nem lehet; azonban Jézus tudván azt, 
hogy e tekintetben ellenesei, a farizeusok szó-
szerint hasonlót vallanak, siet az Írásból szedett 
több rendbeli példán megmutatni, hogy ő nem úgy 
érti az írás örökérvényűségét mint a farizeusok, 
kik a betűt kövesük kéreggel bevonván, a benne 
rejlő magasb eszméket csirájukban megfojtják, 
hanem ellenkezőleg úgy, hogy az írás eszmei tar-
talmát fokról-fokra mind tovább fejlesztvén, tiditő 
lehelletével az életet megújítsa s a tökéletesség-
hez mind közelebb-közelebb vigye. 

, Mondom nektek — szól a fentebbiek után 
folytatólag Jézus — hogy ha a ti igazságtok 
feljebb nem bővölködik az Írástudók és a fari-
zeusok igazságánál: semmiképen nem mehettek 
be a mennyeknek országába. Hallottátok hogy 
megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert valaki 
ölend, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom 
nektek, hogy valaki haragszik az ő atyjafiára ok 
nélkül, méltó az Ítéletre. . . Azért, ha a te aján-
dékodat az oltárhoz akarod vinni és ott megem-
lékezel arról, hogy a te atyádfiának vagyon 
valami panasza ellened: Hagyd ott az oltár előtt 
a te ajándékodat, és menj el, békélj meg először 
atyádfiával, és azután előjővén, vidd fel a te 
ajándékodat. Hallottátok, hogy megmondatott a 
régieknek : Ne paráználkodjál. Én pedig mondom 
nektek: Valaki asszonyra tekint gonosz kívánság-
nak okáért, immár paráználkodott azzal az ő 
szívében. . . Hallottátok, hogy megmondatott: 
Szeressed felebarátodat és gyűlöljed ellenségedet. 
Én pedig ezt mondom nektek: Szeressétek ellen-
ségiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, 
jól tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek: és 
imádkozzatok azokért, a kik titeket h á b o r g a t n a k f ö 
és üldöznek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei 
atyátoknak fiai, ki az ő napját feltámasztja, mind 
a gonoszakra, mind a jókra, és esőt ád mind az 
igazaknak, mind a hamisaknak stb. s t b / 

Látni való, hogy e példák a törvényt er-
kölcsiségre nevelő benső oldaláról tüntetik föl. 
Külső látszatra ugyan is a törvénynek feladata 
semmi más, mint az, hogy az embert a bűnös 
cselekvéstől elriaszsza, ebben, ha máskép nem 
lehet, kényszereszközökkel is megakadályozza. Ily 
szempontból a farizeusok eszejárása épenséggel 
nem volt helyteleníthető, mikor a törvények szi-
gorításától várták bomlott társadalmuk helyreál-
líthatását. 

Azonban erkölcsi szempontból a törvénynek 
sokkal magasabb célja az, hogy midőn az indu-
latok kitöréseit a bűn elkövetésére szabott bün-
tetések által fékezi, az emberi akaraterőt szoktatás 
utján arra képesítse, hogy a gonoszszal való harcot 

külső kényszer nélkül önoktából is megharcolja, 
s a lelkünkbe oltott boldogság utáni vágyódás 
kielégítésére amaz erkölcsi jót keresse, mely bol-
dogságunk első kútfejéhez, az Istenhez elvezet. 

Igy fogta fel Jézus a törvény alapján álló 
ó-testamentum örök időkre szóló jelentőségét. 
Nem a külsőt, a betűt nézte, hanem ennek benső 
lényegét, örökkévaló lelkét. Ebben állott az üdvö-
zítőnek világmegújító egyik legmagasztosabb ki-
jelentése, s ezzel ki volt tűzve a vallásnak nem 
külsőségekkel, hanem lélekben és igazságban fu-
tandó amaz uj pályája, melyet az erről szóló új 
szövetségi iratokból ismerünk. 

Ezekben az iratokban csak ugy mint az 
ó-szövetségiekben az emberiség üdvözítésére szük-
séges örök igazságok nem tanszerű előadások 
alakjában, hanem úgy terjesztetnek elő, hogy 
isten választottainak, mint amaz igazságok kép-
viselőinek, példaképül szolgálható életét mintegy 
szemünk előtt látjuk lefolyni. S ne vegyék túl-
zásnak, ha a vallási eszmék közlésének e metho-
dusát isteninek mondom. Mert valójában nem 
ismerek semmit, a mi által a magasb elmék befo-
lyása az emberek tömegére biztosabban volna 
érvényesíthető, mint azt, hogy eszméik személye-
sítve lépnek a világ elé. — >Én vagyok az út 
— mondja az üdvözítő — az igazság és az élet; 
senki sem mehet az Atyához, hanem én általam. * 
Nem azt mondja, hogy : én mutatom az utat az 
Atyához, hanem én vagyok, én személyesítem azt, 
ki által eljuthatni az Atyához. 

íme ez a kulcsa ama nagy hatásnak, melyet 
a patriarchák kezdetleges színezetű, de koruk 
sötétségében messzire elvilágló élete még a mai 
kor késő szülötteire is gyakorol, s ez magyarázza 
meg az evangeliumi elbeszéléseknek is a hihetet-
lenséggel határos világhódító csodahatásait. 

Mind az ó-, mind az új-szövetségben gond-
viselésszerű egyének képezik a mind tovább-to-
vább fejlődő szellemi élet kiinduló pontjait: ott 
Mózes és a próféták, itt Jézus és az apostolok.' 

Hogy kik és mikor írták ama két rendbeli 
gyűjtemény egyes könyveit ? és mi volt sorsa az 
egyesített két gyűjteménynek? e kérdések elsejére 
leghamarább készek a felelettel azok, kik a bib-
liát tán soha nem olvasták; csak a paptól hal-
lották, hogy létezik egy szent könyv, mely Isten-
től van; abban vannak azok a dolgok megírva, 
melyeket ő a templomban mint Isten parancsolatait 
hirdet. Kik a bibliát csak is a pap amolyan be-
széde után ismerik, igen természetes, hogy annak 
írásba foglalását egyenesen Istennek tulajdonít-
ják, úgy hogy azokat, kik az egyes könyvek el-
nevezésében szerzőknek mondatnak, csak Isten 
akaratlan stenografjainak képzelik. Ki is írhatta 
volna meg — mondják — a világteremtés törté-



netét s ki adhatta volna a túlvilágon ránk várakozó 
sorsunk tárgyilag hű rajzát, ha nem maga a min-
dentudó Isten.*) 

Valóban ez volt az uralkodó nézet a közép-
koron át, a midőn a bibliát színről-színre keve-
sen látták, mert egy bibliapéldány a legnagyobb 
és legdrágább ritkaságok közé tartozott, s ha 
mégis itt-ott egy klastrom vagy egy fejedelmi 
könyvtár bírt is egy teljes bibliával, nem volt 
kivált a laikusok között senki, a ki elolvasta 
volna, minthogy általában a papokon kívül még a 
felsőbb rendűek között is irni-olvasni tudó ember 
nagy ritkaság volt. De ha tudott is valaki olvasni, 
mit kezdhetett volna azokkal a héber s görög 
codexekkel, melyeknek cikornyás Írásjeleit bámul-
hatta ugyan, de nyelvüket megtanulni eszébe sem 
jutott. Fordítás pedig ismeretes egyéb nem volt, 
mint az ötödik század elején készült u. n. Vulgata, 
latin nyelven, mely szintén megszűnt volt élő 
nyelv lenni, s csak a papság egy része értette, 
de azért mégis a latin bibliát tényleg nem 
használta, hanem beérte az egyházi célokra ké-
szült kivonatokkal, az u. n. Lectionariumokkal, 
Postillákkal s az egyházi atyák bibliamagyará-
zatival. 

Ez volt a biblia sorsa majd nem ezer éven 
át. Nem olvasták, hanem látatlanban istenítették, 
és minden gondolható tudomány csalhatatlan tár-
házának tekintették, úgy hogy földisme, termé-
szetrajz, csillagászat, szóval minden exact tudo-
mány is, észlelt tényeit csak úgy és akkor mond-
hatta igazaknak, ha azokat az egyházi atyák 
magyarázatából ismert bibliával összeegyeztetni 
tudta, s jaj volt annak, kit kutató esze a biblia 
betűjével ellenkező eredmények nyilvánítására 
késztetett az ismeret akármely terén. 

Galilei abbeli állítását, hogy a föld a nap, 
mint álló csillag körül forog, hiába bizonyítgatja a 
mathesis csalhatatlan számaival, mikor ott van 
Józsua könyvében, hogy egy költő Izráelnek 
ellenségei felett nyert győzelme dicsőítésére azt 
mondja, hogy a nap is megállott ama győzelem 
csodájára; mert ha megállott, tehát rendesen járó 
csillag a nap. Galileinek e megdönthetetlen bizo-
nyítékra revocálnia és ünnepélyes vallomást kellett 
tennie, hogy többé nem hiszi, hogy kétszer kettő 
négy. így válik Istennek áldásos adománya is a 
nyilvánosság elől elvonva a vakság szülte leg-
csúfabb önkény eszközéve. 

Tévednénk azonban, ha azt hinnők, hogy 
mivel nem olvasták, általában nem is ismerték a 
bibliát. 

*) Az igazi ihletéstan és ebből folyólag az, hogy a biblia az 
isteni kijelentést tartalmazza, de nem maga az; külön előadás tárgya 
fog lenni, s csak azok kifejtése után válik lehetővé a fenntebb föl-
vetett kérdésekre érthető, igaz feleletet adni. B, M. 

A mai papiros világban úgy megszoktuk az 
írás-olvasást, a gondolkodás mellőzhetlen köze-
gének tekinteni, hogy nehezünkre esik, szellemi 
munkásságot könyv és írás nélkül képzelni; holott 
egész a 14-ik század végéig, mikor a rongypapiros 
közönségesebb használata és a nyomdászat felta-
lálása az írásművek sokszorosítását könnyebbé tette, 
az emberek legnagyobb része már csak a könyvek 
ritkasága miatt is a közművelődés ama segédesz-
közeivel nem élhetett. Ámde gondoskodva volt a 
szellemi közlekedésről más utakon. Állami és tár-
sadalmi intézmények, ünnepek emlékek és ezek-
ről szóló élőszóbeli előadások társas összejövete-
lek alkalmával: templomban és családban hatalmas 
terjesztői voltak mind annak, mit a kor szellemi 
intézői a nép elől eltitkolni nem kívántak. 

így történt, hogy egész a reformációig, igaz, 
hogy a bibliát nem igen olvasták, de azért még 
is az egész élet impregnálva volt a bibliának, 
különösen az új-szövetségnek, ha nem is szelle-
mével, de mindenesetre tárgyaival, melyek nyil-
vánulásait a művészet különbféle nemeiben a 
közönség lépten nyomon élvezhette. 

Nem is az volt a baj, hogy ismerve nem 
volt a biblia, hanem az, hogy a társadalom akkori 
intézői kizárólagos birtokában lévén, csak úgy 
ismerhették azt, a hogy azoknak jónak látszott. 

Már a 11-dik században VII. Gergely pápa 
nem látja megengedhetőnek a nép nyelvén írt 
bibliák használatát és Isten jóságos intézkedésé-
nek mondja, hogy a biblia nyelvét a nép nem 
érti. Később az albigensek és katharosok moz-
galmai alkalmával tapasztalván az uralkodó egy-
ház, hogy az eretnekek különösen a bibliára tá-
maszkodva támadják meg uralmát, III. Incze pápa 
kijelenti, hogy a szent könyv, melyet mélységénél 
fogva még az okosak és tudósok sem képesek 
megérteni, az együgyű tudatlan népnek egyálta-
lában nem való. 

Legkülönösebb a dologban csak az, hogy 
míg a köznépet féltik a biblia olvasástól, az ezzel 
való visszaéléseknek legégbekiáltóbb tényeit épen 
az okosak és tudósok köreiben követik el. 

Hogy az eretnekek ezerenkint tűzzel-vassal 
pusztíttatnak, hogy öreg anyókák azért, hogy össze-
asszott álluk tán hegyesebb volt a rendesnél vagy 
tán bajuszok is serkedezett, mint boszorkányok 
istenitéletre bizva vízbe vettetnek, s ha belefúlnak, 
hát belefúltak, ha pedig megkötözve is a viz 
színén fenn úsznak, ezt boszorkányságuk világos 
jeléül veszik és megégetik — mind az ilyféléket 
a biblia félreértett szavai alapján nem a nép mí-
velte, hanem tanult bölcs bírák. 

Ily előzmények után tán közelebb járunk az 
igazsághoz, mint VII. Gergely pápa, ha Isten 
jóságos intézkedését nem abban hisszük felfedez-



hetni, hogy a biblia nyelvét a nép nem érti, 
hanem inkább abban, hogy az a férfiú, kinek 
sikerült a bibliát a nép közkincsévé tenni, az 
áldott emlékezetű Luther, a renaissance korában 
született, midőn a klassicus tanulmányok által is 
szelídült közerkölcs s a bibliai nyelvek alaposabb 
ismerete lassanként a biblia szavai félreértéséből 
származott visszaéléseket csaknem lehetetlenné tette. 
Ellenben közérvényre emelte az evangyéliomi 
morál személy válogatást nem ismerő felséges 
elveit és kifejtette idők folytával azt a humanisti-
cus irányú közszellemet, mely korunknak egyik 
legkiválóbb jellemvonását, fennmaradandó dicsősé-
gét teszi. 

A reformáció a biblia felszabadításával és 
teljes szövegének a nép kezébe juttatásával oly 
művet végzett, melynek messzeható befolyását az 
emberiség sorsára eleintén tán magok a reformá-
torok sem sejtették. Az, a mit mint ama mű 
későbbi fejleményét Hugó Victor >A szabad 
gondolat királyi méltóságának11 nevez, abban az 
általánosságban elméjükben alig ha megfordult ; 
hanem igen is, megtöltötte lelküket a nagy igaz-
ság, hogy a vallási lelkiismeret szent birodalom, 
melyben az egy Istenen kívül más, törvénytevő 
úr nem lehet; mert hiszen meg van írva: ^Egy 
az, a ki nekünk törvényt ád, ki megtarthat és 
elveszthet. Kicsoda vagy hát te, hogy mást Ítélsz 
(Jakab 4, 12). 

^Meg van írva,4
 >Isten szent könyvében ol-

vasható/ ez volt a hatalmas szó, mely a nyugati 
keresztyénség nagy részénél a papi uralmat meg-
döntötte, s különösen a már elébb említett Ill-ik 
Incze teremtette inquisitiót, mint egyedül Istent 
illető jog bitorlását és Isten világos kijelentése 
elleni intézményt megsemmisítette. 

Azonban a reformátorok munkája e nagy 
eredmények mellett is csak félig volt megtéve, 
míg a biblia igéit a nagy közönség csak az ő 
előadásaikból ismerte s az ő szavukra hitte ; holott 
egész működésük azon alapult, hogy vallás dolgá-
ban a szentirásén kívül senki más szava után nem 
indulhatni, mert minden ember, a mint Pál apostol 
mondja, ^az ő tulajdon Urának áll, vagy esik.4 

Ezért is a reformátorok első legsiirgősb teendő-
jüknek látták az embereket oktatás által arra 
képesíteni, hogy az Úr akaratát magából az ő 
kijelentéséből tanulhassák. E célra siettek minden 
újonnan alakuló községben népiskolákat állítani, s 
ugyanakkor gondjuk volt Isten igéjét oly nyelven 
szólaltatni meg, melyet nemcsak a pap a tudós, 
hanem a nép is olvashasson s okuljon belőle 
ki-ki úgy, a hogy Isten tudnia adta. 

Egymásután jöttek létre bibliafordítások, 
mind amaz országokban, melyek a reformációt 
befogadták. 

Legelői ment Németország, hol maga Lu-
ther reformátori munkáját úgy szólván azzal 
kezdte, hogy földiéit oly bibliafordítással ajándé-
kozta meg, melyet mint a vallási genius remek 
alkotását a nemzeti irodalom is örökbecsű művei 
közé sorol. Megjelent először 1521 — 1534-ig.— 
Ezt követte a cseh biblia, mely 1579—1593-ig 
6 ívrétű kötetben jelent meg commentárral és 
hozzáértők ítélete szerint mintaszerű nyelvezeténél 
fogva a cseh irodalom egyik hatalmas úttörője 
volt. —Ezzel egyidejűleg jelent meg nálunk Károlyi 
Gáspár magyar bibliafordítása Vizsolyban 1590-
ben, melynek áldásos hatását közel 300 év óta 
nemcsak a hívek, hanem az irodalom is ta-
pasztalta. 

Angolországról sem mondhatjuk, hogy ké-
sedelmes lett volna e szent munkában; mert már 
Erzsébet alatt 1568 — 1572-ig adták ki a sBi-
shops Bible" (püspökök bibliája) neve alatt isme-
retes bibliafordítást. Ez az első fordítás be nem vált 
és már I. Jakab alatt 1611 jött létre a most is hasz-
nálatban levő u. n. »James Bible4 (Jakab bibliája) 
vagy Kings-Bible (Király-biblia), melyben az an-
gol nemzet nemcsak szent könyvét, hanem nem-
zeti irodalmának első legnagyobb becsű klassicu-
sát is tiszteli. Ez azonban időnkben nem gátolta az 
angolokat abban, hogy tekintve a bibliai tudo-
mánynak a 17-ik század eleje óta tett óriási hala-
dását, ujabb időben a régi fordítást a különböző 
felekezetek közreműködésével új revisio alá ne 
vegye. E revisio úgy Angolország, mint Amerika 
kiváló bibliatudósainak 15 évi egyesített munká-
juk után legújabban elkészülvén, 1885-ben ki-
adatott egyidejűleg Oxfordban és New-Yorkban, 
meghagyatván az egyházaknak a szabad választás 
a régi és a revideált kiadás közt. 

Európa többi országaiban is, hol a reformá-
ciót befogadták, mindenütt gondoskodtak a bibliá-
nak a nép nyelvére való fordításáról. Idők foly-
tával e magokban véve is nagyszerű törekvések 
nem elégítették ki az evangyéliom folytonos 
ösztönzésére mindinkább erősbödő vallási buzgal-
mat, mely felebaráti szent kötelességének ismerte 
oda hatni, hogy a legszegényebb embernek is 
módjában legyen, bibliát a lehető legolcsóbb áron 
megszerezhetni. 

Báró Canstein volt az első, ki Spener ösz-
tönzésére rá merte vetni kezét e nagy munkára 
és megalapította 1712-ben az első biblia-intézetet 
Hálában. Feladata a nyomtatott . bibliákat a ki-
állítási áron forgalomba tenni és különösen Luther 
fordítását terjeszteni. 

Több mint másfél század óta folytatott mű-
ködése alatt sok millióra megy a bibliák száma, 
melyeket az intézet kiállított és elárusított. Mind 
a mellett ez csak igen jelentéktelen kezdeménye-



zésnek mondható ahhoz képest, a mit a század-
nak elején alakult ^British and Foreign Bible 
Society* mai napig elért. 

E társulat 1804-ben azzal a programmal lépett 
életbe, hogy nem csak keresztyén országokban, 
hanem a földkerekség minden ismert országaiban 
a lakosság nyelvein és dialectusain fogja terjesz-
teni a kijelentés igéit. 

Tekintettel e világölelő nagy feladatára a 
társulat nemcsak az államegyházat, hanem mind-
azon keresztyéneket felhívta a vállalatban való 
részvételre, kik a szentírásban az üdvösségre 
vezető ismeret kútfejét látják. Ehhez képest egy, 
a legkülönfélébb felekezetek lelkészei és laicus 
tagjaiból alakult bizottság lépett össze és megin-
dította a művet, mely fokonként gyarapodva oly 
magas színvonalra emelkedett, hogy ma már 
határozottan világtörténelmi jelentőségűnek állít-
hatjuk; mert működése nyomán közeledni látjuk 
az időt, midőn a próféta szerint, s teljes lé-zen a 
föld az Úrnak tudományával, mint a hogy a vizek 
a tengert borít ják/ 

Hogy az Istennek tetsző e vállalat óriási ki-
terjedéséről némi fogalmunk lehessen, legyen 
szabad előadásom berekesztéseül néhány statisz-
tikai számadatot sorolnom elő, melyek a társu-
latnak 1886-ban kiadott legújabb évkönyvéből 
vannak véve. 

A társulat igen csekély összeggel kezdte 
meg működését; mert első évben mindössze 
691 font sterlinget tudtak csak összeszedni s 
illetve céljaikra fordítani; de már a 10-ik évben 
a társulat 84,652 fontot fordíthatott a szent irás 
terjesztésére, míg 1885-ben, fennállásának 82-dik 
évében 240,829 £ sterlinget vagyis 2.408,290 ft> 
rintot aranyban adhattak ki. Oly hatalmas növése 
van a mustármagnak angol földön! 

Fennállása óta a társaság összesen 10 millió 
83.551 font sterlinget vagy 100 millió 835,510 
arany frtot költött bibliák fordítására, revisiójára, 
nyomtatására és terjesztésére és 108 millió 320,869 
bibliát, új-testamentomot, vagy annak egyes részeit 
hozott forgalomba, összesen 277 nyelven s illetve 
dialectuson. A teljes biblia 213 nyelvre, illetve 
dialectusra van fordítva; csak az új-testamentum, 
vagy annak egyes részei a zsoltárokkal vagy kis 
prófétákkal, vagy csak az egyes evangéliumok, 
levelek stb. 64 nyelven. 

Ugyancsak a már említett évkönyv adatai 
szerint a társulat 1885-ben Ausztria-Magyaror-
szágra a biblia terjesztés érdekében 19,081 font 
sterlinget költött s működésben tartott 51 col-
porteurt. Magyarországon működik 17 colpor-
teur. Ugyancsak az évben magyar nyelven nyo-
matott a társulat egész bibliát 10,000 példányban, 

csak új-testamentumot 50,000 példányban s egyes 
részeket 95,000-ben. 

Különösen örvendetes az említett évkönyv-
ben olvasható még az a szép jelentés is, melyet 
Millard, a társulat bécsi ügyvevője, kinek veze-
tése alatt áll a magyarországi colportage is, ha-
zánkról tett. ^Ez a mi paradicsomunk — mondja. — 
Itt a biblia-ügynöknek alig marad valami óhajtani 
valója. Sok nagy jó és nemes barátunk van Ma-
gyarországon, kik méltatni tudják a bibliai társu-
lat művét. A legjobb, a mit e támogatás- és ba-
rátságért viszonzásul nyujthatunk az, hogy eviden-
tiába helyezzük az evangelium nagy dicső elvei 
mellett beállott erős változást, mely az országot 
lassanként elfoglalja.c 

Vajha e változás teljes és maradandó lenne! 

T Á R C A . . 

A legújabb theologia történetéből. 
(Folytatás.) 

VII. 
A bibliai realismus. 

Ezen irányhoz tartoznak Stier, Menken, Beclc és 
követőik. Schwarz J) »theosophusok és apokalyptikusok-
nak,« Landerer pedig »bibliai-chiliastikus dogmatiku-
sok «-nak nevezi őket. 

Stier R.3) (1800—1862) szorosan véve nem soroz-
ható ide teljesen, a mennyiben a hittannak viszonyát a 
hitvalláshoz nem utasítja vissza annyira következetesen, 
mint Beck, sőt az unió harcosai között küzdött s az 
egyházi tant birálatilag tárgyalta, s még az irás tanát 
kifejtő spekulátiótól sem idegenkedett . Mindannak dacára 
azonban különös előszeretettel a bibliai igéhez köti a 
dogmát s az irás igazságát nagyon is határozott realis-
tikus állásponton fogta fel, mely aztán a chiliasmusban 
végződött. 

Ezen exclusiv bibliai álláspont tisztább keresztülvi-
telre ta'ált Beck*) (1804—1878) rendszerében, a meny-
nyiben Bengel s Öltinger s általában .a régebbi wiirtem-
bergi pietizmus nyomán a kerésztyén tant, mint önma-
gában befejezett egységet, mint élő organismust tisztán 
és kizárólag az írásból, mint a kijelentés okmányából 
akarja levezetni, még pedig minden emberi elméletnek, 
névszerint a bölcsészeinek kizárásával, mivel szerinte az 
irás az evangy. igazságnak teljesen befejezett rendszerét 
foglalja magában, s még azon igazi alapfogalmakat is 
nyújt ja , a melyeket a bölcsészet akar kifejteni a maga 
álláspontján. 

A theologiában mint tudományban tisztán a bibliai 
kifejezésekhez való ragaszkodást »systematischer A n -
schluss an das reine Biebelwort«-nak nevezte maga a 
tübingai mester. (»Die Schrift ist in sich selbst ebenso 
ein vollendeter, auch scientisich zur höchsten ílöhe gebrach 

>) í . m. 382 - 88. 1. 
2) I. m. 371. s köv. I. 
3) V. ö. Tholuck >Stier« című cikkét Herzog Realencyclopádiája 

XIV. 706 — 711. 1. 
4) V. ö. Kiibel tanár »Beck« című jeles s kimerí tő cikkét Her-

zog Realencyclopádiája XVII . 693 — 706. 1., Luthardt »Comp. der 
Dogm.« 7. kiad. 64. 1.; Zöckler »Handbuch« I. 65. 1. 



ten Walirheitsorganismus, wie das in ihr bezeugte Reich 
Gottes der Lebensorganismus ist.*) A dogmatörténet , a 
hitvallás s általában az egész egyházi tudomány ezen 
állásponton tekinteten kívül hagyatnak,5) habár másrészt 
azt mondja : »hogy a hitvallásos könyvek tartalmilag 
véve az irás igazságának örök változhatatlan magvát 
foglalják magokban, s erről minden jó keresztyén meg 
van győződve, nem azonban arról, hogy a teljes igaz-
ság nyert volna csalhatatlan és változhatatlan alakot e 
hitvallásokban.6)« Beclc a maga főművében 7) határozot-
tan bibliai kifejezésekbe burkolódzott a hittani és er-
kölcstani alapgondolatok felépítésében és sehol sem utal 
a hittani elméletre, mely a prot. egyházban a hitvallá-
sok alapján fejlődik. így p. o. hogy egy concret példá-
val éljünk : Pál római levelét tisztán saját rendszeréből 
és alapgondolataiból magyarázza a különféle exegéták 
teljes mellőzésével, a mit napjainkban Zockler et consor-
tes exegetikai vállalata hagyományos scholastikai alapon 
tervszerűen gyakorol. 

Habár Beck határozottan azért lép fel, hogy semmit 
mást nem nyújt, mint a bibliai igazság organizmusát és 
semmi más állásponton, mint a melyet maga az irás 
nyújt, mindamellett kétségtelen, hogy Becknek saját 
egyéni álláspontja az, melyen a bibliai igazságot felfogja, 
a mint az másként nem is lehet s a dogmatör ténet 
bizonysága szerint soha másként nem is volt.8) Egyéni 
álláspontja épen a bibliai realismus s a chiliastikus vi-
lágnézet, s ezen álláspontra a régi bengeli iskola tradi-
tiói alapján jutot t el, különben az ő theologiája is kü-
lönböző befolyások alatt állott. 

Az irás magyarázataban tisztán a közvetlenül 
adot ta t akarja ugyan ezen álláspont kifejteni, a gyakor-
latban azonban a Beck-féle álláspont tényleg bele ma-
gyarázta to t t az irásba. s annak hittani magyarázása 
mellett hát térbe szorult annak történeti tárgyalása, úgy 
hogy e téren ezen álláspont merő subjektivismussal 
végződött. 

Beck a gondolatformákat is az Írásból konstruálja 
s nem csatlakozott sem a reformátorokhoz, sem az óprot. 
dogmatikusokhoz s így keletkezett egy Beck-féle nyelv-
használat. 

Bírálatul e t rendszeres bibliai csatlakozás« ra azt 
mondjuk : a bibliai kifejezés még nem az absolut igazság, 
hanem azt csak magában foglalja. Az evangyéliomi 
igazság kifejtésében tekintetbe veendő az irás tartalma, 
s azon nyelv, melyen annak eredeti szövege Íratott. 
Absolute szükséges a vallásos tartalom s nem a kifeje-
zés, a melyben az foglaltatik. A miért is ezen álláspon-
tot, mivel az egyházi élet múltját s így a hitvallásokat 
is mellőzi, nagyon hiányosnak kell tartanunk. 

Beck álláspontjának további jellemző sajátsága a 
realismus. Realistikus ezen álláspont annyiban, a meny-
nyiben a pneumatikusnak és testinek magasabb egységét 
hangsúlyozza, s az összes lét alapfeltételének és alap-
alakjának tartja, szemben egy hamis spiritualismus és 
materialismusnak felfogásával. E végett a szelleminek 

5) Ezt elismeri Kübel is i. helyen 697. lap: »Dass Beck die 
Geschichte der Lehrentwicklung zwar nicht völlig ignorirte, aber áus-
serst elclektisch berücksichtigte* . . . . für die Bildung seines eigenen 
Lehrsystems . . . . um die Kirchenlehre kaum sich kümmerte, er glaubte 
wirklich ganz und gar nur aus der hl. Schrift zu geriren.< 

6) »Gedanken aus und nach der Schrift* 2. kiadás 1878. 84. 1. 
7) »Christl. Lehrwissenschaft« 1. kiad. 1841. 2. kiad. 1875. 
8) Kübel i. m. 697. 1.: »Dass überhaupt von blosser reiner 

Biblicitat nicht, sondern nur von möglichster Annaherung an Biblicitat 
die Rede sein kann,< »Jede Reproduction der bibi. Wahrheit ist nicht 
mehr rein biblich, aber unter den mehr rein bibi. Reproductionen steht 
Beck in vorderster Linie.« 

lassanként testileg kell magát kifejeznie s minden pneu-
matikus lét a megdicsőült testiségben jelen meg. Ezen 
realismus közelebbről tekintve a leghatározottabb realis-
tikus supranaturalismus, mely a keresztyénség lényegét 
valódi természetfeletti életjavaknak, mennyei valóságok-
nak az emberi természet kebelébe való beoltásában látja, 
mely természetfeletti élettartalomnak fölvétele azonban 
a hivők által Beck szerint az ethikai közvetítés útján 
történik.9) S ez alapon — bár az isteni szel'emi életnek 
természetszerű lényegét élesen k'emeli — küzd a prot. 
or thodox hittan mechanikus hit- és megigazulás fogalma 
s utóbbinak összefüggése ellen a megszenteléssel, küzd a 
gyermekkeresztelésnek or thodox luth. túlfeszítése, neve-
zetesen annak sákrámentomi jellege s annak közvetlen 
összefüggése ellen a megigazulással.10) De habár Beck 
az ethikai közvetítést hangsúlyozza is, mindamellett ezen 
természetfeletti élettartalomnak a természeteshez, a maga 
egészében véve : istenországának a világtörténethez való 
viszonyát túlnyomóan csak negatív viszonyban fogja fel, 
a miért is tagadja , hogy a pneumatikus élet a világinak 
és természetesnek terére lépne s azt kovászmódra áthatná, 
s nem ismeri el azt, hogy istenországa a történetben 
fejlődik, mivel a világi és természetes, mint a keresz-
tyénséggel ellentétes valami ítélendő meg, s a mennyi-
ben az Istentől ered, a pneumatikus embernek csak esz-
köze lehet, s a pneumatikus élet nyilvánulásának sajátképi 
tere, vagyis istenországának teljes megjelenése csak az 
ezeréves birodalomban, a parusiában következik be. A 
miért is Becknek egész keresztyén világnézete chiliasti-
kus színezetet nyer, a keresztyén életkifejtés itt lényegi-
leg csak személyképzéssé lesz s Schleirmacherrel szem-
ben nem közösségképzéssé. Mint látjuk, az erkölcsi tan-
ban is nagy hiányokkal találkozunk, midőn ezen irány 
az egyéni személyes képzés hangsúlyozása mellett elha-
nyagolja a közösségképzést. Pedig az erkölcsi életet nem 
meríti ki a személyes erkölcsiség; erkölcsi közösségi for-
mákra, tényezőkre is van szükségünk, milyen a család, 
az állam stb. 

A chiliasmus fölvételénél hivatkozik Beck Apocal . 
20. 1 s köv. verseire, a hol azonban nem dogmát, hanem 
vallásos képeket, a jövendőnek vallásos képeit kell lát-
nunk. É p azért azon irány erős ellenzéket támaszt minden 
u. n. öncsinált keresztyénség, az ístenországának bármely 
vallásos emberi fejlesztése vagyis a misszió ellen, s ál-
talában elvi közönyösség jellemzi a tudomány és művé:-
szet iránt, melynek ideje csak az ezeréves birodalomban 
következik be. 

Bizzuk tehát a misszió szent ügyét a jó Istenre, s 
várjuk be kényelmesen az ezeréves birodalmat, hol 
Krisztusnak dicsősége mindent keresztyénné teend ! 
Pedig az ev. prot. misszió történetéből tudjuk, hogy 
még ezer millió várja a Krisztus üdvét, épen azért a 
világ vége be nem következhetik. Még 400 millió budd-
hista, 100 millió mohamedánus szomjazik az örök élet 
forrása után s ugyanannyi durva polytheista, mely té-
nyek előtt a misszió s a mai keresztyénység szemet nem 
hunyhat . 

Az apocalyptikusok közé némi tartózkodással ugyan 
Ilofmann, Delitzsch, Baumgarten, Auberlen, Rothe, von 
Ottingen, Luthardt s vastagabb érzéki alakban Löhe is 
tartozik, úgy hogy a luth. Rudelbach 1857-ben panaszt 
emelt »az apokalyptikus és új donatistikus« ízetlen ábrán-
dok ellen ? 

9) Beck szerint a tudomány eo ipso ethikai valami, s a keresz-
tyénség lényegileg véve erkölcsi igazság. 

10) »Einleitung in das System der christl. Lehre« 1838, 2. kiad 
1870. »Umriss der bibi, Seelenlehre« 1843, 3. kiad. 1873. 
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Ha a hittannak tisztán chiliastikus színezetét nem 
is tar that juk tudományosnak és bibliainak s még kevésbé 
a keresztyén hit tudományos megismerésére elégségesnek, 
még sem mellő/.hetjük azt a nagy érdemet, melyet ezen 
tisztán bibliai irány több hittani fogalom mélyebb és 
teljesebb felfogása körül kivívott magának, valamint ama 
másik nagy érdemét sem, melylyel mint bibliaiig e'even 
erős irány a hittani félszegségek s az or thodox túlzások 
elleni erélyes fellépésében bír. A legbensőbb irásmigya-
rázókat ezen irány adta az evang. protestántismusnak, 
de nem a legtudományosabbakat is egyszersmind, mert 
az Írásmagyarázat itt subjektivismusba ment át. 

Beck s'.orosan vett theologiai iskolát nem hagyot t 
hátra, sőt tanítványai is teljesen izolalva állanak a theol. 
t u d o m á n y o s i g terén, mert az tény, hogy a theol. tu-
domány feladata e bibliai reálistáknál nagyon egyolda-
lúan van felfogva. Beck álláspontján ál l : Wörner *') 
(f 1 §75), ki különben alapos művében a philosophiával 
szemben több különös állításra ragadtat ta el magát bib-
licismusa által; továbbá Klibel 12) tanár Tübingában s 
Gess 13) tanár Boroszlóban a maga christologiai művé-
ben. Önállóbb állásponton áll Reiff l4) a maga hittaná-
ban, hol az egyházi-bibliai realismus egészben véve szel-
lemesen és ügyesen van keresztülvive. 

(Folyt, köv.) Dr. Szlávik Mátyás. 

B E L F Ö L D . 

Még egy szó a „Szlavóniai csendéletre." 
(Folytatás.) 

A szlavóniai csendélet irója ezt mond ja : a szla-
vóniai magyar egyházakban a vallásosság erősen fenye-
getve van. Ha szórói-szóra igaz volna is ez, hát csak 
Szlavóniában van ma ez így? Ebben a modern korban? 
S ennek is az itteni papok s tanítók az okai ? . . Hiszen 
inegunásig olvashatjuk a vallás iránti közönyt a lapok-
ban, a jegyzőkönyvekben s nemcsak Szlavóniában, ha-
nem mindenütt a nagy világban s minden felekezetnél. 
De hát ha nagyot akar az ember mondani, hát akkor 
minek is nézné a dolog elejét s végét ! . . E vádra, úgy 
hiszem, legjobb felelet, ha a szlavóniai egyházaknak leg-
közelebb egyház és iskolára tett áldozatait citálom. 

Mint tudom, M.-Rétfalunak pár ezer forint tőkéje 
van, Harasztiban pompás iskolát s tanítói lakot építettek 
a mult években, Szt-Lászlóban gyönyörű új templomot, 
Kórógyon szinte nagyszerű új templomot és iskolát vé-
geztek be s ezt mind egy decennium alatt. Tordince 
pedig 2 decennium alatt 200 frt készpénz alappal elegáns 
tornyot alapzati fundamentommal, paplakot és iskolát s 
1886-dik évben közmunka és kivetés útján csak tiszta 
adósságot 700 frtot törlesztett. Ez úgy hiszem, nem a 
közügyek s egyház iránti hidegséget bizonyítja. 

S hogy a tanítók miatt volna a vallásosság erősen 
fenyegetve s ezeknek horvátizálása miatt, nem merném 
aláírni, mert mind az öt szlavóniai tanító csendes családi 
életet él s tehetségük szerint iparkodnak hivataluknak is 
megfelelni, horvátul meg nem tud egy kukkot sem, 
egyik se. 

Hogy a kórógyi tanító még legény korában gazd-

l l ) »Die Grunchvarheiten des bibi. Christenthums« 2. kiad. 1873. 
,!!) »Das christi, Lehrsystem nach der heiligen Schrift darge-

stelltc, 1873. 
I3) »Lehre von der Person Christi* 1856, 2. kiad. 1875. 
u ) »Christi. Glaubenslehre, als Grundlage der christi. Wel tan-

schauung* 1873, 2. kiad, 1876. 

asszonyt tartott, mi sem helyeseltük és sok nógatásunkra 
meg is nősült s most már ez is kezd az első összekoc-
canások után, miután már apává is lett, beletörődni a 
házas életbe s viszonyát régi gazdaasszonyával fe lhagyta; 
legalább nem hallottam, hogy a bigamia miatt a pres-
byteriumnál panaszt tett volna a neje. Különben, ha ez 
még fennállana, úgy a presbyterium illetőleg iskolaszék 
hivatalból is üldözheti Kopát e miatt s ha az egyházi 
bíráskodás hosszas és nem vezet kellő s rögtöni ered-
ményhez, úgy csak a helyi administratió hibája, hogy e 
bűn még ma is megvan, mert magam egyházából hoz-
hatok rá élő példát, hogy mikor régibb tanítónkat ily-
féle bűnért a tanfelügyelőnél bejelentettük, az a mint 
az ügy mivoltáról meggyőződött , rögtön elmozdította a 
községi tanítónkat szépen, ezt tenné Kopával is, mint 
községi tanítóval. Ezért nem kellett volna hát cikkírónak 
a szlavóniai csendélet megirásával idejét tölteni s egy 
tanító házi ügye miatt az egész egyházmegyét megdo-
rongolnia, hanem a helyi iskolaszéknek, melynek feje 
maga a lelkész, a rövidebb utat választani s a csend 
nem lett volna megzavarva az egész egyházmegyében. 

A vallásnak s vallásosságnak azonban őrei a lel-
készek s ha igaz az, mit a cikkiró mondott , hogy itt a 
vallásosság erősen fenyegetve van, úgy mi vizsgálatot 
kérünk magunk ellen, hogy mennyiben vagyunk okai 
mindezeknek, mert mi is elmerjük mondani a cikkíróval: 
»vizsgálj meg Uram engem s ha látod hogy haszontalan 
szolgád voltam, itt a kulcs, add másnak.« 

Van ugyan ötünk közt egy beteg s két elöregedett 
szolgája az Úrnak, kiknél a test bajai a lelki munkál-
kodásban is akadályul vannak, s hogy ily elöregedett 
szolgái az Úrnak nt. N. I. úr előtt még káplán korában 
is nem nagy becsületben v o l t a k . . . jól tud juk! De hát 
mit csináljunk velők ? A közalap még nem nőtte ki 
annyira magát, hogy 70 — 80 éves lelkészeknek illő nyug-
díjt nyújthatna, egyházmegyei s kerületi alapunk sincs 
eire s ha íiatalabbkori érdemekeiket nézzük, nem szabad 
azokat vénségükre kenyér nélkül hagynunk. S itt meg 
kellene emlékeznünk arról is, hogy a magunk 50 évei 
után csakhamar ránk kerülnek a 70—80 évek bajai s 
akkor : quod hodie mihi cras tibi. 

Hanem igen is az ily lelkészi állomásokra az egy-
házmegye — canonica visitatió alkalmával az ilyenekről 
a kiküldött bőven meggyőződhetvén — nem tekintve a 
személyeket s viszonyokat, administratort rendeljen. 
Avval az 50—60 frt többlettel nem lesz megölve a papi 
család, sem az egyház ügye s a vallásosság is tán így 
nem lesz fenyegetve Szlavóniában 1 S ha az adminis-
tratió jó, úgy a tanító sem vetemedhetik arra, hogy 
vagy a lelkészszel, vagy a presbyteriummal újat húzni 
merészeljen s az erkölcsiséget vallásosságot erősen fe-
nyegesse, iskoláját elhanyagolja, horrendum dicíu ! hogy 
egy maga a hitfelekezeti iskolát községivé tegye ! 

»A magyar református nép kiirtására a horvátok 
az első lépést megtették, gazdag nagy terjedelmű lege-
lőjüket elkülönözték, határaikat szűkre szabták — tör-
vényszerűen ugyan, de embertelenül* irja a cikkiró, s 
ezt azért, hogy a magyar népet szegénynyé tegyék s 
kiirtsák 

Hogy a földhöz ragadt szegény nép nem vallásos, 
azt bizonyítani felesleges s ha a szlavóniai ref. magyar 
népnél a vallásosság erősen fenyegetve van, annak egye-
düli oka csakis a szegénységben keresendő, ki vasár-
napjait is a környékbeli városokon akkor tartatni szokott 
hetivásárokon, sőt vásárokon tölti el s e miatt a vasár-
napi áhitatoskodást szükségből kénytelen elhanyagolni. 
Különben ezt már valamelyik évi canonica visitatiókor 



a szlavóniai ref. egyházak mint panaszt tudtommal jelen-
tetlék is és kérték, hogy az egy házi főhatóság a vasár-
napi vásárok eltörlése végett folyamodjék a kormányhoz. 

De hogy a nép fennemlített szegénységét a horvátok 
okozták, azt a megtámadot t horvátok érdekében tagadom, 
itt sem a horvát kormány, sem egyes horvát nem különí-
tett el legelőt, hanem a becsületes Adamovic és a kitűnő 
német gróf Eltz nagybirtokosok rendezték birtokukat, kik 
nem hogy túlzó horvátok, hanem egyáltalában magyar 
barátok. H o g y Haraszti s Kórógy községek kevés legelőt 
illetőleg kegyelmi osztalékot kaptak az urasági rétből, 
az azért van, mert nagyon sokat akartak illetőleg az 
egész rétet s ezt azért, mert azon hajdan ők halász-
gattak s legeltettek, tehát az egész az övéké, bár 
azért akkor is bizonyos csekély szolgálatokat s árendát 
fizettek. Mikor már a réteket, posványos helyeket az 
uraság kanalizáltatta s róluk mint már nem terméketlen 
terrenumról adót is kellett fizetnie, az eddigi élvezeteket 
azon eltiltotta s barátságosan paktálni akart a községek-
kel ; de vele az illető községek szóba sem álltak, hanem 
a végletekig mentek, mert az mind az övéké, nem hall-
gatva szép szóra és okos embereknek érdekűkben való 
maguk közbevetésére. 

Ismeretes előttem, hogy a kórógyiak mint viselték 
magukat a rengeteg rét elkülönzésénél, mikor a vegyes 
deputatió megjelent náluk s az akkori magyar barát 
alispán Mikovic a deputatió elnöke jó szándékból erővel 
rá akarta őket beszélni, hogy elégedjenek meg a jó 
gróf Eltz által a rétből nekik ígért majd 1000 hold 
részszel; még ennek jóságát avval hálálták meg, hogy 
az egész deputatiót, mig a vendég'őben reggeliztek — 
elzárva a vendég'ő udvarát s kapuját, nem eresztették 
ki, hanem agyonverni akarták. Ily eljárás után aztán 
kapták azt, a mit az elkiilönzésnél az úrbéri törvények 
előírnak, de a rétből kegyelmi osztalékot nem, hanem a 
nyakasságért a rétbe vetett feles vetésök mind benn 
maradt a tulajdonos javára, s ezen felül a katonai meg-
szállásért fizetett a község 9 ezer s egynehány forintot. 
Mégis a j ó gróf, Kórógy községnek 10, az iskolának 
szinte IO, a lelkésznek 6, a tanítónak 3 hold birtokot 
adott . Lászlón a község tapintatosan egyezett az uraság-
gal, ott a lelkész 20 holdat, a tanító 10 holdat nyert . 
Harasztiban is ki van adva a papi s tanítói földilleték, 
csakhogy a nagy zűr-zavarban a lelkész és tanító mind 
eddig keresni sem merik illetőségüknek a községétől való 
elkülönítését, itt az egyházmegyének kell közbelépni. 
Tordincén a most munkában levő egyezkedésnél, bár az 
uraságnak itt sincs szántóföldje elkülöníteni való, csak 
völgyei s legelője, mégis a lelkésznek 2 fertály sessiót, a 
tanítónak 2 fertályt és a jegyzőnek 2 fertály sessiót rendelt 
meg mérnökének, hogy egyes elzüllött polgároktól az ő 
terhére vegyen meg az említett hivatalnokoknak. Persze 
ez egy kis politikával megy, nem kell restelni az ember-
nek magát, meg kell személyesen jelenni s kérni a mél-
tóságos grófo t ; az ilyet az arisztokraták meg is kívánják 
s a kérést nem utasítják el. Mert Haraszti nem okult a 
kórógyi eseten, bukott az is s ott még nem használt a 
főt. püspök úr közbevetése sem, kit magas látogatása-
kor az eszéki főispán kérvékért, hogy a harasztiakat 
térítse a jó útra stb. 

Nem a horvátok szorították hát kicsire a szlavóniai 
magyar községek legelőit, hanem az illető községek saját 
ostobasága. 

A három nt. esperes úrnak írt f e j l e t é b e n sajnálja 
N. I. úr, hogy cikke hatástalanul hangzott el oda fenn, 
talán ha valamelyik nagyobb lapban jelent volna meg, 
jobban észrevették volna. Épen ne sajnálja, mert akkor 

meg lehet, hogy a horvát lapok is átvették volna s 
nekünk itt rossz szolgálatot tett volna munkájával, ma-
gának pedig bajt, mert az ily absurdum állítások után 
még fegyelmi kereset alá juthatot t volna, már csak azért 
is, mert az iskolákról beszélve, meg azt m o n d j a : »hogy 
azokat meg úgy lopták el tőlünk a horvátok,« pedig 
nem úgy van. H o g y azt is megmutathassam, tér jünk át 
az iskolai ügyekre. 

* 

Mindenekelőtt a még 1874. évi okt. 14-én királyi 
megerősítést nyert iskolai törvényekből fordítom le azo-
kat a pontokat, melyek bennünket vagyis az iskoláinkat 
illetik : 

I. §. A népiskolának az a feladata, hogy a gye-
rekeket vallásra s erkölcsre nevelje, lelki s testi erejüket 
fejlessze s hogy őket a polgári életre szükséges ismere-
tekben s tudományokban oktassa. 

3. §. A népiskolák nyilvánosak vagy magán jelle-
gűek (privát). Azok, a melyek részben vagy egészben a 
kormány költségével vagy a polgári község költségével 
épültek s tar tatnak fenn : nyilvános népiskolák és ilye-
nekbe a gyermekek hitfelekezeti különbség nélkül jár-
hatnak. 

A más költséggel épült iskolák magánjellegűek. 
4. §. Hitbuzgó, e tar tományba kebelezett községek 

emelhetnek saját költségükön is, s tar thatnak fenn hitfele-
kezeti népiskolát, melynek valóságos nyilvánossága elis-
meitetik, ha külső- és belső szerkezete s szervezete az e 
törvényekben megírtaknak megfelelend. 

5. §. Hol egy különféle hitfelekezetű községben 
már külön fennálló hitfelekezeti iskolák vannak, azok az 
illetők megegyezése folytán egyesülhetnek is és egy kö-
zös nyilvános népiskolává válhatnak. 

6. §. A népiskolában a tanító oly hitvallású tarto-
zik lenni, a mely hitfelekezethez tartozik az iskolás gyer-
mekek serege. 

Vegyes felekezetű gyermekek iskolájában a tanító 
— ha egy van — tartozik azon hitvallásból lenni, me-
lyen a gyermekek nagyobb része van ; ha előáll a szük-
ség, hogy két vagy több tanító állíttassák be, akkor 
tekintettel kell lenni azon kisebb részre is, melynek hit-
felekezetéhez legalább negyedrésze tartozik azon lako-
soknak, kik az illető iskolát fenntartják. 

I I . §. Előadási nyelv a népiskolákban a horvát. 
Csakhogy azon nyilvános népiskolákban, melyeket más 
nyelvű nemzetiségek emelnek s tartanak fenn, mégis 
előadási nyelv az anya-nyelv. Ily iskolákban mindazon 
által a horvát nyelv tanítandó mint köteles t an tá rgy . 

De ha az ily községekben már a horvát nyelv 
elsajátíttatott, akkor az előadási nyelv lehet a horvát, az 
illető nyelv pedig lehet kötelező tantárgyul. 

12. §. Iskolai könyveket s előadandó tantárgyakat 
előirja az orsz. kormány — hitfelekezeteiket pedig az 
illető hitfelekezeti hatóság előterjesztése folytán szinte a 
kormány határozza meg. 

51. §. Azon gyermekek, kik ot thon taníttatnak, 
tartoznak minden évben akármely nyilvános népiskolánál 
vizsgát tenni. 

Ezen rendeletek áthágói a polgári község elöljáró-
sága által 20—100 frttal büntettetnek az iskolai pénz-
tár javára. 

54. §. A községi iskolákban a kötelezett tantár-
gyak a következők: a) vallástan; b) anyanyelv (11. §) 
olvasás, irás, nyelvtan, beszéd, gyakorlatok s a gondola-
tok Írásban való kifejezése ; c) számadás ; d) földleírás, 
e) történelem, f ) természettan és g) természetrajz, az 
olvasókönyv alapján; h) szépírás; i) méríani a ^ k t a n ; 



j ) éneklés; k) tes tgyakorla t ; l) a gazdaságtan legfonto-
sabb ágaiban gyakorlati előadás. 

Ehhez a leány-gyermekeknél a női kézimunka és 
bevezetés a háztartásba. 

5-6. §. A mindennapi iskolában szerzett ismeretek 
ismételtetnek és kiszélesbíttetnek az ismétlő-iskolában, 
mely egybe van kötve minden ilyen iskolával. 

57. § Ismétlő tanfolyam két évig tart . 
64. §. A népiskolák tanítói az ismétlő-iskolában 

-fizetés nélkül tartoznak tanítani. 
102. §. A magánjellegű (privát) népiskolákról. 
Magánjellegű népiskolákat, melyekben tanít tatnak 

az iskolaköteles gyermekek, valamint intézeteket, melyek-
ben a gyermekek a tanításon felül szállást és kosztot is 
kapnak, jogában áll mindenkinek felállítani és tartani 
következő feltételek a la t t : 

0) Az igazgató és a tanítók kötelesek kimutatni, 
hogy annyira képesítettek, mint a mennyire kötelezvék 
a nyilvános népiskolai tanítók. 

b) Tananyagnak legkevesebb annyinak kell lenni, 
mint a mennyi taníttatik a nyilvános népisko'ában. 

c) Az intézet tulajdonosa és tanítók magaviselet 
és erkölcs tekintetében fedhetetlenek tartoznak lenni. 

d) A magánjellegű iskolák helysége és építkezése az 
egészségi igényeknek tartoznak megfelelni s ehhez még 
az iskola ellátandó alkalmas berendezésekkel (bútorok-
kal) és kellő tanszerekkel. 

e) Engedély t keresve, úgy azok kik a magánjel-
legű intézetet a tanítás végett keresik, mint azok is, kik 
a tanintézettel még a tápintézetet is összekötik, tartoz-
nak azt a hitfelekezetet bejelenteni, melynek érdekében 
az intézetet létesíteni óhajt ják és nem szabad nekik más 
felekezetű tanulókat bevenni engedély nélkül, melyet min-
dig minden egyes esetnél az országos kormány ad meg. 

f ) minden változás a tanító személyét, a tantervet 
és iskolai épületet illetőleg a megyei tanfelügyelő útján 
az országos kormányhoz terjesztendő fel. 

103. §. Előadási nyelv magánjellegű iskolákban 
az, mely azon községbeli nyilvános népiskolának előadási 
nyelve. 

104. §. A magánjellegű népiskolákra az engedélyt 
az országos kormány adja meg és keresendő a megyei 
tanfelügyelő útján. 

105. §. Magánjellegű népiskolák az országos kor-
mánytól valódi nyilvánosságot nyerhetnek, ha legalabb 
3 év lefolyása alatt kitűnő sikerrel elérték azon tanitóí 
célt, mely törvényileg az ily kategóriájú nyilvános isko-
láknak elébeszabatott. 

108. §. Azon szülék vagy helyetteseik — kik 
gyermekeiket magánjellegű iskolába járatják — ez által 
nincsenek feloldva azon áldozatoktól, melylyel a nyilvá-
nos iskolára tartoznak járulni. 

109. §. A nyilvános népiskolák tanítói nyilvános 
tisztviselők. 

110. §. Kinevezett népiskoiai tanító csak az lehet, 
ki az osztrák-magyar monarchia akármelyik nyilvános 
tanítóképezdéjében nyert tanítói oklevelet, sőt a ki úgy 
fegyelmi, mint erkölcsi tekintetben fedhetetlen. 

Másvidéki, ki a tanítói hivatalra az orsztrák-ma-
gyar monarchia akármely tanító-képezdéjében kapta ké-
pesítését, melyen előadási nem a horvát nyelv, alávet-
tetik a horvát nyelvből vizsgának. Ha pedig a horváton 
kívül valamely más nyelv az anya-nyelv azon iskolában, 
melyen az ilyen megerősíttetni óhajt, azon nyelvből is 
vizsgát kell tennie, ha ugyan arra képesítést nem bír 
előmutatni. 

113. és 114. §. A tanítókat a nyilvános népisko-

lákra pályázat hirdetés útján — az illető község, iskola-
szék, magánszemély, intézet tulajdonos és tanfelügyelő 
okadatolt előterjesztésére az országos kormány nevezi ki. 

185. §. A hitvallás tanítását önállólag vezeti s arra 
felügyel az illető egyházi hatóság. 

188. §. A nyilvános népiskolában az illető lelkész 
köteles a gyermekeket a vallástanból oktatni vagy segédje 
kinek azért az illető községi hivatal illő jutalmat nyújthat-

De a tanító mégis köteles lelkészét a vallástaní-
tásban kiségíteni, sőt ha dolgai nem engedik vagy más-
ként is akadályozva van, őt helyettesíteni. 

A szlavóniai ref. iskolák, melyek ma községi jelle-
gűek : Tordince, Kórógy és M.-Rétfalu az illető helyi 
iskolaszékek által vannak községivé téve s nem ez vagy 
amaz tanító tette azokat azzá, mert annyi hatalma egy 
tanítónak nincsen s az a megyei kir. tanfelügyelő is, 
már ha horvátországi is, nem oly tökkelütött fő, hogy 
egy tanítótól magától vegye át a felekezeti iskolát s azt 
községivé tegye. A fennt nevezett gyülekezetek iskolái-
nak átadása, specifice a tordinceié és kórógyié 1876. év 
május havában volt, hogyan ? Ezt alább látandjuk s ezt 
én Tordíncére nézve (a kórógyi lelkész ekkor már beteg 
volt) még 1882-ben az egyházmegyei gyűlésen jelentet-
tem s ez ügyben az egyházmegye az ez évi gyűlés 
jegyzőkönyve 40. pont ja alatt ezt határozta : 

A torclincei ref. egyház jelenti, hogy felekezeti 
iskolája a kir. tanfelügyelő által 1876-ban anélkül , hogy 
az azt fenntartó egyházi^előljáróság megkérdeztetet t volna, 
községívé tétetett . 

Az egyházközség támaszkodva a zágrábbi ország-
gyűlési tanács cultusiigyi osztályának 1879. évi január 
16-kán 6606. sz. alatt kelt rendeletének 6-dik pontjára , 
melyszerint azon községek, melyek felekezeti iskolát 
akarnak saját költségükön fenntartani, az új iskolai év 
kezdetéig jelentkezzenek: még 1880 ik év julius havában 
tette meg ebbeli jelentését, azonban onnan — azt is 
csak sürgetésre — oly értesülést nyert 188 I ik május ha-
vában : hogy a szerémmegyei alispáni hivatal utasítva 
lett a helyszínén megjelenendő bizottság által új előter-
jesztés felküldésére. 

Ezen bizottság megjelent. Az egyházközség a fele-
kezeti iskola mellett küzdött (zárjel közt meg kell 
említenem, hogy e bizottság Kórógyon is volt, mert 
azok is már akkor a fennti rendelet alapján beküldötték 
protestatiójukat a községi iskola ellen), a válasz azonban, 
bár már több, mint egy év telt el, ez ideig nem érke-
zett le. Mindezeknél fogva, különösen a vallás és nemzeti-
ség érdekében, azon kérelemmel járul az egyházmegye 
elé : hogy ügyüket a fennti 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 legelő, mely egyene-
sen a ref. felekezeti iskola fenntartására adatott , vissza 
adassék. 

Ez alkalommal Kelecsényi Mihály alesperes úr 
felhozza, hogy a rétfalusi ref. felekezeti iskola is a for-
mák mellőzésével tétetet t községivé és véleményezi, hogy 
az orvoslás felette szükséges volna. 

Határozat. Mindkét iskola ügyének, illetve azon 
módozatoknak megvizsgálására, miként lettek a felekezeti 
iskolákból községi iskolák, egy bizottság küldetik k i : 
Cseh Ervin tanácsbiró, Kelecsényi Mihály alesperes és 
Kelecsényi László vukovári mérnök személyében, utasít-
tatván : hogy a vizsgálatot behatóan megejtvén, véle-
ményes jelentésüket az egyházmegyei közgyűléshez be-
terjeszszék. 



De nemcsak 1882-ben, hanem már 1879-ben az 
egyházmegyei gyűlésen szinte ezt jelentettem mint kör-
lelkész s azt, hogy a horvát nyelv tanítását iskoláinkban 
sürgetik a kir. megyei tanfelügyelők. Tessék elolvasni az 
1879. évi e. m. j . k . 17. lapján a 3-ik kikezdést, sőt azon 
évi e. m. j. k. 38-dik pont ja alatt ezt olvasom : »Hitre 
József szt-lászlói, Kopa Imre kórógyi, Bárdi Pál haraszti 
és Hommonai Bertalan rétfalui tanítók kérelmezik, hogy 
az egyházmegye gondoskodjék rólok, miután a zágrábbi 
(talán megyei ?) tanfelügyelő azt kivánja, hogy a horvát 
nyelvet mint kötelezett tantárgyat tanítsák, mire ők nem 
képesek. 

Határozat. A horvát nyelv tanítása iránt ottani 
országos törvény intézkedvén, ezen egyházmegye a 
törvény nyel ellentétes határozathozatalra magát jogosítva 
nem érzi és utasítja az illető tanítókat, hogy az országos 
törvényhez alkalmazkodjanak és a horvát nyelvet a 
szükséghez képest elsajátítani igyekezzenek. 

Nem maguk jó akaratából horvatizálnának hát a 
tanítók, kivált ha értenének hozzá, hanem a törvény és 
utasítás szerint. Nemzetiségi és iskolai ügyeink a meny-
nyiben megtámadvák, mind a horvátoknak nyújtot t fehér 
lap eredményei és az 1868 évi 30. t. c. következmé-
nyei, a magyar gavallerizmus kalamitásai! H o g y hát e 
téren mennyire szabadjon a horvátoknak mégkalandozniok 
egyházainkat illetőleg, ismét csak az egyházi főhatóságunk 
munkája lesz e felől a legfelsőbb helyeken intézkedni, 
illetőleg ott magát közbevetni. 

Magyar Rétfaluban ped ig .az érdemes községi vá-
lasztmányi tagok, kik ott is részben egyházi elöljárók, a 
sok fogyasztási jövedelemből iskolájukra eső résznek 
örültek meg, annyira, hogy csakugyan a községi elöljá-
róság rábeszélésére a tanítót s lelkészt erőltették az is-
kola községivé tételére. 

(Vége köv.) Kulifay Elek. 

K Ü L F Ö L D . 
Belmissziói tevékenység Svájzban. A svájci egy-

házi életben nagy szerepet játszanak az »Evangéliumi 
Társaság« nevezet alatt ismeretes vallási egyesületek. Sza-
badelvű egyházi lapok némi megrovással említik föl, 
hogy e társulatok némelyike ultra-pietisztikus és szektarius 
szellemnek hódol, de a legtöbbről igen nagy elismerés-
sel írnak. Különös dicsérettel emelik ki a zürichi »Ev. 
Gesellschaft«-ot, melynek áldásos működéséről fényes 
bizonyságot tesznek a következő adatok. E társaságnak 
van egy 6000 kötetből ál ló német- és francia nyelvű 
könyvtára, mely az ifjúságnak szabad rendelkezésére áll. 
Helyiségében vasárnap délutánonként és esténként 
150—200 iparos ifjú fordul meg, kik könyveket, lapo-
kat olvasnak, előadásokat hallgatnak stb. Van egy »iparos 
menhely«-e, melyben 1886-ban 22,000 iparos legény 
talált menedéket, tanácsot és útbaigazítást. Tar t e társa-
ság e jobb helyzetű átutazók számára a »Widder« szállo-
dában jutányos megszálló helyeket is. Kórháza és dia-
konissza-intézete Neumiinsterben oly nagy kiterjedésű, 
hogy 93 nővért foglalkoztat, kik csak a mult évben 
24,989 beteget részesítettek a leggondosabb ápolásban. 
Fenntar t egy »szegényház «-at, melyben 59 elnyomorodott , 
munkaképtelen embert részesít ellátásban és ápolásban. 
Végre ugyanezen jótékony egyesület ezeken kívül évenként 
10—15 ezer frankot fordít ideiglenes segélyezésre. — 
Nagyon áldásosán működik a genji »Legény-egyesület« 
Ís, mely pár év óta saját házzal bír, melyben az iparos 
ifjúság számára célszerűen berendezett étkező hely, 

olvasó- és iró-szoba, s ebben egy igen szép könyv-
tár is található. Egyébiránt ilyen Legény- és Itjusági-
egyesületek Svájcnak minden nagyobb protestáns váro-
sában vannak már, így Bernben, Baselben, St.-Gallenben 
stb. — Vájjon mikor jő el az az idő, mikor a mi Buda-
pestünk, Debrecenünk, H.-M.-Vásárhelyünk, Pozsonyunk, 
Kolozsvárunk s több nagy városunk protestáns körei az 
iparos ifjúság vallás-erkölcsi és társadalmi megtartására 
ilyen fajta belmissziói munkához látnak ? Pedig az iparos 
osztály vallás erkölcsi gondozása igen fontos érdeke az 
egyháznak, sőt az egész társadalomnak, mert tudva levő 
dolog, hogy a legtöbb egyházi és társadalmi tévtan és 
félszeg eszme, a modern iparosoknál talál a legfogéko-
nyabb lélekre. A hazai nazarenismus és a külföldi so-
cialismus legtöbb prozelitát az iparosok között csinál. 
L á m a katholikusok e téren is megelőztek bennünket, 
mert a nagyobb városokban már sok helyt szerveztek 
»legény-egyesület«-eket a szépen virágzó és saját pa-
lotával biró budapesti »Katholikus legényegylet« min-
tájára ! 

China és a keresztyénség. A mennyei birodalom 
magatartása a ker. vallás iránt, mint tudva van, eddig-
elé nagyon ellenséges vo l t ; kivált az utóbbi években, 
majd minden hónapban olvashattuk, hogy a keresztyén 
misszionáriusok és megkereszteltek mennyire üldöztetnek, 
nem egyszer százával, sőt ezrével mészároltatnak. A 
mult hónapban egy császári parancs jelent meg a tizen-
nyolc chinai ta r tomány alkirályaihoz s ezek útján az 
alsóbb hatóságokhoz, melyben állami közegeknek és 
alattvalóknak szigorúan meghagyatik, hogy »a keresztyén 
misszionáriusokkal és convertitákkal békében éljenek, 
velölc igazságosan és tisztelettel bánjanak.« A »Free 
church of Scotland* című lap, melyből e hírt vesszük, 
nagy lelkesedéssel üdvözli China ez intézkedését. »Habár 
túlzás volna — írja többek között — azt, a mi most 
Chinában történt, a N a g y Konstantin híres edictumához 
hasonlítani, melylyel a keresztyénséget el ismerte; de 
mégis lehetetlen mély érdeklődéssel és hálával nem 
olvasni e nagy következményeket rejtő intézkedést.* A 
»Times« pedig, mely először vett tudomást e nevezetes 
tényről, külön vezércikkben elmélkedik róla. »China e 
tettével — így szól többek között — bebizonyította, 
hogy van joga belépni a művelt nemzetek sorába.« A 
türelmi rendelet értelmi szerzőjének a Times Tseng 
Marquis-t tart ja, ki huzamos időn keresztül londoni 
nagykövetje volt a chinai birodalomnak s ki nagy be-
folyást gyakorol a mennyei birodalom politikájára. Tseng 
európai műveltségű férfiú s a keresztyénséggel annyira 
rokonszenvezett, hogy az angol prot. egyházak egyetemes 
gyűlésein is megfordult. Ez érdekes fordulat a chinai 
politikában bizonyára újabb lendületet ad a keresztyén 
misszió-ügynek a mennyei birodalomban. 

Jacobini bibornok pápai államtitkár február 28-án 
Rómában meghalt . Csak ötvenöt évet é l t ; 1832-ben 
Genzanoban született. Tekintélyes nemesi család sarja 
volt, ősei közül többen előkelő pápai hivatalokat viseltek. 
Maga Jacobini Lajos a »collegium Romanum«-ban végezte 
tanulmányait s a pápai államtitkárságnál kezdte meg 
szolgálatát. Alaposan megismerkedett a külföld politikai 
viszonyaival, hamar magára vonta a figyelmet s tiz év 
múlva már a laterani templom kanonokja volt. Nem 
sokára (1869-ben) a pápai koncilium másodtitkárává lőn 
s ez állásában több alkalma nyilt kimutatni diplomata-
ügyességét. Ennek koszönheté, hogy 1874. évi március-
ban bécsi nunciussá neveztetett ki. A kinevezést sokan 
olvasták meglepetve; azt mondták, páratlan eset, hogy 
ily fontos állásra egy aránylag még fiatal kanonokot 



nevezzenek ki. — IX. Pius pápa nem is késett az új 
nuncíus papi címét növelni: kinevezte prálatussá s thes-
salonikai érsekké. Bécsben nehéz feladat várt Jacobinira, 
az Ausztriával kötöt t konkordátum bomblófélben volt s 
Jacobinínek, a ki Bécsben csakhamar nagy tekintélyt 
vivott ki, sikerült a kérdést a pápaság megelégedésére 
oldatnia meg. Bécsben a társaskörök nem győzték di-
csérni szeretetreméltó modorá t ; míg a diplomaták elő-
zékenysége mellett éles itélőtehetségét is magasztalták. 
Jacobini ezalatt fáradhatatlanul munkálkodott, buzgott . 
Gyakran küldött jelentéseket Rómába s ki tudta eszkö-
zölni, hogy lassanként a Vatikán minden fontosabb 
diplomáciai ügyét reá bizták. Utóbb tulajdonképen nem 
is csak bécsi nuncius volt, hanem a Vatikánnak követe 
egész Európára. í gy ő egyenlíté ki az Oroszország s a 
Vatikán közti differenciákat; ő intézte a Berlin s Róma 
közt folyt tárgyalásokat s végre az ő műve a monte-
negrói konkordátum is. Ez utóbbi sikeréért megkapta a 
bibornoki kalapot s 1880-ban XIII. Leo pápa sajátkezű 
levélben hívta őt meg államtitkárnak, Nina bibornok 
utódául. Jellemző, hogy herceg Bismark is rendesen mint 
»a szeretetreméltó Jacobíni«-t szokta emlegetni. Hazánk-
ban is többször megfordult, Esztergomnak és Kalocsá-
nak több ízben ' volt szívesen látott vendége. Halálát 
őszinte fájdalommal gyászolja a Vatikán s fájlalja a 
kath. világ. 

A Religio következő szavakkal dicsőíti az elhuny-
tat : »A világ vallási pacificatójának nagy pápai titkárja, 
— egy elsőrangú csillag az egyházi élet egén — hunyt 
el a boldogultban. XIII. Leo pápának 10 éves kormánya 
alatt már négy államtitkárja v o l t : Simeoni, Franchi, 
Nina és az imént elhunyt Jakobini. Mínd a négyen nagy 
egyházi politikusok, de legnagyobb és legszerencsésebb 
köztük Jacobini bíboros vala. Mint a lumen de coelo 
pápájának jobb keze, korunk legnagyobb államférfiaival, 
nagy és kisebb államaival, a hol csak a vallás és egy-
ház java kívánta, Jacobini bibornok szerencsés sikerrel 
végezte tárgyalásait . A pápaság dicsőségéből nem egy 
fénysugár ragyogja körül a feledhetetlen bibornok ha ' 
lántékait.« 

A jezsuita generális, páter BecJcx Péter Rómában 
meghalt . Nagyon öreg ember volt, még a mult század-
ban, 1795. febr. 8-án Sichemben Belgiumban született, 
rég óta betegeskedett , s jó darab ideje a rend igazga-
tását is helyettese végezte. Páter Beckx, mint a hogy 
általánosan is nevezték, korán a papi pályára lépett s 
alig hogy fölszentelték, már 1819-ben a jezsuita rend 
tagjává lőn. Hamar fölismerték benne az ügyes embert 
s mikor Ferdinánd anhalt-köthení herceg a katholikus 
hitre tért, a fiatal Beckxet küldték gyóntatójának. B. ott 
maradt a herceg halála után is s Bécsbe kisérte az 
özvegy hercegnét. Mikor a jezsuitákat 1848-ban kitil-
tot ták Ausztriából, haza ment Belgiumba, hol a löweni 
collegium rektora volt. De a jezsuiták visszahivatván, nem 
sokára ismét Bécsben volt s nagy előzékenységgel moz-
dítá elő a kormány érdekeit. Része van abban is, hogy 
Szcitovszky hercegprímás Nagyszombatba hívta a je-
zsuitákat. 1853-ban választották generálissá s ez állásá-
ban sokat tett a rend érdekében. S Z Í V Ó S kitartásának 
eredménye, hogy a jezsuiták a protestáns államokban 
is tért foglalhattak, s abban is övé az oroszlánrész, hogy 
a jezsuiták újabb időben ismét oly nagy tekintélyre 
emelkedtek ! Pius pápa utolsó éveiben szó volt róla, hogy 
a jezsuita rend szabályai ellenére kinevezik bibornokká. 
Betegsége óta a rend ügyeit Ander ledy másodgenerálís 
vezette. Beckx irodalmilag is működött . 

A orosz ál lamegyházban, a legújabb hivatalos 

adatok szerint 3 metropolita v a n : Moszkva, Kíew és 
Sz.-Pétervár fővárosokban. Ezeken kívül van 15 érsek és 
75 püspök. E g y egy püspök évi fizetése 1200 forint! 
Van 380 férfi-zárda, 10,879 szerzetessel és 171 nő-
zárda 17,907 apácával. A világi papi kart 1418 főpap, 
34,375 pap , 6810 diakon és 42,371 énekes képezi. Áz 
évi kultusz-budget 6 millió rubelre, tehát körülbelül 
9 millió o. é. forintra rúg. Az orosz metropolita 988-tól, 
vagyis a keresztyénségnek Oroszországban történt meg-
honosodásától kezdve, 6 századon át a konstantinápolyi 
patriarchia fennhatósága alatt állott. Ekkor azonban 
(1589-ben) önállóvá lett, s mint ilyen, kitűnő politikai 
jogokat élvezett, nevezetesen döntő szava volt a háború 
vagy béke kérdésében, új adó-tervek behozatalában ; 
ezenfelül bíráskodott a legfontosabb polgári és fegyelmi 
ügyekben ís, 1721-ben Nagy Péter a patriarcha jogait 
a szent zsinatra ruházta át (utolsó patriarcha Hadrian 
volt, meghalt 1699-ben, s utána 22 éven administrator 
ült a patriarcha széken) ; 1764-ben pedig II. Katalin 
teljesen megszüntet te az orosz egyház önállóságát, el-
foglalván annak összes javait. Ma az orosz egyházat a 
cár hatalom szava kormányozza, s főpapjai versenyeznek 
szegénységben a mi prot. főpapjainkkal. A magyaror-
szági görög-püspökök, bár messze esnek anyagiakban a 
római katholikusoktól, oroszországi hivataltársaikhoz ké-
pest dúskálnak a világi jóban. (Sp. L.) 

A vallástalan nevelés következményei Francia-
országban. A statisztikai adatok minden kétséget ki-
zárólag mutat ják azon rombolást, melyet a vallastalan 
nevelés Franciaországban az ifjúság erkölcsi életének 
terén előidéz. Ez adatok a következők: 1870-ben a 
különféle vétségek miatt bevádolt egyének között 16 éven 
aluli ifjú 2658 ; 16—21 éves pedig 6982. E számokhoz 
képest az 1885. év adatai valóban megdöbbentő mérvű 
emelkedést tüntetnek fel. A jelzett évben (1885) u. is 
16 éven aluli vádlott volt 6587; 16 — 21 éves pedig 
23>3 I9- — E szomorú adatok sokoldalú elmélkedésre 
szolgáltatnak anyagot . Láthat juk belőlük, hogy nem üres 
phrázis, hanem elvitázhatlanul igaz szó az, hogy vallás 
nélkül erkölcsiség nem képzelhető. Meg kellene ez ada-
tokat szívlelnie az államnak, mely oly mostohán bánik a 
legmagasztosabb és az egész élet alakulásának mikéntje 
tekintetéből legszükségesebb tan tá rgygyal ! Buzdításul 
szolgálhatnak azonban ez adatok mindnyájunknak ís, 
kik az ifjúság nevelése körül fáradozunk, hogy ne csak 
elméjébe véssük az üdv tanait, hanem tudván, hogy 

| azok a gyermek és ifjú életének irányára döntő befo-
lyással bírnak, azokat velük megkedveltessük és őket 

! buzgó követésüknek egészen megnyerni törekedjünk 1 

I R O D A L O M . 
Nemzeti nőneve lés VIII. évf. 2. fűz. T a r t a l m a : 

Trefor t Ág . 70. születésnapja. A felsőbb leányiskolák 
tanítási rendszeréről irta Oerando Antonina. Az Eötvös-
alap ünnepe (György Aladár szép ünnepi beszéde stb.) 
E g y női kézimunka kiállításról Személy Kálmánnétól . A 
házi nevelés főelvei Angliában Berta Ilonától, ki Angliá-
ban tauulmányozza az angol nevelést, a mint cikkéből 
látszik, haszonnal és eredménynyel . A felvidéki állami 
leányiskolák Manyáh Alajostól. Révy F. olvasókönyvé-
nele ismertetése Komdromy Lajostól. 

A „Keresztyén Magvető" folyó évi I-ső füzete 
Péterfi Dénes és Kovács János szerkesztésében szokott 
változatos tartalommal megjelent. Cikkei : Pál apostol 
tana az eredendő bűnről. Varga Dénes. Adalékok K ő -



rösi Csorna Sándor életéhez. Gróf Kuun Géza. A nép-
iskolai vallástanítás jelen állása és reformja. Kelemen 
Albert . Jézus tudománya tűz. (Egyházi beszéd Ürmösi 
Kálmán) IV. zsoltár. Rédiger Géza. Kiáltó szó a pusz-
tában. Jakab Elek. Közoktatásunk állapota 1885/6-ban. 
Kozma Ferenc. Külföldi levelezés: I. Párisi levél. Char-
ruaud D. II. Angolországi levél. Gordon Sándor. Gyöngy-
mondatok (Újkori Íróktól.) Közli Kiss Mihály. Irodalmi 
értesítő. Különfélék. Igen érdekesek külföldi levelezései, 
melyek köre mostantól kezdve szélesb lesz, a mennyiben 
Gordon Sándor belfasti unitárius lelkész ezentúl rendes 
tudósításokat fog bele írni az angol egyházi viszo-
nyokról. 

„Magyar philosophiai szemle" VI. évf. 1887. évi 
I. füzete következő tartalommal jelent meg. A mathe-
matika a positiv phi'osophia rendszerében, Ormay La-
jostól. Az állam mint nemzet Dr. Kuncz Ignáctól. 
A magyar philosophiai szemle és az iskola Bokor 
Józseftől. A philosophia helyfoglalása főiskoláink tan-
rendjében. A philosophiai folyóiratokból. A füzet végén 
dr. Buday József a Szem'e eddigi társszerkesztője kije-
lenti, hogy a folyóirat szerkesztőségének kötelékéből 
kilépett s e füzet már csupán a Bokor J. szerkesztésében 
jelent meg. A szemle öt ives füzetekben, évenként hat-
szor jelenik meg Előfizetési ára egész évre 5 frt, mely 
a szerkesztő-kiadóhivatalba (Budapest, Nagy János-utca 
5. sz.) küldendő. 

Gyakorlati kézikönyv a női ruhaszabás megta-
nulásához, 9 ábrával, I melléklettel. Irta Lengyel Samuné. 
Második kiadás, ára 2 frt, kapható a szerzőnél (Buda-
pest, ősz-utca, Országos nőipar-iskola). Már régebben 
beküldetett a szerkesztőség egyik tagjához e becses 
könyv, melyet mindazon női szakértők, kik kezükbe 
vették, nagy dicsérettel emelnek ki. E g y ilyen nyilat-
kozatból álljon itt a következő részlet. »Az első ez a 
munka e nembeli magyar nyelven írt társai között, me-
lyet örömmel forgathatunk s melynek utasításait követve 
biztosabban szabhatunk jól álló női ruhadarabokat . Mind 
magántanulásra, mind iskolai tanításnál a tanítónő hasz-
nálatára kétségtelenül a leghasználhatóbb könyv a maga 
nemében, melyet a vallás- és közoktatási miniszter is 
az országos tanszermúzeum állandó biráló bizottságának 
véleménye alapjan a munkatanítónők számára segéd-
könyvül s a leányiskolák könyvtárainak megszerzésére 
ajánlott.« 

A „Magyar Paedagogiai Szemle" márciusi füzete 
következő tartalommal jelent meg. Hazafias és vallásos 
irány a népnevelés munkájában. Irta Holler Gyula. 
(Czirfusz Ferenc fénynyomotú arcképével és neve saját-
kezű alairásának lenyomatával.) Tanügy a képviselőház-
ban. Irta Rill József. A tanítóképezdei paedagogia. Ir ta 
Léderer A . Gyűléseink a nép körében. Zádor Gyulától. 
Az időszaki sajtó ®viszhang«-ja mint közvélemény. (Idé-
zetek 7 tanügyi lapból megjegyzésekkel.) Tanügytör té -
neti adalékok. (I. Kossuth az angol olvasókönyvben. 
II. Trefort miniszter és a tanítók. III. Helyreigazítás. 
Dr. Márki Józseftől. IV. A tanítók végelbocsátását illető 
helytartósági rendelet. Közl i : Szókimondó ember.) Iro-
dalmi Kalauz : a) Könyvek és taneszközök, b) Tanító-
egyletek irodalmi működése, c) Tanintézetek állapota. 
(2 jelentés), d) Tanügy- és egyéb irodalmi mozgalmak. 
(9 hir). e) Könyvészet 7 könyve. Tanügyi lapok és folyó-
iratok repertóriuma lapszemlével és »viszhang«-gal. Tan-
ügyi krónika. Tanítók »Emlékeztető *-je márciusra. Szer-
kesztői mondanivalók. 

„Józsi és Erzsike", a kedvelt gyermeklap 7. száma 
megjelent. Képekkel dúsan van illusztrálva s tartalma ismét 

csak arról tanúskodik, hogy nevelési érzékkel helyesen 
és ügyesen van szerkesztve. E lapban feltün'k, hogy 
nem csupán olvasni valót kiván nyújtani és képekkel 
gyönyörködtetni az olvasót, hanem tervszerűen az ész 
fejlesztésére s az érzés nemesítésére törekszik. Olvas-
mányai nem hosszadalmas elbeszélések, hanem az er-
kölcs és ismeret köréből vett t á rgyaka t rövid formaban, 
könnyű irálylyal közli olvasóival. Á 7-ik szám tartalma 
a következő: »A fa és árnyéka« (Józsi és Erzsikétől), 
»Józsi és Erzsike* a nagyvilágban (Állatvédelem) Máday 
M.-tól. »A vakond és az eb* (képpel) R -tői. »Igaz 
történetek* elmondj.. Laci bácsi. >A sündisznó bálja* 
Ócsay Lajostól . »Kedvcs nagytata.* Ez állandó rovat a 
házi nevelésre vonatkozik s igen tapintatosan adja az 
anyagot ahhoz, hogy a gyermekek miként nevelődhet-
nek otthon. — »Hasznos apróságok.* >Öcsém emléke* 
Bárány Gyulától. A lapnak fontos rovata a vallás és 
erkölcs, külön címképpel. » Uralkodjatok önmagatokon.* 
E rovat könnyű stylussal a tapasztalati bölcsészet -alap-
ján áll s oly elveket hirdet, melyeket nemcsak a gyer-
mekek, hanem minden felnőtt megszivlelhet. U g y látszik, 
hogy e rovat célzatosan a nagyoknak is van szánva 
azért, hogy a nagyok mily irányban neveljék gyermekei-
ket. »Élet és jellemrajzok * »Sir Rowland Hill* (valami 
a postáról) Schrodt Györgytől. — E rovat hivatva van 
nemes példákat föltárni a fogékony gyermek kebelnek. 
»Gyermekjátékok* Lászka Lajostól. »A civakodók* 
Gy.-től, tizenegy képpel. »Gyermekdalok* hangjegyek-
kel Máday M.-tól. »Törd a fejed, találd ki.* Talányok, 
rejtvények, tréfás kérdések stb. — E tartalomjegyzék 
is meggyőz arról, hogy »Józsi és Erzsike* paedagogiai 
tendentiával van szerkesztve. Örülünk azon, hogy e gyer-
meklap szerkesztését szakember vette a kezébe, ki hivatva 
van módszeresen alkalmazkodni a paedagogia követelmé-
nyeihez. A gyermekirodalom hatalmas nevelési eszköz ; 
azéit ajánljuk a tanítók és szülők figyelmébe > Józsi és 
Erzsikét*, nagyon megérdemli, hogy pártolják és ter-
jesszék. Előfizetési ára egy egész évre 1 forint 20 kr., 
megjelen minden hóban egyszer 16 oldalon, számos 
képpel illusztrálva. Szerkeszti Györgyössy Rudolf. Kiadó 
Endes Dániel. — Az előfizetési pénzek Aradra (Magyar-
utca 24. sz ) küldendők. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Antal Gábort, a pápai theolog. 

akadémia jeles tanárát, a napokban az ácsi népes egy-
házközség Ielkészszé választotta. — Szemölc Pál földbir-
tokos a cinhotai ev. ,anyaegyház s a csiktarcsai és csömöri 
leányegyházak felügyelőjévé választatott. — Dusza La-
jos bátkai lelkészt zádorfalvi lelkipásztorrá választották. 

* Legfelsőbb adományok. Király ő felsége a 
kisdobszai evang. reform, egyháznak egyházi és iskolai 
építkezésre 100, a majerlcai ág. ev. egyháznak az iskola 
helyreállítására 100 és a leereszt falusi ág. ev. leányegy-
háznak imaháza helyreállítására 50 forint segélyt adott 
magánpénztárából. 

* A valláserkölcsi felolvasások harmadik estéje is 
fényesen sikerült. Diszes és oly nagyszámú közönség volt 
jelen, hogy a nagy díszterem minden ülő és álló helye 
zsurolásig megtelt, sőt a karzatokat is meg kellett nyitni. 
Első felolvasó Ballagi Mór volt, kinek lapunk elején 
közölt felolvasását nagy figyelemmel hallgatták s végül 
zajosan megtapsolták. Utána Petri Elek érces hangja 
csendült föl s lendületes előadásban ismer te t te : »Az 
első keresztyének vallás-erkölcsi életé*-t. A keresztyén-



ség egy romlott és elvadult világba lépvén be, első 
követői magukat az új eszmék megvalósíthatása végett a 
pogány társadalomtól egészen elkülöníteni voltak kény-
telenek. Szakítottak a világgal, a társadalommal, a köz-
élet minden tényezőivel, minthogy ezek teljesen szatu-
rálva voltak vagy a pogányság rothadt eszméivel s 
kiélt erőivel, vagy a zsidóság korhatag intézményeivel. 
Az új élet legtypikusabb alakjaként Pál apostolt mutatta 
be, kinek sauli üldöző hevét és megtérte utáni apostoli 
buzgalmát erőteljes vonásokkal jelemezte. Majd rámu-
tatva a nagy változás belső okára, a szent lélek által 
támasztot t lelkesedésre és erkölcsi újjászületésre, találóan 
festette a kicsiny sereg lángoló h' tbuzgalmát s a sze-
retet lelke által táplált testvéri összetartását, mely még 
akkor sem hidegült meg, mikor a hitigazságok felfogá-
sában maguk között mélyen meghasonlottak. Szépen 
rajzolta az új vallás által eszközölt gyökeres átalakulást 
a családi életben, kimutatván, hogy az igazi családi 
életet a keresztyénség teremtet te meg. Végül emelkedett 
szavakban hangsúlyozta, hogy mindezen vallás erkölcsi 
megújulás az evangelium isteni erejének köszönhető, 
azzal fejezve hatásos felolvasását: vajha az evangeliumi 
só soha meg ne ízetleniilne miközöttünk! — Jövő alka-
lommal Pulszky Ágost tart előadást az angol iskolai 
életről. 

* Példás áldozatkészség. A Deák-téren, főváro-
sunk ez egyik legélénkebb és legszebb pontján évek óta 
szemet szúr az evang. templom dísztelen épülete, mely, 
kivált mióta kicsiny tornyát lebontották, föltünőleg eset-
len. Az evangelikus testvéreket is rég bántja ez, de 
hitközségük korlátolt ereje s a korábbi költséges építke-
zések miatt eddig nem segíthettek a bajon. Elvben 
ugyan rég megállapodlak, hogy e díszes helyen megfe-
lelő templomot kell emelni, de a kivitelt mindeddig 
halogatták. A napokban azonban a határozott és igazán 
nagyszerű kezdeményezés terére léptek. Az egyházköz-
ség néhány előkelő tagja Búsbach Péter elnöklete alatt 
értekezletet tartott , melyben kimondatott , hogy az új 
templom költségeire a gyűjtést megkezdik. Mindjárt az 
értekezleten 20 ezer forint Íratott alá, még pedig csak 
4 ember, u. m. Gséry Lajos, Fuchs Gusztáv, Kéler 
Napoleon és Stephany Lajos urak által, kik egyenként 5 — 5 
ezer fr tra kötelezték magukat. Ily dicső kezdetből csak 
méltó folytatás várható, mit szívünkből kívánunk. 

* A tanítvány kegyelete. Az eperjesi collegium 
igazgatóságától a következő sorokat vettük. »Col!égiumunk, 
mely az utóbbi időben (1885-től) többször volt szerencsés 
egykori tanítványainak valóban nemes tettekben, neve-
zetes alapítványok tételében nyilvánuló háláját s a nagy 
közönség lelkes támogatását örömmel tapasztalhatni, 
legújabban egy magát a nyilvánosság előtt — szerény-
ségből — megnevezni nem kívánó régibb tanítványa 
kezéből ismét szép adományban részesült és pedig oly 
módon, melyről méltán mondhatjuk, hogy abban az 
evangyéliom amaz örökké szép elvei, melyek a jótéte-
ménynél a lelkületet kívánják tekintetbe venni, a leg-
szebben nyilvánulnak. De minden szónál ékesebben be-
szél a tett ! Hadd álljanak itt az adományozó sorai szóról-
szóra: Tekintetes Hazslinszky Frigyes tanár úrnak Eper je -
sen. Uraságod az egyedül élő tanár azok közül, kiket az 
eperjesi collégiumban két tanéven át hallgatni szerencsés 
voltam. Azon időre kegyeletes hálával visszaemlékezvén, 
tiszteletteljesen felkérem, kegyeskedjék az ide mellékelt 
200 frtból 100-at a tápintézeti alapnak, 100-at pedig a 
tanintézet közpénzt árának nevemben átszolgáltatni. — E 
csekélységgel erkölcsi tartozásomat óhaj tot tam törlesz-
teni. s példát - adni másoknak, a kiknek el nem haló 

hálaérzete nem csekélylendő jövedelmi forrásul szolgál-
hatna — ál'ami segély mellett, idővel tán a helyett . — 
Isten áldása hű munkálkodásukon ! Nevem elhallgatását 
a lapokban kérve, maradtam mély tisztelettel kedves 
volt tanáromnak hálás tanítványa A. A. evang. lelkész. 
— Sz n 1887. febr. 28-án. 

* Hang a DunántuIról. Az ácsi papválasztás, mely 
a dunántúli kerületben oly nagy port vert fel, s mely az 
eljárást illetőleg ez ideig páratlanul áll, nt. Pap Zsigmond 
s tek. Pálfy Elek tapintatos vezetése mellett f. hó i-én 
történt meg. Teljesült a nép akarata, óhaja, megválasz-
totta 2Ő2 szóval, kiért oly kitartóan lelkesedet t : Antal 
Gábor pápai theologiai tanárt. — Ellenfelei összesen 
31 szavazatot nyerlek. Antal Gábor működéséről, ha 
mint tanárét, mint emberét tekintjük, mindenütt és min-
dig elismeréssel kell szólani. Széles látköre, tudományos 
ismerete, társadalmi műveltségénél fogva egyik legked-
veltebb s tiszteltebb alakja volt ő Pápa városának. Az 
egyházkerületi gyűléseken alapos észrevételeiről s nyomós 
felszólalásairól ismeretes. Tanítványai, kik közé e sorok 
irója is tartozik, mint kitűnő előadású, igazságos egyént 
szerették. Most 17 évi tanárkodás után elhagyja ez ál-
lását. Felveszi azt a terhet, mely Krisztus urunk mon-
dása szerint, gyönyörűséges és könnyű. —• Visszalép a 
gyakorlati lelkészi pályára, honnét ezelőtt 17 évvel a 
tanárira lépett. Óhajtom, hogy az út, melyen haladni 
fog, ne legyen göröngyös, a pálya, melyre újólag lépett 
ne töviseket, de rózsákat teremjen. — Ellenségei ugyan 
lesznek, mert mai nap kinek ne volnának ? S a boszu már 
is előre veti árnyékát a »Dunántúli prot. Közlöny* ben ; 
de ő mint eszes, tapintatos ember attól nem félhet. Az 
ácsi népben nyer oly egyházához, vallásához ragaszkodó 
papját tisztelő, a protestáns szabadságért lelkesülő, de 
azért nem a szabadosság útjára átcsapó közönséget, hogy 
tág tere nyílik ez értelmes nép között, úgy is mint 
papnak, tudománya, szép ismerete érvényesítésére — 
Tudva azt, hogy ő bőven rendelkezik, mindazon szellemi 
s testi kellékekkel, melyeket a kényes mai kor a paptól 
megkövetel, azon hitben, hogy a tatai egyházmegye 
jeles papi karának egyik dísze leend, midőn az ifjú nem-
zedék köréből ezúttal is szívemből üdvözlöm, teszem ezt 
azon reményben, hogy ő is a józan haladást a protes-
táns szabadság elébb vitelét támogatni s az itt-ott fel 
felbukkanó részrehajlás ellen, az igazság érdekében, 
velünk együtt küzdeni fog. — Brutus. 

* A „Nach der Schicht" ügyében következő sorok 
közlésre kérettünk föl. »Dr. Szlávik Mátyás úrnak e lap 
io-ik számában közlött nyilt levelére, egyelőre körülmé-
nyeimhez képest, a következőket bátorkodom megje-
gyezni : 1. örvendek Szlávik úrnak a lap iránti meleg ér-
deklődésén, habár annak külső' és belső állapotát nagyon 
is rózsaszínben tünteti föl • 2. hogy a tiszta előfizetők 
száma csak 650—60-ra rúgo t t ; 3. a szép eredmény 
helyi és személyi körülményeknek köszönhető csak; 
4. lapom csak úttörője akart lenni egy nagyobb terje-
delmű német egyházi lapnak, melyre bizony, tekintve 
nagyszámú intelligens egyházainkat, nagy szükségünk 
volna ; 5. cserepéldányok jótéteményét szintén személyes 
összeköttetéseimnek köszönhettem s köszönöm még most 
is. Ez azonban ki nem zárja, hogy ilyeneket r e le-
hetne kieszközölni, egy más szerkesztő részére is. 6. Azon 
alapon és módon, melyen én állottam mint szerkesztő, 
nem ajánlanám senkinek sem a lap folytatását. A Sze-
pesség maga nem tar that ta volna fönn a lapot. Leg-
többet köszönhettem a Budapesten nagy számban élő 
göllnicbányai nők és férfiaknak, kik szülőföldjük iránt a 
legnagyobb hűség- és szeretettel viseltetnek. ' 7. Nyolc 



évi tapasztalatom után végre azon meggyőződésre jutot-
tam, hogy egy lap, mely a kellő anyagi alap híjával 
van, mert hiszen a tiszta jövedelem — közel 2000 frt, 
mind jótékony célra fordíttatott — soká nem állhat 
fönn, és ha fenn is áll, tengődik csak. Ismételten köszö-
netet mondok dr. Szlávik úrnak, meleg érdeklődéseért, 
valamint csekélyszámú, de derék volt munkatársaimnak 
is forró hálámat nyilvánítva e helyen is, maradok a 
legmélyebb tisztelettel. — Kolozsvárit, 1887. március 
10-ik napján. — Grátz Mór, evang. lelkész. 

* A pápai theol. tanárikar javaslata a theolog. 
vizsgálatok tárgyában szintén elkészült. A Kiss János 
igazgató-tanár aláirásával nyomtatásban megjelent s ne-
künk is megküldött munkálat főbb vonásaiban azon csa-
páson halad, melyen a budapesti hasonló tárgyú s a 
Theolog. Választmány által már elfogadott javaslat. A 
szaktanfolyam alatti vizsgálatokról szóló szakaszban gyö-
keresebb újítás, hogy az eddig szokásban volt zárvizs-
gálatokat a jövő 1887/8-ik tanéven kezdve egyszerűen 
eltörölni javasolja. Az alapvizsgálat idejéül junius hó 
végét tűzi ki. A képesítő vizsgálatok Írásbeli részére 
nézve a konventi szabályzat részletesen nem intézked-
vén, a javaslat szabatos intézkedéseket tartalmaz, melyek 
a konvent által kimondott azon elvnek, hogy az írásbeli 
dolgozatokra kiváló sú'y fektetendő, teljesen megfelelnek. 
A munkálatot néhány átmeneti intézkedés zárja be, 
melyek helyes tapintattal úgy vannak proponálva, hogy 
a konventi szabályzatot elég hamar és mégis minden 
rázkódás nélkül lehet foganatosítani. A propoziciók 
annyira természetesek és célszerűek, hogy a dunántuli 
egyházkerület, mely e javaslatot rendszabálylyá emelni 
van hivatva, bizonyára minden nehézség nélkül el fogja 
őket fogadni s a testvér egyházkerületekkel való kiva-
na 'os egyöntetűséget ez ügyben is készséggel előmoz-
dítandja. 

* Debrecenben a főiskola énektermében nagy 
közönség jelenlétében kegyeletes ünnepélyt tartottak 
Nagy József kereskedő és Vécsey Imre építész emlékére, 
kik 2—2 ezer frtos alapítványt tettek az énekkar javára. 
Az énekkar gyászdala után Balogh Ferenc theol. tanár 
tar tot t emelkedett szellemű beszédet az elhunyt jóltevők 
felett. A tapssal fogadott szónoklat után a dalkör éneke, 
majd többféle zenei előadás és szavalat következett, 
melyeket a közönség zajos helyeslésekkel fogadott . — 
Végül az alapítványok kamatait osztották ki a pálya-
nyertes énekesek között. 

* Az üdvösen működő harkányi önsegé ly -egye-
sület (saját nevén: »Harkányi népbank«), melyet hét 
évvel ezelőtt a község derék lelkésze, Fábián Mihály 
alapított és igazgat ma is, lapunkhoz is beküldötte el-
nöki előterjesztését, forgalma kimutatását és mérlegét. 
Nem a nyers számadatok, hanem az intézet működésé-
nek erkölcsi áldásai érdekelnek bennünket, melyek fé-
nyesen bizonyítják, hogy a takarékosság erényét s szo-
rultság esetében a gyors és olcsó segélyszerzést csekély 
eszközökkel is mily szépen lehet előmozdítani. Helyesen 
mondja az elnöki előterjesztés, hogy ez intézmény fel-
állításával oly dolgot vittek véghez, mely nem szolgál 
a községnek kissebbítésére, sőt inkább életrevalóságának 
jele, igazolván azt, hogy az idők jeleit jókor észlelték 
és tanuságukra fordították. Vívat, crescat, floreat 1 

* Lelkészek, tanítók és a népfelkelők. A népfel-
kelésről szóló törvénycikkben nem lévén külön intézke-
dés a lelkészekre nézve, a minisztertanács határozatilag 
kimondotta, hogy a lelkészeket tényleges szolgálatra nem 
fogják kötelezni. A néptanítókat a tényleges szolgálat 
alól nem mentik fel ugyan, de abban a kedvezményben 

részesítik őket, hogy a szolgálatot működési, nem szüle-
tési helyükön fogják teljesíteni, miről az illető hatóságok 
fognak gondoskodni. A vallás- és közoktatási miniszté-
rium a tanfelügyelőségek útján intézkedett arra nézve, 
hogy a fölkelés alól fölmentés céljából tegyenek fölter-
jesztést azokra a tanítókra nézve, kik nélkülözhetlenek 
állásukban. 

* Bod Péter művére beküldte a második részle-
tet, 8 íi tot Molnár István bihar-diószegi lelkész az ér-
melléki ref. egyházmegyei papi kör részéről. B. M. 

* A Sz.-László tarsulat igazgató-választmánya a 
napokban látogatott ülést tartott Schlauch Lőrinc püs-
pök elnöklete alatt. A közgyűlés által a választmányhoz 
utasított javaslatok és egyéb kérdések tanulmányozására 
albizottságot küldtek ki. A bukaresti magyar nyelvű 
istenitisztelet szervezésére Samass t József egri érsek 
évenkint 600 frtot ajánlott fel, Bonnaz Sándor csanádi 
püspök, Dulánszky Nándor pécsi és Császka György 
szepesi püspökök egyenként 100 frtot. Templom- és 
iskola építésekre a választmány hat községnek összesen 
920 frtot szavazott meg. Az eddigi bevétel ez évben 
9028 frt 53 kr, a kiadás pedig 8690 frt. A bukaresti 
magyar nyelvű istententisztelet szervezésére befolyt 
729 forint 53 kr. A máskor beérkezett adományokkal 
együtt az első félévi ezer forintos részletet már elküld-
ték Bukarestbe, bele számítva Haynald Lajos bibornok-
érsek 13,000 frtos magán-alapítványának kamatait is. 

* Az országos tanszermúzeum a budai állami 
tanítóképző intézet helyiségében már be van rendezve 
Trefort Ágoston közoktatásügyi miniszter e napokban 
nyitotta meg s tüzetesen megtekínté a berendezést, melynek 
célszerűsége fölött megelégedését nyilvánítá. Ugyanekkor 
volt ott a miniszter unokájának, a kis gr. Bat thyány 
Ervinnek vizsgálata, melynél az anyán, nagyapán kívül 
több tanférfiú is jelen volt. Az intézet növendékei aztán 
hangversenyt rögtönöztek s bemutat ták az új orgonát 
is, melyet a vendégek kitűnőnek találtak. 

* Rövid h í rek . Az idei protestáns bál anyagilag is 
oly fényesen sikerült, hogy árvaházunk javára 1525 frt 
20 kr. tiszta hasznot hozott, miben nagy érdeme van a 
bal és az árvaház nagybuzgalmú védnöknőjének, özv. 
gróf Teleki Sándornénak, ki belépti jegyét is 100 frttal 
váltotta meg. — A budai ág. ev. egyházközség számára 
a fővárosi tanács 800 forint segély megszavazását hozta 
javaslatba. — A tiszántúli egyházkerület tavaszi közgyűlése 
érdekes tárgysorozattal május 9-re hivatott össze Debre-
cenbe. — Kisújszálláson többek közreműködésével zárt-
körű hangverseny és táncvigalom tartatott , melynek 
tiszta jövedelme (207 frt 15 kr) a Szolnokon építendő 
ref. templomra adatott . — A miskolci izraelita hitközség 
6 ezer frtot ajánlott fel az ottani ref. leánynevelő-intézet 
tervbe vett 8 osztályúvá tételének költségeire s a város-
ban felekezeti külömbség nélkül buzgólkodnak, hogy a 
nagy fontosságú intézet kibővítése minél tökéletesebben 
eszközöltessék. 

* Gyászhirek. Kemény Sámuel a maglódi evang. 
egyháznak 32 év óta buzgó lelkipásztora élete 66-ik 
évében elhunyt. — Ágoston Pál sepsi-szentkirályi reform, 
lelkész, jeles szónok a napokban meghalt . Özvegye és 
öt gyermeke gyászolja. —• Osváth Imréné szül. Vecsey 
Erzsébet asszony f. é. március 8-án életének 64-ik évé-
ben rövid szenvedés után Sarkadon elhunyt. — Áldás 
emlékeikre ! 

* Szerkesztői mondanivalók. A gyám- és nyug-
díjintézet tervezetére vonatkozó cikket félbe kellett sza-
kítanunk, hogy a bibliáról szóló felolvasást egy számban 
közölhessük. — L. L. úrnak S. K. Köszönet az üdvöz-



letért, az igéré tér t s a cikkért, mely e számra már 
elkésve érkezett . Bizony eddig is csudálkoztunk hallga-
tásán. — B. L. úrnak S. Megkaptuk , nagyon köszönjük: 
az ily dolgokat n a g y örömmel vesszük. — Sz. S. úrnak 
D. Magán levél ment . S. K. úrnak B. S. A nekrolog 
már a jövő számban, a tudósítást elvárjuk, az értekezést, 
ha később jöhet is, kér jük. Szíves üdvözlet és köszönet 
a buzgó támogatásér t . — Lapunk barátaihoz. A közelgő 
gyűlés-saison alkalmából tisztelettel kér jük lapunk bará t -
jait, h o g y az egyházmegye i gyűlések és lelkészértekez-
letek lefolyásáról minket értesíteni szíveskedjenek. A 
»Különfélék« rovata is mindig nyi tva áll bármily kis 
e g y h á , iskolai apróság, tudósí tás vagy hír számára. — 
1—ó P—l úrnak. Tá rgyha lmaz miatt kiszorult. 

A D A K O Z Á S O K . 

A budapes t -buda i ev . ref. t emplom építésére 
újabban következő adományok tör téntek : Budapesten: 
K ö v y Ar thu r i f r t . Barthalos László i frt. Miklós József 
2 frt. Vasváry Géza I frt . B á t y a y Zsigmond i forint. 
Cseley Zol tán 3 forint. Precsényi Káro ly 1 forint. Okos 
László 1 frt. Major Tibor 3 f r t . Barabás Samu 1 forint. 
Bartalos Sándor 2 frt . Vas F e r e n c 1 frt . Somi j ai Szabó 
József 1 frt . Szentes János I frt . Namény i József 2 frt. 
Biró Mihály 2 frt. L a d á n y i A n d o r 1 frt. For is Jánosné 
1 frt . Soó thy János 7 fit . Szabó József I frt . Szakái 
József 1 f - r in t . Bika István 50 kr. E g y e d János 10 kr. 
Hegymeg i Mariska 1 frt. Jónás János 1 frt . Szalay Pál 
2 frt. Juhász László 1 frt. L i t e rá ty Ödön orsz. képv. 
5 forint Dr. Darány i Ignác orsz. képv. által. Febr . 20. 
perselypénz 3 frt 30 kr. — Szőts Alber t 5 frt . — Febr . 27. 
perselypénz 4 frt I kr. Márc. 6. perselypénz 3 frt 10 kr. 
— Beniczky Bajza Lenke ívén 20 frt. — Móricz Pál 
ívén az ívtartó 50 frt . Id . Lovassy Fe renc 50 forint, 
Hieronymi Káro lyné 25 frt. Báró Podmaniczky Gézáné 
IOO frt, és ifj. Lovassy Fe renc ívén .25 frt — Bihar t e rü-
letén Beö thy A n d o r alisp. gyűj tése 255 forint 53 kr. 
Debrecenben Simonffy Imre p o ' g á r n a g y g y ű j t é s e : 125 frt. 
— Gyulafehérvári ev. ref. hi tközség Böszörményi Béla 
segéd 1. á ' tal 21 frt 50 kr. — Negyedi ev. ref. egyház 
V é g h Mihály lelkész által 40 fr t . — Összesen: 773 frt 
4 kra jcár . — A harmincnyolcadik közlésben kimutatot t 
összeggel e g y ü t t : 15,478 frt 79 kr. (Folytatjuk). Buda-
pest, 1887. március 10-dikén — Dr. Hamary Dániel, 
pénztárnok. 
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HIRCETESEK. 

A budapest i reform, egyház fogymnas iumában a 
mennyiségtan tanszéke megüresedvén, arra ezennel pá-
lyázat hirdettet ik. Pá lyázha tnak ref. vallású okleveles 
tanárok v a g y tanárjelöl tek. Ez állással, ha az rendes 
tanárral töltetik be, 1500 frt évi fizetés és 300 fr t lakbér 
van össze kötve, kilátással a rendszeresí tendő ötöd-éves 
pót lékokra. A megválasz tandó tanár, ha m é g a duna-
melléki egyházkerület i tanári nyugdíj- intézetnek nem 

tagja, köteles abba belépni. Tanár i oklevéllel s egyéb 
szolgálati bizonyítványokkal felszerelendő pályázat i kér -
vények, alulírotthoz küldendők f. é. május hó l-ig. 

Budapest , 1887. márc . 10. 
Szász Károly, 

dunamelléki ref. püspök, mint 
a pesti egyház-tanács egyházi 

elnöke. 

A tolnai e g y h á z m e g y é b e kebelezett gerjeni re r orm 
egyház lelkészi ál lomására pályázat hirdet tet ik. Ezen 
egyház II od osztályú, évi j avada lma hivatalos becsű 
szerint 1264 frt 54 kr. A kellően felszerelt pályázat i 
kérvények f. évi április hó 17-ilc napjáig nt. Gsekey 
István esperes úrhoz intézendők Várkonyba (utolsó posta : 
Pécsvárad). 

Budapes ten , 1887. március 10-ikén. 
S z á s z K á r o l y , 

dunamelléki püspök. 

B r ü n n i k e l m é k e t elegáns nyá r i ö l t ö z e t r e 3 ' i o méteres s z e l v é n y e k b e n , minden 
szelvény 4 bécsi rőf f t 4 . 8 0 ig^n finom, f t 7 .— l egf inomabb, fr t 10.50 legisl ' -gfino-
m a b b v a l ó d i g y a p j ú b ó l , va lamin t k a m m g a m és fe l sőkabá t ke lméke t , úgyszintén 
utazó-plaideket,* da rab j á t 5 és 6 f r té r t , szállít az összeg u t á n v é t e l e me l l e t t a szilárd 
és jóh i rűnek ismert p o s z t ó g y á r i r a k t á r S I E G E L - 1 M H 0 F Brünnben , F e r d i n a n d s -
g a s s e Nr 53 . — M a g y a r á z a t . Minden szelvény 3 10 mt r . hosszú és 135 cm. széles, 
s i ay teljesen e legendő egy tökéletes férfi-öltözetre. A fönnebbi cég i smeie tes 
sz i lá rdsága é* j e len tékeny munkaképesség • kezeskedik arról , hogy csak a legio'>b áru 
pontosan választot t min ta szerint szál l i t ta t ik . — Miután most igen sok szédelgő cég 
„brünni á r u k " köpenye a l a t t ga rázdá lkod ik , ezek ellenében a fönnebbi cég min t áka t 
küld ingyen é s b é r m e n t v e . 2—20 

Ujabban megje lent 

EGYHÁZI BESZÉDEK. 
Szász Károly. Csak a Krisztust ! Alkalmi és közön-

séges egyházi beszédek. Á r a 1 frt 80 kr. 

Dobos János. Egyházi beszédei 4 kötet . E g y - e g y 
köte t á ra 1 frt 80 kr. 

Hetesy Viktor. Egyházi beszédvázlatok. Bennefon 
L ' année pastorale stb. cimű munká ja után fran-
ciából fordítva. Á r a 1 frt 20 kr. 

Ezeken kívül teljes rak tá ra a protestáns egy-
házi és iskolai i rodalom termékeinek. 

M i n d e n n e m ű imádságos könyvek, zsoltárok, 
énekes könyvek, egyszerű és diszes kötésekben. Te l jes 
és kimerítő könyvjegyzéket bérmentve küldök. 

QflfP Megrendelések 5 frttól kezdve bérmentve 
teljesít tetnek, kisebb összeget célszerű posta 
uta lványon megtoldva 5 — 1 0 kr (hogy a ke-
resztkötési díj kiteljék) beküldeni. 

Budapest, 1887. február hó. 

Kókai Lajos 
3—6 könyvkereskedése. 

Felelős szerkesztő : Dr. Bal lagi Mór. 
F ő m u n k a t á r s : Szőts Farkas . 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : H>r. Ba,lla.gi l^Lóx. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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Harmincadik évfolyam, 12. sz. Budapest, 1887. március 20. 

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. 

I S T * T e l j e s s z á m ú p é l d - é t n - y o k i l c s L l x n i z x c L i g - s z o l g - á . l t L a . Í T j m . k : . 

A m a t. e lő f i ze tő ink , k i k n e k e lő f i ze té -
sük az e l ső n e g y e d v é g é v e l le jár , e lőf ize-
t é s ü k m e g ú j í t á s á r a f ö l k é r e t n e k . 

Az országos gyám- és nyugdíj-intézet 
tervezetéhez. 

2. Az egyetemes gyám- és nyugdíj-intézet be-
vételi forrásait illetőleg több megjegyzésem van. 

a) Óhajtandó, sőt elengedhetetlenül szükséges, 
hogy az intézet fenntartásához ne csak az érdekelt 
lelkipásztorok, tanárok és a közalap, hanem a 
gyülekezetek és az iskola-fenntartó testületek is hozzá-
jár idjanak. 

Hogy a gyülekezetek lelkipásztorai és az 
iskolák tanárai elöregedésük vagy nyomorékká 
lételök esetén tisztességes nyugdíjat kapjanak, mely 
megélhetésüket biztosítsa és helyök munkabíró 
emberekkel nyomban betölthető legyen, ez nem-
csak nekünk papoknak és tanároknak, hanem a 
gyülekezeteknek és az iskoláknak is előnyére és 
hasznára válnék úgy szellemi mint anyagi tekin-
tetben. Mily nagy kára van jelenleg a vallás-er-
kölcsi életnek és a tanügynek abban, hogy sok 
gyülekezet és iskola kénytelen testileg és lelkileg 
elgyöngült emberek szolgálatával beérni, mert 
őket el nem csaphatja, sem családjuk tagjait kol-
dulni menni nem engedhetheti. Mit tesznek tehát? 
Hagyják szolgálni a szolgálatra már nem alkal-
mas papokat és tanárokat, várva-lesve a pilla-
natot, midőn a gondviselés jóvoltából örök álomra 
hunyják szemeiket. A vagyonosabb gyülekezetek 
és iskolák úgy segítnek némileg e bajon, hogy 
segédet vagy administratort fogadnak elgyöngült 
hivatalnokaik mellé, jelentékeny áldozatot hozva 
ezért a közügy oltárára. És akár így, akár úgy 
a gyülekezetek és az iskolák érdekei szenvednek. 
Mind ezen bajok megszűnnének a nyugdíj-intézet 
felállításával. A gyülekezetek és az iskolák azonnal 

betölthetnék szolgálatra már alkalmatlanná vált 
hivatalnokaik helyét, mihelyt ezek nyugdíjaztatása 
az illetékes fórum által elrendeltetett, s a nyug-
díjazott lelkipásztorok és tanárok pedig gond és 
bajok nélkül, békében tölthetnék el hátralevő nap-
jaikat. Méltányos és igazságos tehát a kívánság, 
hogy a tervezett gyám- és nyugdíj-intézet fenn-
tartási költségeihez a gyülekezetek és az iskolák 
is hozzájáruljanak, mert ők is élvezni fogják e 
jótékony intézet gyümölcseit. 

Igazságos annyival is inkább, mert az or-
szágos közalap kilátásba helyezett segélye nem te-
kinthető a gyülekezetek és az iskolák terhének, s ha 
ilyenül tekintetnék is, egyáltalában nincsen arány-
ban a lelkészek és a tanárok által hordozott ter-
hekkel. 

Az országos közalapba nem a gyülekezetek 
pénztárai, hanem a gyülekezetek kebelében levő 
ref. családfők adóznak. Ennélfogva a közalaphoz 
való járulás nem tekinthető a gyülekezetek, annál 
kevésbbé az iskola-fenntartó testületek terhének. 
Igaz, hogy sok gyülekezet van, mely szükségle-
teit csaknem kizárólag a hívek adományaiból, 
illetve azok megadóztatásából fedezi, ennélfogva 
minden, a gyülekezet pénztárára kivetett új teher, 
indirecte a gyülekezet tagjaira esik. Ámde sokkal 
több az olyan gyülekezetek száma, melyek ily 
aránylag csekély teher hordozása végett nem 
kénytelenek a híveket megadóztatni, mert pénz-
táruk i o — 2 0 frt újabb kiadást — a nélkül is 
fedezni képes. És ha nem lenne is képes, jaj 
annak a gyülekezetnek, mely 10—20 frtot közös 
erővel kiteremteni nem tud. Nem újabb kirovás, 
nem az egyházi adó vagy kepe növelése által, 
hanem más módon, pl. egy mulatság rendezése 
vagy valamely szorgalmi jövedelem eszközlése 
folytán, melyre épen a legszegényebb falusi gyü-
lekezetek oly sok szép példát mutatnak fel. Ne 
állítsuk ez újabb terhet mumus gyanánt oda. — 
Amint a tanítók nyugdíjintézetére évi 12 frtot s 



a közelmúltban folyvást emelt állami terhek fe-
dezetét (némely gyülekezetben 50—100 forintot) 
előteremtették egyházközségeink, elő fogják te-
remteni azon 10—20 frtot is, melylyel a papi és 
tanári gyám- és nyugdíj-intézet céljaira adózni 
köteleztetnek. És vájjon kinek könnyebb ez új 
teher viselése: az egyház hivatalnokainak-e, kik 
szűkös jövedelmeikből csak nyomorogva élhetnek, 
vagy pedig a gyülekezeteknek, melyek 50—100 
—500, sőt 1000-et is meghaladó családból áll-
ván, fillérenként is összeadhatják a kívánt (10— 
20 frt) évi járulékot ? 

Az iskolafenntartó testületek pedig, mint 
ilyenek még az országos közalapra sem hoznak 
áldozatot. A gondnokok, a tanárok igen, de 
maguk az iskolák pénztárai semmit. Még a the-
ologiai akadémiák pénztárai sem. Hogy volna 
tehát a közalap segélye az iskolák terheként 
tekinthető ? 

De ha a közalap kilátásba helyezett segélyét 
a gyülekezetek és az iskolák terhe-, illetve hozzá-
járulásaként tekintjük is, bátran merem állítani, 
hogy e segély egyáltalában nincsen arányban 
azon teherrel, mely a nt. Szél úr javaslata sze-
rint a lelkipásztorokra és a tanárokra háramlanék. 
Az ő tervezetének 3. §-a szerint ugyanis az or-
szágos közalap adna évenként — összes elkölt-
hető jövedelmeiből 15 % - o t ; ellenben a papok 
és tanárok egyszer mindenkorra évi fizetésök 
2°/0-át, azontúl pedig évi járulékképen fizeté-
tésök i°/0-át. 

Bár e tekintetben teljesen megbízható ada-
taink mindezideig nincsenek, számítást tettem 
úgy hozzávetőleg, hogy mennyi lenne évenként 
a közalap segélye és mennyi a tagok évi járu-
léka ? és számításom eredménye az, hogy a köz-
alap segélye, a mi évi járulékainknál jóval 
kevesebb lenne. Ugyanis: az országos közalap 
jövedelme volt, a konventi jegyzőkönyvekben 
foglalt számadások szerint, az 1883-iki első pénz-
tári évben 75 ezer, 1884-ben 81 ezer, 1885-ben 
103 ezer frt, tehát az első 3 éves cyclusban 
átlag 86 ezer frt. Ennek i5°/o-a tesz évenként 
12,900 frtot. Valószínű, hogy a jelenlegi 3 éves 
cyclusban is a bevétel és a kilátásba helyezett 
segély körülbelül ugyanennyi fog lenni. A papi 
és tanári állások száma (amint ezt innen-onnan 
összeszedhettem) jelenleg circa 2100. Elosztva 
ezzel a közalapból nyerendő segély hozzávető-
leges quantumát, kitűnik, hogy a közalap e jó-
tékony intézet gyámolításához, a papi és tanári 
állomások száma szerint, egyenként csupán 6 írttal 
és 18 krral járulna. 

Ellenben a papok és tanárok fizetnének a 
3. § b) pontja szerint belépési díj gyanánt egy-
szermindenkorra 2 o^-ot, azontúl pedig évi járulék-

képen i°/0-ót hivatali fizetésök után. Mennyit 
fogna ez kitenni ? azt pontos adatok hiányában 
teljes bizonysággal nem tudhatjuk ugyan, de 
hozzávetőleges számítást itt is tehetünk. Erdély-
ben a papi és tanári fizetések átlaga, hivatalos 
felszámítás szerint circa 600 frt (csupán papok-
nál 545 frt), a dunamelléki egyházkerületben, 
hol a lelkészek átlagvéve legjobban vannak do-
tálva, úgy tudom, 1000—1IOO frt. Azt hiszem 
megközelítem az igazságot, midőn a papi és 
tanári fizetések átlagát — mind az öt kerületet 
véve — 800 frtra számítom. E szerint a 2100 
lelkész és tanár fizetése együttvéve 1.680,000 fo-
rintot tesz ki. Befizetnének tehát az első évben 
egyszermindenkorra a belépési díj fejében — 
a 2 °/0 =» 33,600 frtot, azután pedig évi járulék 
címén a 1% évenként 16,800 frtot, vagyis egyen-
ként átlag 16, illetve 8 frtot. Világosan kitűnik 
ebből, hogy az érdekelt egyházi hivatalnokok éven-
kénti befizetései a közalap segélyét egyenként 1 frt 
82 krral, és így összesen 3900 frttal múlják 
felül. Ehhez számítva most már a belépési díj 
képen befizetendő 33,600 frtot, kétségtelen igaz-
ság gyanánt állapítható meg, hogy az anya-
szentegyháznak a közalapból nyújtandó 15%-os 
segélye, a papok és a tanárok befizetéseihez 
képest aránytalanul csekély, úgy viszonyulván 
egymáshoz, mint 13 : 18. 

Holott a lelkészi és a tanári kar méltán 
megvárhatja az anyaszentegyháztól, hogy gyám-
és nyugdíj-intézetének terhét nagyobb részben ő 
hordozza, ép úgy, mint teszi ezt az állam, mely 
összes hivatalnokainak gyám- és nyugdíj-intézetét 
akképen alkotta meg, hogy a teher oroszlán 
része az ő vállaira nehezül. Pl. egy reáliskolai 
tanártól, ki 1200 frt törzs-fizetéssel bír, az első 
évben levon a nyugdíjalapra egyszermindenkorra 
300 frtot, azután semmit — és ad a tanárnak 
nyugdíjul 10 évi szolgálat után 400, 20 évi szol-
gálat után 800 és 30 évi után 1200 frtot, — 
özvegyének pedig, ha mindjárt az első évben 
hal is el a férj, 300 frt gyám-pénzt, mindaddig, 
amíg az özvegy újból férjhez nem megy, vagy 
meg nem hal. Látható ebből, hogy az állam a 
nyugdíj- és a gyámpénz legnagyobb részét, circa 
8/10-ét maga adja s csak a fennmaradó 2/io részt 
szedi be hivatalnokaitól. 

Távol van tőlem azt kívánni, hogy anya-
szentegyházunk ugyanekkora támogatást nyújtson 
papjainak és tanárainak, az egyetemes gyám- és 
nyugdíj-intézet megalkotása érdekében. Ekkora 
áldozatot hozni, összes erőinek megfeszítésével sem 
lenne képes. De azt joggal kívánhatom és kí-
vánhatjuk mindnyájan, hogy a terheknek legalább 
is °/io részét ö hordozza, — És mert ennyi a köz-
alapból nyújtható segélyből nem telik, adóztassa meg 



az anyaszentegyház e célra a gyülekezeteket és az 
iskola fenntartó testületeket is, legalább annyival 
hogy a közalap évenkénti segélye ezen az uton 
12,900 forintról, az említett kulcs arányában 
25,200 írtra emelkedjék, továbbá, hogy a lelké-
szek és tanárok által belépési díj gyanánt fize-
tett 33,600 frt összeg, ugyanezen kulcs szerint, 
a gyülekezetek és az iskolafenntartó testületek 
belépési díjaival (49,200 frt) 82,800 frtra emel-
kedjék, mely summa aztán, mint elkölthetetlen 
tőke, in infinitum, gyümölcsözne a gyám- és 
nyugdíj-intézet javára. 

Ily módon lehet oly intézetet alkotni, mely 
özvegyeink és árváink megélhetését biztosítja, de 
ha csak magunk és a közalap járulunk a költ-
ségek hordozásához, akkor még az első tervezet 
szerint kilátásba helyezett 100 frt özvegyi gyám-
pénz és a 25 frt árvái segély sem leend kiszol-
gáltatható. 

Szőts Sándor, 
dévai református lelkész, 

I S K O L A Ü G Y . 
Az angol iskolai életről. 

(Felolvasás, tartotta Pulszky Ágost a valláserkölcsi felolvasások 4-ik 
estélyen, Budapesten, március 17-én.) 

Tisztelt hölgyeim és uraim ! Midőn az angol iskolai 
életet bátorkodtam előadásom tárgyául kiszemelni, nem 
volt szándékom, sem az angol tanügyi szervezetet egész 
nagyszerűségében és terjedelmében előadni, sem a ta-
nulmányi rendszer tudományos fény- és árnyoldalait 
jellemezni, a módszerekről és eredményekről statisztikát 
nyújtani ; nagyrészt személyes benyomások és emléke-
zések hatása alatt, melyeket régi és elhalványodott ta-
pasztalataim sorában néhány közbejött mozzanat felfris-
sített, különösen azon szellemről kivánok szólani, mely 
az angol közép- és felsőbb tanintézetekben annyira elütő 
attól, a melyet a szárazföldön észlelhetünk. 

E szellem méltán lehet csodálatunk t á rgya ; való-
ságos nemzeti sajátság az, melynek fenmaradása a rend-
szerek átalakulása közepette is a legérdekesebb és leg-
tanulságosabb tünemények egyike. Sehol az újabb kor-
ban nem történt a tanügyi rendszerben nagyobb változás, 
mint épen Angl iában; századunk közepe előtt rendszeres 
oktatás és nevelés csak a magasabb osztályok részére, 
s ezeknek is túlnyomólag egyházi és az egyházzal leg-
alább valamikor összeköttetésben állott alapítványok-
ból volt biztosítva ; a nép nagy tömegének elemi okta-
tásáról előbb tisztán felekezeti, majd e század eleje óta 
nagy mértékben emberbaráti, de mindig pusztán önkén-
tes alapon történt intézkedésekkel volt gondoskodva; a 
felsőbb iskolákban már az 1840—50-es években lénye-
ges reformok eszközöltettek, a melyek a régi alakokat 
fenntartva mégis egészen új tartalmat öntöttek ez in-
tézetekbe. — A melyek folytán az oktatás majdnem 
kizárólag classicus és formális mathematikus iránya 
megszűnt s felvétettek az újkori nyelvek s a história 
és természettudomány egész terjedelmükben a közép-
tanodai és egyetemi oktatás körébe ; de sokkal mé-
lyebbre ható változás tör tént áz elemi iskolák tekin-

tetében, a melyek állami, községi alapon való szervezése 
a demokratia előhaladásának nagy tényezője volt, s a 
melyekre az annyi tekintetben szegényebb szárazföld 
csak irigy szemekkel tekinthet. S ezen változások dacára 
változhatatlan maradt mindvégig egy : az angol felső- és 
középosztályt kölönosen jellemző ama ragaszkodás, mely 
azt iskolai emlékeihez fűzi. Nincs művelt angol, ki büszke 
ne volna, nem csak, hogy egyik-másik egyetem hallgatói 
közé tartozott, hanem arra is, hogy a nagy múlttal 
biró, nevezetes középiskolák egyikének-másikának padjain 
ült. Az érzület, melyet ez intézetek nevének említése 
benne felkölt, a kegyelet, mely, ha azokról beszél, sza-
vaiban felcsillámlik, a melegség, mely őt anya-intézete 
iránt mindig áthatja, tetemesen különböznek azon érzel-
mektől, melyeket a szárazföldön idéznek elő az iskolai 
emlékek. Angliában a közép- és felső-iskola a felnőtt 

! férfi előtt is mint második otthon tűnik fel, melyre ha 
gondol, rezgésbe jönnek a kedély ugyanazon húrjai, me-
lyeket megpendíteni csak a családi kör szokott. Francia-
országban, Németországban, s mi nálunk is vannak ne-
vezetes iskolák, s mégis mennyire eltérők azon benyo-
mások, melyeket azok hagytak növendékeikben hátra, 
a jellem és kedély azon bensőségétől, melyet Angliában 
tapasztalunk. Franciaországban az iskola pusztán úgy 
szerepel, mint fegyelmezési és tanulási in téze t ; büszke 
lehet a volt növendék arra, hogy valamely híres tanár 
ajkairól leste a tudomány igéjét, büszke lehet volt iskola-
társaira, most talán a híres emberek egész sorá ra ; de 
az iskolapadokon, az intézet falai közt töltött évek min-
dig egy kikerülhetlen kellemetlenség érzetét hagyták 
vissza keblében. — Németországban a gymnasiumok 
és reáliskolák, mint az alapvető műveltséget megadók, 
nagy tiszteletben részésülnek, de emlegetésükre ritkán 
dobog hevesebben a volt tanuló szíve ; s ha az egye-
met hallgatói későbbi években is gyakran említik, 
mint -»alma mater «-t, azt is nagyobbára csak azon 
alkalom miatt becsülik, melyet kiképzésükre nyújtot t , 
vagy azon társak és barátok miatt, kiket ott sze-
reztek, de mélyebb érzelmeket maga az intézet iránt 
vajmi ritkán táplálnak. Nálunk is gyakran tapasztaljuk, 
hogy az iskolatársak, kik fiatalságuk egy részét együtt 
töltötték el, későbbi időkben ismét találkozni, élettapasz-
talataikat kicserélni igyekszenek, de erre is az indok 
inkább az egymáshoz való személyes ragaszkodás, mint 
az intézethez való vonzalom. Angliában ellenben kétség-
telen, hogy az egész élet majdnem minden viszontagsá-
gain keresztül kiséri a férfiút iskolájának neve, hagyo-
mánya és hogy majdnem azon érzelmekkel közeledik 
azokhoz, a kik vele, ha nem is egy időben, de ugyan-
azon intézetben növekedtek, mint a minőket nálunk csak 
kor- és pályatársak tanúsítanak egymás iránt. Minden 
nagyobb középiskolában — hogy az egyetemekről ne is 
szóljak — évenkint ünnepek és gyűlések tartatnak, a 
melyeken minden régi növendék, ha csak lehetséges, 
megjelenni iparkodik. Alig van ember, ki kitűnőbb állást 
foglal el vagy a kinek a sors nagyobbmérvű sikert jut-
tatott , a ki ne iparkodnék egy vagy más módon anya-
intézete irányában hálájának kifejezést adni. Clubbokat 
és könyvtárakat alapítanak, a melyekbe mindenki, a ki 
valaha az intézethez tartozott és nyomtatásban valamit 
közrebocsátott (s ki az, a ki mai nap nyomtatásban 
valamit közre ne bocsátana ?) műveit elküldi. Csak néhány 
hó előtt magam is felszólítást kaptam az u. n. »Univer-
sity College School«-ból, a melynek valamikor tanulója 
voltam, hogy a mit valaha kiadtam vagy nyilvánosan 
szóltam, küldjem be. Mellékelve volt ehhez a régi ta-
nulóknak, a kik bárminő irányban valamikor kiváltak, 



egy hosszú jegyzéke, melyben érdekes kifejezésre jut az 
angolok egyetemes elterjedése és különböző tereken való 
erélye. Ott látni, ebben miniszterek, főbirák, tábornokok, 
parlamenti tagok mellett a világ majdnem minden részé-
ben kiküzdött sikerek emlékeit ; találni amerikai püspö-
köket, képviselőket és tanárokat, ausztráliai és afrikai 
államférfiakat, indiai hivatalnokokat, előkelő hindu urakat, 
japániakat, chinaiakat, délamerikaiakat, szóval a világ 
csaknem minden részének tagjait, kik egyforma buzgó-
sággal nyilatkoztak készeknek, hogy megörökítsék emlé-
küket ott, hol gyermekkoruk és fiatalságuk néhány bol-
dog évét töltötték. 

Mi az oka e különbségnek az angol és a száraz-
földi felfogás között ? Honnan ered és hogyan képződik 
ki a szellem, melynek néhány nyilatkozatát felhoztam ? 
E g y részben kétségkívül az angol nemzeti jellem bizo-
nyos sajátságaiból. Az angol ember általában egyénisége 
erős tudatában törekszik magát lehetőleg megörökíteni. 
Alig van angol család, melynek ne volna egy családi 
bibliája, a melynek elejébe néhány üres lap van kötve, 
hova a családfő rendszeresen feljegyezte házasságát, 
gyermekeinek születését, keresztelését. úgy hogy e könyv 
nemzedékről nemzedékre leszármazva, a családi hagyo-
mányokat megörökítő valódi kincs gyanánt részesül 
tiszteletben, a mi egyébiránt külsőleg is elismertetik az 
által, hogy a bíróságok is hiteleseknek szokták tekinteni 
az ily feljegyzéseket. E mellett, a mi természetes, rend-
kívüli ragaszkodás fejlődött ki a hagyományokhoz, nem 
pusztán az u. n. arisztokratikus dicsőség emlékeihez vagy a 
szokáshoz, hanem a szorosabb értelemben vett családi 
és egyéni sajátságokéhoz, a melyek a szakadatlan ra-
gaszkodás varázserejével fűződnek mindazon eszközök-
höz, mindazon tényezőkhöz, a melyek kiképzésűkhez 
járultak, azon körülményekhez, melyek a bármely irány-
ban való kiválás alkalmát nyújtot ták. De ezzel együttjár 
egyszersmind a jellem, a felfogás bizonyos bensó'sége} a 
tüzes hév, hogy úgy mondjam, a mely természeténél 
fogva rokon a vallásos érzelmekkel, függetlenül ugyan 
bármely tételes egyházi tanokban való hittől, de Angliá-
ban még az által is hatályosbítva, hogy a nemzeti egyház 
oly körét nyitotta meg a különben szabad, hanem Önkény-
tesen szabott alakzatokhoz fűződő vallási életnek és 
esetleg egyes különszakadt, de mégis történeti múlttal 
biró és mély és az istenieket illetőleg az egész jellemet 
átható meggyőződésen alapuló secták tanainak, a me-
lyek külsőleg is igen mélyen behato 'nak a mindennapi 
szokásokba, az élet látszólag szabadon választott, de 
azután a legnag) obb szívóssággal követett külső körül-
ményeibe, úgy hogy a szárazföldön ehhez foghatót 
egyáltalán nem találunk. E nemzeti jelleg már régi, az 
angolszász kortól fogva sajátja az angoloknak. Nem volt 
nemzet, a mely, ha valamely irányban megindult, ahhoz 
szívósabban ragaszkodott s annak hatását az élet min-
dennemű viszonyaira oly teljesen átérezte és átértet te 
volna, mint az angol ; nem volt, a mely emellett annyira 
törekedett volna, hogy habár a jelen igyekezeteinél 
mindig a jelen szükségeit tar tot ta szem előtt, eljárásait 
bizonyos összhangba, bizonyos művészi kapcsolatba hozza 
a mult hagyományaival és emlékeivel. A ragaszkodás 
ahhoz, a mi a régiben megmenthető, a különben kímé-
letlen e^reigyekvéssel párosulva sehol oly mértékben 
nem érezhető, mint Angliában, s ennélfogva aránylag 
csekélységekben is, mint az iskolai életben, a százados 
hagyományok és szokások oly köre szövődött, melyet 
minden e g y t n függetlensége mellett senki sem kész, 
önkényt széttépni. 

Ennek következménye azután az, hogy az angol 

középiskolákban és egyetemeken nem a merő oktatás 
képezi a főcélt, hanem a nevelés, a kedély és a jellem 
tulajdonságainak kifejtése, ez pedig nem azon tisztán pae-
dagogikus, gyakran dogmatikus és pedáns színezetben, 
mint a milyet az ilyen törekvések akkor szoktak nyerni, 
midőn egyes tudós vagy bölcsész egyéni rendszerének 
megtestesítése gyanánt mutatkoznak, sem nem azon 
pusztán mechanikus jelleggel, a melyet például a jezsuiták-
nak a külső kiképzésre mesterileg alakított szabályai-
ban nyertek, hanem azon szerves, a nemzeti élet egyébb 
tényezőivel teljesen összhangzó jelleggel, melylyel a meg-
szakítatlan történeti fejlődés, a hagyományos érlelés 
képes csak, a törekvéseket megaranyozni. Az angol 
egyetemnek főcélja nem tudóst nevelni, bár ezt is elérte 
mindegyik azon korokban, a melyekben a tudomány 
tiszteletben részesült, oly mértékben, mint bárminő fran-
cia vagy német intézet; s a tudomány minden ágában, 
minden korban kiváló férfiak egy Morus, egy Hooker, 
egy Newton, egy Bentley, egy Hunter, hogy csak a 
régiebbeket és nagyobbakat említsem; oly nevek ezek, 
a minőkkel a tudomány történetében más országok is 
alig vetekedhetnek; hanem a főtörekvés e mel'ett mindig 
az, hogy gentleman képeztessék ki, hogy a tehetségek, 
az érzelmek, az ész, jellem és kedély azon összhangzatos 
kifejtése eléressék, a mely mellett az élet minden terén 
és viszontagságai közt biztosra veheti, hogy az illető 
cselekvésében, megjelené'sében, indulataiban, törekvései-
ben mindig csak a legmagasabb mértékkel elégszik meg. 

Az eszközök, melyekkel e célra törekszenek, sok-
ban elütnek azoktól, melyeket a continens paedagogiája 
helyeseknek tart Magának a tanulásnak terén nem 
csak egy előre megszabott színvonal az mely, mint 
okvetlenül elérendő, ki szokott tűzetni s a melyre 
való jutásnál, a melynek esetleg tulhaladásánál a kö-
telesség teljesítése, a kötelességérzet képezi az alapot, 
mint a hogy ezt a német rendszerek különösen Kant 
óta követik. A kötelesség teljesítése a kötelesség kedvé-
ért szép és magasztos elv, csak hogy az eredmény az, 
hogy a ki a kötelességet nem kellően érti vagy nem 
nem elég tüzetesen érti át, azután a mulhatlan köteles-
séget sem teljesíti. Angliaban egészen másnemű és gya-
korlatiasabb módszert követnek, a mely talán nem oly 
eszményi, de a mely eredményeiben mindenesetre hasz-
nosabb, t. i. a szakadatlan vetekedést a tanítványok közt. 
A középiskola padjain azon sorba szokták ültetni a fiú-
kat, a melyet minden egyes tárgynál feleleteik által ki-
nyertek ; a mindennapi kikérdezésnél ha valaki esetleg 
megfelelni nem képes, a kérdés tovább vitetik le a 
sorban, s a ki megfelel mindjárt óraközben elfoglalja 
annak helyét, a kinél többet tudott . S a vetekedésnek, 
az ismeretekben való folytonos kitűnőbb előhaladás ki-

, mutatásának egyébb módja is folytonosan kedvezmény-
| ben részesül, s minden vizsga a mellett, hogy a szük-

séges tanulmány minimumának kitüntetésére irányul, ki-
vétel nélkül egyszersmind versenyvizsga, a melyben so 
rozat állapíttatik meg s pedig lehetőleg akként, hogy e 
megállapítás igazságossága lehetőleg maguk a tanulók 
által nyilvánosan ellenőrizhető legyen. Innen az, hogy 
az angol fiúk ritkán panaszkodnak tulterheltetés miatt ; 
elég külső indok és ösztön van mindig, a mely a türel-
met kierőszakolja s az erő megfeszítésére bir. Az angol 
jól tudja, hogy az egész élet egy szakadatlan verseny s 
nincs meg benne azon álsentimentalismus, mely vonako-
dik attól, hogy ezt már az iskolapadjain ülő fiúk tudatába 
is mélyen bevésse. Az egyoldalú túlfeszítést, mely ebből 
a pusztán elméleti tanulmányokra vonatkozólag beállhatna, 
ellensúlyozza igen nagy mértékben egy más körülmény : 



nem csak a tudomány terén való elsőség biztosítja a 
tanári kar elismerését s a köztiszteletet, de a különféle 
testgyakorlatok s az ős időktől fogva szervezett sport-
szerű játékok terén nem kevésbé képezi a nagyravágyás 
tárgyát a kitünés és a vezérlet, mint a puszta tanulmá-
nyok terén ; s a críckett téren, vagy az evezésben való 
kapi tányság ép oly forró vágyak tárgya, mint az első 
kitűnő tanuló állása. 

De mindez még csak másodlagos jelentőségű. A 
mi fő és irányadó és az iskolai élet jellemét tulajdon-
képen megállapító, az azon kivétel nélkül elfogadott elv, 
hogy az iskola első feladata, a közszellemet kiképezni s 
a tanulók saját érzületét és belátását oda irányozni, hogy 
Önként szolgáltassanak egymás7iak igazságot, hogy önként 
támogassák egymást törekvéseikben, s elismerjék a bármely I 
irányban való kiválást. Ez a fegyelemnek, a tanulókkal 
való bánásmódnak fő-, csaknem kizárólagos alaptétele. 
Az igazgató, a tanár bár elöljárói tekintélylyel és hata-
lommal van felruházva, de mégis valóságos társa a ta-
nulónak, a kivel együtt, a kinek közreműködésével közös 
feladatot, lehető kiképzését kell megoldania ; mindentől 
inkább óvakodik, mint hogy önkényes kényúr, feltétlen 
parancsnok gyanánt jelentkezzék, kinek rendeleteit tel-
jesíteni kell a nélkül, hogy azok célját és szellemét átér-
tenék ; ellenkezőleg feladatának nagyobb részét abban 
látja, hogy azon meggyőződést keltse, hogy tulajdon-
képen magasabb értelemben vett bajtárs, kinek do'ga, 
irányt adni és vezetni, de mindig az alája rendeltek meg-
győződésének és rokonszenvének elnyerésével. Ugyan-
ezért tekintetbe veszi mindig a fiúk természetes hajla-
mait, s nem azok megtörésével és elnyomásával, hanem 
hajlításával és terelésével igyekszik célt érni. Innen azon 
nagy fáradság, mely minden iskolában a közszellem ala-
kítására és fentartására fordíttatik és azon gond, a melyet 
minden nagyobb, történeti intézetben élő angol tanár 
arra fordít, hogy, ha az iskolai fegyelem el'en bármily j 
vétség történik, az a nélkül deríttessék ki, hogy a ta-
nulók becsületérzése általában bármely sérelmet és csor-
bát szenvedjen ; azon tartózkodás, a feladás vagy vádas-
kodás bárminő esetét felidézni s azon tisztelet, melylyel 
az angol ifjaknak minden vádaskodó vagy feladó ellen 
iráyuló undorával szemben viseltetnek. Nem fejezhető ki 
a megvetés nagyobb mérve, mint a mely az angol tanuló 
aron kifejezésében foglaltatik : »sneak« a kiben az erkölcsi 
gyávaság és aljasság megtestesülését látja, a kitől min-
denki undorral és megvetéssel fordul el, s a kit maguk 
a tanárok is a legszigorúbb büntetésekkel szoktak sújtani. 
Ezzel kapcsolatos az igazmondás iránti érzet kifejlődése, 
mely annyira megerősödött, hogy ritkaság az angol isko-
lában, hogy bárki a saját tet tét bevallani vagy saját 
csínjáért a fe'elősséget elvállalni kész ne lenne, m'n thogy 
ha hazugság által kimenekült, az ismét leginkább iskola-
társai megvetése s az azok által való kikerültetés veszé-
lyének teszi ki magát . 

Ezzel együt t jár természetesen az ifjúság kebelében 
az önkormányzat nagy mértékben való kifejlődése "s* 
pedig nem valamely felülről megállapított vagy engedé-
lyezett alapszabályok által összetartott testületi szervezet 
értelmében, hanem merőben hagyományos körökben, a 
melyek a különféle terekhez képest, a melyeken kifeje-
zésre jutottak, különböző alakokat öltenek. A nagy, 
régi, történettel bíró intézetekben ez annál mélyebb 
gyökeret vert, mivel ezek még nagyobbára intei natucok, 
egyszersmind a régi szerzetesidőkből azon hagyományt 
tar tot ták fenn, hogy a fiatalabbak és kisebb növendékek-
mindig az idősebbek és felsőbbosztályúak mellé osztat-
nak be, azok felügyelete alá, de egyszersmind mintegy 

szolgálatába helyeztetnek, úgy hogy részükre minden-
féle megbízásokat és végzendőket kellett teljesíteniük. A 
fagging e rendszere kétségkívül sok visszaélésre, az 
öregebbek részről való hatalmaskodásra, néha kegyet-
lenkedésre is vezetett, de különösen a rugby-i nagy 
igazgató, a legnagyobb angol paedagogus, Arnold ideje 
óta érdességét és szigorát csaknem egészen elvesztette, 
kivált, a mióta a testi fenyíték Angliában is csak nagyon 
kivételes esetekre szorít tatott ; és a ki azon rendkívül 
kedves és Angliában méltán népszerű könyvet, »Tom 
Brown iskolai nap jau t ismeri, annak nem kell bővebben 
magyaráznom, hogy az erkölcsi és vallási tényezők és 
indokok ügyes felhasználása folytán mily könnyen lehe-
tett ez átalakulást létrehozni a nélkül, hogy a külső 
kényszernek bárminő látszatával járt volna. 

Magától érthető, hogy az ily közszellem és önkor-
mányzati készség fejlesztése csakis hagyományos a 'apo-
kon és csakis a tanári kar buzgó részvéte és elismerése 
mellett történhetik, a minek példájául szolgál az iskola 
kapitányának intézménye, a mely szintén minden na-
gyobb és régi nyilvános intézetben honos. E kapitány 
mindig valamely a felsőbb tanfolyamokhoz tartozó ifjú, 
a ki lassanként önkénytes elismerésben részesült és te-
kintélylyel fe 'ruháztatott az ifjak által, a kiben a tanárok 
megbíznak, a ki az illető körben valóságos princeps 
juventutis vagy az ifjúság vezére, a nélkül, hogy szük-
ségképen a legelső lenne a tanulmányok egyik vagy 
másik ágában és a kinek kijelölése vagy vá'asztása in-
kább közös egyetéi téssel, vagy az iskolai közvélemény 
tú 'nyomó behatása alatt, mint azon korteskedések útján 
történik, a melyek nálunk az iskolai élet fejletlenségének 
gyakran nem irigylendő és utánzásra nem méltó példáit 
nyújt ják. 

Téves volna azonban azt hinni, hogy ez eredmé-
nyek, ez egész irányzat bármely időben egyes ember 
által kigondolt és előre kitűzött s így bárhol létesíthető 
terv nyomán lettek volna elérhetők. Az egész angol élet 
sajátságai, az aristokratikus osztályok felfogásának és 
nevelésének minden körülményei, a történeti folytonos-
ság, a régi hagyomány, a melyek Angliában minden 
téren elannyira kitűnnek, a vagyon nagy tömege, a mely 
az intézetek fényét lehetővé teszi, ezek nélkiilözhetlen 
kellékek, a melyek nélkül hiábavaló iparkodás volna e 
rendszert utánozni, e rendszert érlelni akarni. S csak-
ugyan, ha valaki a nagy angol iskolák alapítványait, 
palotáit, termeit megszemléli, ha azon ezer meg ezer 
emléket nézi, a mely falaikat, könyvtáraikat, kápolnáikat 
díszesítí; ha azon nemzedékek soraira és tetteire gon-
dol, a melyek azokból kikerül tek; ha érzi a különb-
séget, mely bármily gazdagon felszerelt, de csak újkori 
intézetek közt és azok közt fennáll, a melyek ily múlttal 
s annak annyi há t rahagyot t kincseível dicsekedhetnek: 
akkor érti meg igazán, mily btcscsel bír a mult, az 
egyedüli, a mit pótolni nem lehet, az egyedüli, a mi egy 
demokratikussá váló társadalom közepette is megóvhatja, 
ha nem az aristokratikus kiváltságokat, de az azokkal 
fejlődött nemes érzületet. 

Midőn erről elmélkedünk, egy hasonlat jut önkényte-
lenül eszembe, a melyet először a Venerabilis Beda hozott 
fel Anglia keresztyénségre térítésének történetében. »A 
király«, úgymond »és főkapitányai és hiva'alnokai egy 
sötét téli napon tanácsban ülnek; künn eső és hó hull, 
bellii, a terem kandallójában, nagy tűz lobog. Hírtelen 
egy kis madár repül be az egyik ajtón s ismét kirepül 
a másikon. Honnan jött, nem mondhat ja senki ; sem 
azt, hova ment.« Az a'kalmazás ott, az eredeti elbeszé-
lésben, magasztos. »Ilyen az ember élete, magában vi-



lágos, de előtte és vége után sötétség, lehet, hogy 
vihar.« 

Engedjék meg, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy 
kisebbre alkalmazzam e képet. Mi a continensen isko-
láinkkal csakugyan úgy vagyunk, mint az az eltévedt 
árva madár a kivilágított teremben. Beröpülünk az egyik 
aj tón, elhagyjuk a másikon ; állandó kötelék oda nem 
fűz. S ne feledjük, hogy iskoláink aránylag nem is paloták 
a szó teljes értelmében és minden vonatkozásaiban csak 
modern lakházak ; az angoloknál ellenben állandó fény 
és meleg árasztói szilárd, évszázados falakkal, évszáza-
dok vívmányaival feldíszítve és megerősítve, a melyek 
körébe mindenkit visszavezet későbbi években Ís a von-
za'om, a melyek valódi mikrokosmosai azon nagy tár-
sadalomnak, mely a világ nagyobb része felett magának 
az uralmat biztosította. 

T Á R C A . 

A legújabb theologia történetéből. 
(Foly tatás,) 

VIII. 
Összefoglalás. 

A modern theologiai irányoknak ismertetése után 
térjünk még át positiv eredményeinek föltüntetésére, 
vagyis nézzük: mit nyert ezen irányokból a legújabb 
theologia a vallás} kijelentés, irás, christologia, iidvelsajá-
títás s az egyház tanaira nézve? 

A vallás fogalmára nézve a XlX-ik század elején 
a rationalísta és supranaturalísta felfogás állott egymással 
szemben, s míg előbbi a vallást a moralitásban, addig a 
supranaturalísmus az Isten megismerésének és tiszteleté-
nek módjában látta azt. Mindkettőnél hiányzik a fődolog 
a vallásban t. i. a hívőnek közvetlen vonatkozása és 
közössége az Istennel, s itt kétségtelenül Schleíermacher 
hatot t javítólag, a midőn a vallást sem tudásnak, sem 
cselekvésnek, hanem az ember személyes viszonyának 
tartot ta az Istenhez, s ebben áll a nagy haladás. S a 
mennyiben a vallást a vallásos egyéniség kedélyébe 
helyezte, annyiban az üdvközvetlenség protestáns alapté-
telét újból feltámasztotta a régi ó-prot. és újabb rationa-
lísta és supranaturalísta romokból, s a hit fogalmát 
mélyebbé tette. Vallásfogalma azonban szintén egyoldalú, J) 
mert a vallást kizárólag az érzelembe helyezte (abba 
bezárta), pedig az az ember egész szellemi életének (a 
kedély, ismeret, akarat) ténye, s csakis abban áll a val-
lásnak igazi fogalma, de mégis korszakalkotó a vallás 
fogalmára nézve Schleíermacher azért, mert a vallásos 
élet közvetlenségét a vallás fogalmában ő mondot ta ki. 
— Ritschl vallásfogalma szintén egyoldalú, mivel nála, 
mint Kantnál is a vallás az akarat alakjában létezik, 
pedig a moralitás terére nem vihető át a vallás, mert 
az legközelebb a szívnek viszonya az Istenhez, még 
mielőtt az akarat az Isten szolgálatában működnék. A 

') Egyoldalúan határozzák meg a vallást Tholuck: »Gesprách 
über die vornehmen Glaubensfragen der Zeit* 1846. S. 60 . Religion ist 
der gefühlte Lebenszusammenhang mit Gott , als Geliihl der Abhángig-
keit des endl. Geistes vom unendlichen*, és Hase: »üogmat ik« §. 
2 : »Die Religion ist objectiv das Verhaltniss des Menschen zum 
Unendl., subjectiv eine Best immung des menschl. Lebens durch das-
selbe«, a mennyiben a vallásos életnek csak egyes mozzanatait jelzik. 
V. ö. Hagenbach * Theol . Encyclopadie« »Die Religion« című §-át s 
Köstlin *Iieligion und Offenbarimg« jeles cikkét Ilerzog Realencyclo-
pádie, XII, 638—664. 1. hol az irodalom kimerítően van adva. 

vallás az akarat dolga nem lehet, mivel az akarat nyil-
vánulása csak egy része a szellemi életnek, s vallásosság 
és erkölcsiség — a mint azt Schleiermacher mutat ta ki 
meggyőzően híres beszédében — egymással azért sem 
azonosítható, mivel az erkölcsiség tere a világ s így 
bizonyos készséget tesz föl, míg a vallás azon eredeti 
benső erő, mely Hagenbach szerint oly viszonyban van 
az erkölcsiséghez, mint »a lángelme a képzettséghez.« 
A hegeliánusok kizárólag az értelmet tették — mint a 
mult századbeli rationalismus — a vallás hordozójává, s 
a vallást azonosították Istennek ismeretével, a mi nem 
volna egyébb a gnoszticismus módjára az előkelők val-
lásánál. Tudjuk azonban, hogy a vallásos élet gazdag 
tartalmát sem az ész világossága, sem az értelem kate-
góriái ki nem merí thet iks a vallásos értelemnek túlságos 
hangsúlyozása szüli egyrészt a ferde rationalismust, 
másrészt a holt igazhitűséget. A z egyház nem lehet 
iskola, a theologia nem azonosítható a vallással, mert a 
vallásos kebel kielégítésére nem elegendő a legtudomá-
nyosabb rendszer sem. 

A vallás fogalmának Schleiermacher általi átalakí-
tása maga után vonta a kijelentés fogalmának átalakítá-
sát ís. Kijelentés alatt a supranaturalísmus természetfe-
letti tant ért, míg ismét a rationalismus (régi és modern 
egyaránt) azt teljesen tagadja . A mint Schleiermacher 
az Istennek közvetlen bensővé lételét tanította, át kellett 
alakulnia a kijelentés tanának is s ez tör tént Rothe által 
vZur Dogmatik« 1863. című éleselméjű és korszakalkotó 
művében. Rothenál a kijelentés a) Istennek önkinyilat-
koztatása, s ennyiben absolut és lényegileg természetfö-
lötti, mely a maga célját a Krisztusban bírja. Kijelentés 
tehát történet, s valódiságának bebizonyításául kellett 
Istennek személyekre is hatnia, vagyis b) Istennek 
szelleme á tmegy a kijelentés tanaira is, s ez az inspi-
rátió. Az ihletés tehát időszerinti szellemi emelkedettség 
és megvilágosodás, mely a tévedést sehol sem zárja ki. 
Ezzel a kijelentés a történeti tények egészévé lőn. A 
kijelentés tehát Istennek önldnyilatkoztatása, míg az 
irás annak szükségképi történeti okmánya. Ebből folyó-
lag irás és kijelentés közt különbség teendő, mely különb-
séget sem a reformátió, sem az ó-prot. dogmatismus még 
nem ismeri; továbbá az Írásban meg kellett különböz-
tetni a kijelentés tartalmát vagyis isteni, s annak em-
beri történeti alakját. A kijelentés tartalma az írásnak 
vallásos-erkölcsi foglalata s ez alapon különbség teendő 
biblia és Isten igéje között. — Áz ó-prot. mekhánikus 
inspirátíó elméletével szemben az ethikai inspirátió fo-

. ga 'mának képzésében ismét Rothe az útmutató, ki helye-
sen állította, hogy »az inspirátió az ismeret benső fej-
lesztése.« Hibája csak az, hogy az irás szerzőit tart ja 
inspiráltaknak s nem annak tartalmát, holott az ihletést 
a szent iratokra kellett volna átvinnie. Az inspirátió nem 
lehet mindenütt azonos a kánonban s miként a kijelentés 
történetében, úgy az inspírátióban is van haladás. A 
kánon egyes könyvei tehát azon fokozat szerint magya-
rázandók, a melyen a bennök rejlő kijelentés-történet áll. 
í gy p. o. a dekalóg s a kohélet között nagy különbség 
van, s a vallásos-erkölcsi felfogás kétségtelenül más a 
hegyi beszédben s más Jakab levelében, a melyben a 
hitről való nézet még nagyon hiányos. 

A christolog iában a XIX. század elején szintén két 
ellentétes nézet állott egymással szemben, u. m. az 
ó-prot. dogmatikai, mely Krisztus emberi természetének 
istenitése alapján doketismusba esett, s a rationalistikus 
nézet, mely Jézust csak embernek, követésre méltó 
példányképnek tartotta. Ezzel szemben Schleiermacher 
Jézusban »Istennek létét« szemlélte, s azt az ő istensé-



gének nevezte s megkülönböztette Krisztusnak történeti 
és ó'sképi létét. A »o loyog oaQ± sysvevo* ismeretbeli 
kifejezése feladata azóta a christologiának, csakhogy 
Schleiermacher sem jutott el az »egységes istenember-
ség« re, hanem csak az ^eszményi emberség«-re a 
Krisztusban. Schleiermacher a Krisztus történeti szemé-
lyiség felőli dogmatikai gondolkodásnak a szükségességét 
mondotta ki, s ebben áll az ő halhatatlan érdeme. — 
Még tovább ment Dorner*) ki az istenemberség eszmé-
jét Jézus földi életében levőnek gondolta, s így tért 
nyert Krisztus erkölcsi fejlődésére, mert annyi bizonyos, 
hogy a 12 éves Jézus s a hegyi beszéd isteni szónoka 
között különbség van. Dornernél tehát haladást észlelünk 
a christologiában, a mennyiben Krisztust theocentrikus 
alapon gondolta, szemben Schleiermacherrel, ki a fősúlyt 
az ávxQOJnog-ra fektette, s Irenáusnak azon gondolatát 
megerősítette, hogy az emberiség a Krisztusban jutott 
teljességre s nem Ádámban. Krisztusnak míívét az ó-prot. 
dogmatika hármas tisztében határozta meg s ezáltal sok 
positiv gondolatot adott át századunknak. Schleiermacher 
itt is korszakalkotó, a mennyiben Krisztusnak tisztán 
külső működése helyett a hívőknek életközösségét hang-
súlyozta a Krisztussal. De a kiengesztelés nála is subjektiv 
maradt, mint Ritschlnél, szemben az óprot. tisztán ob-
jektív kiengesztelési tannal. Schleiermachernél a kiengesz-
telés az egyes egyéni személyiségnek megsemmisítésével 
végződik, míg Ritschl a kiengesztelést a személyiség 
fogalmának megtartásával konstruálja ugyan, de az nála 
is subjektiv marad, mert nála a kiengesztelés az isten-
országa eszméjének önmagába való felvételével esik 
össze. Schl. és R. a kiengesztelésnek csak egyes moz-
zanatait emelték ki, már pedig az objektív és subjektiv 
kiengesztelésre együttvéve van szükségünk, s e tanban 
is Dorner 3) nyújtja a legkielégítőbb megoldást. 

Az üdvelsajátítás tanában a modern theologia nem 
volt termékeny s a legnevezetesebb e téren Ritschl f. i. 
műve. Dorner az ó-prot. dogmatikusok üdvelsajátítás tanát 
egészítette ki kitűnően a maga hittanában. Ritschl a gyü-
lekezet megigazulását tanítja, s az egyes hivőét csak annyi-
ban, a mennyiben a gyülekezet hitében részesül. Hogy a 
megigazulás nem lehet atomistikus valami, az R. theolo-
giájának nagy igazsága, mivel az egyes keresztyénsége 
nem különíthető el a gyülekezetnek, az egyháznak ke-
resztyénségétől. így R. theologiája által egyházias ke-
resztyénekké lehetünk, de egészben véve nem találja el 
a keresztyénség igazságát, mivel az embernek egyéni 
személyes viszonya az Istenhez nem jött itt létre. 

Strausstól Schenkelig Krisztus történeti személyével 
foglalkozott a dogmatikai gondolkozás, míg a jelen theo-
logiája Ritschl óta inkább az egyháznak fogalmával. U g y 
a rationalismus, mint a supranaturalis nézete az egyház-
ról nem elégít ki, mert mindkettőnél elmaradt a hivő 
szív életközössége Krisztussal. Schleiermacher itt is kor-
szakalkotó, a mennyiben az egyház fogalmánál a Krisz-
tussal való életközösséget hangsúlyozta, mely gondolat 
termékenyítőleg hatott az egyházról szóló tannak kifejté-
sére. Azonban Schl. nem ment túl az érzelmi közösségen, 
pedig az egyház a Krisztusban hivők személyi közössége. 
Schl.-nél a közöség csak a vallásos érzelem alakjában 
van meg, s az egyház történeti, szervezeti alakját mel-
lőzte. Az egyház fogalmán a hívőknek életközössége a 
Krisztussal ugyan a lényeges ismertető jel, azonban 

2) »Entwickelungsgesichte der Lehre, von der Person Christi® 
1S53. s köv. II. 1143 s köv. 1. »System der christl. Glaubenslehre* 
II. 247 s köv. 1. s általában a christologiai szakaszt. 

3) V. ö. »GlaubensleJire<i II. 108—127. §-ait, hol a kiengesz-
teles története, bírálata s i rodalma kimerítő részletességgel van ismertetve. | 

annak történeti, megjelenési alakját sem szabad figyelmen 
kívül hagynunk. Schl. egyházfogalmánál az is figyelembe 
veendő, hogy nála az Isten s az ember személyi fogal-
mát hiába keressük, hiszen az ő vallásossága az egyes 
egyének önfeláldozása, elmerülése a végtelenben. — A 
modern confessionalistáknál az egyházfogalomban nem 
a hit, hanem a hivatal a lényeges, úgy hogy a szemé-
lyes vallásosság s a Krisztussal való életközösség helyére 
azon papi hivatal lép, mely a Krisztusban való hit cél-
jából gyűjti egybe a híveket, mely katholizáló felfogás 
teljesen ellentétben áll a reformátióval. Az unió theolo-
gusainál s a közvetítő theologiánál az egyház fogalmában 
a Krisztussal való életközösség van kiemelve, míg a hi-
vatal csak eszköz a közösség ápolására és fejlesztésére. 
Ritschl különösen kiemelte az egyházról szóló tant, mert 
nála az írás s a megigazulás elve tényleg háttérbe szorul 
az egyház mellett. Nála a gyülekezet oly annyira üdv-
biztosító, mint a római hierarchiai papi intézet, miáltal 
az egyéni hit, az önálló üdvbizonyosság jelentősége 
teljesen elvesz. R. hibája abban áll, hogy az egyház 
organikus jellegét a megigazulás fölé helyezi, s egyháza 
absorbealja az iidvbizonyosság elvét, már pedig a fides 
speciálist s az írás dignitását még a gyülekezet kedvéért 
sem adhatjuk föl. 

Az eschatologiában sok a homály még a legújabb 
theologiában is, s e tan általában a protest. hittan leg-
gyengébb fejezete. Schleiermacher hittana 163. § ában 
Origenes alapján a dolgok kosmikus helyreállítását (apo-
katastasis pantőon) tanítja, a mire azt feleljük, hogy 
senki sem kényszerítheti az üdvre. Strauss a túlvilágot 
utolsó ellenségnek tekintette, melyet még a spekulátió-
nak legyőznie kell. Rothe szerint az állam, mint erkölcsi 
közösség azon alak, a melyben a szentség állapota tel-
jességre jut, s az egyháznak ennélfogva az államba kell 
átmennie, a mi nagyon ferde nézet, mert hiszen az ál-
lam istenországa kifejtésének csak egyik tere, s ez ala-" 
pon fogalmilag soha sem eshetnek össze. A chiliasták 
egy ezeréves birodalomról álmadoznak stb. — Egy 
»közvetítő állapot«-ra van az ujabb theologiának szük-
sége, a hol bűneinktől megszabadít az isteni kegyelem, 
ha mindjárt protest. hitvallásaink a római tisztító tűzzel 
szemben hallgatnak is róla. Istennek igazságossága és 
irgalmassága biztosítéka azon állapotnak, s itt is Dorner 
hittana 4) jó gondolatokat ád. E tannak további önálló 
feldolgozása különben a legújabb theologiának feladata. 

Ezen fejtegetésekből kitűnik, hogy a legújabb 
theologia sok helyütt még a reformátorok világnézetét 
is javította és kiegészítette s működésének jótékony 
hatását senki el nem vitathatja. De főelvül kimondjuk, 
hogy egy u. n. hittani egység, egyformaság soha sem 
érhető el az egyházban, s arra nincs is szükségünk, 
mert a keresztyén tan épen ma a legtermékenyebb fej-
lődési folyamatban van s c?ak abban legyenek egyek a 
különböző theol. irányok, hogy az üdv egyedül a Krisz-
tus által az írásból s a közösségben érhető el 1 — Ugy 
legyen! 

(Vége köv.) Dr. Szlávik Mátyás. 

4) II . »Mittelzusland und Auferstehung< című szakasz. 



K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

Csak a Krisztust! Alkalmi és közönséges egyházi 
beszédek. Irta Szász Károly. Kiadja Kékai Lajos. 

236 lap. Ára 1 frt 80 kr. 

Alig néhány hete még csak annak, hogy egy nagy 
szellem gazdag kincsesházának drágaköveiből kaptunk 
szent ereklye gyanánt egy egész gyémántfüzért, — ime 
azóta már egy másik nagy gondolkodónak, kiváló 
költőnek, kitűnő stylistának, a világ- és ember jól isme-
rőjének s a könyvek könyve mélységei alapos búvárá-
nak műve jelent meg. Mintha csak az Úr gondoskodnék 
így rólunk, hogy ez izgatott napokban az ő ihletett 
embereinek ajkai által hadd hallhassuk minél többször s 
minél szebben azokat a felséges eszméket és nagyságos 
cselekedeteket, a mik a *mi békességünkre valók.« — 
Amazt a művet ha'álos ágyáról küldötte el a megvén-
hedt s életével megelégedett ősz próféta, hogy »Halotti 
beszédeivel* mintegy ő maga nyújtson még egyszer 
vigasztalást annyiunknak, kik majd halála felett keser-
günk. Talán érezte a válás órájának elközelgetését s 
azért adta mindnyájunknak azt a drága emléket; de 
midőn az egész hazai prot. irodalom a tisztelet tömjénét 
gyújtotta meg neki, bizony nem is sejtette, hogy »te-
metésére nézve® mívelte ezt. Pedig, fájdalom! úgy volt 1 
Ezt a munkát pedig a lázas tevékenységű, a bámulatos 
szellemi és physikai erejű, életteljes költő-paptól vettük, 
kinek, hogy égi elevenszénnel érintett ajkáról még na-
gyon soká hallhassuk a Krisztus evangéliumának hatal-
mas prédikáltatását, szívünkből kívánjuk 1 

Röviddel egymásután olvasva a két egyaránt nagy 
szellemnek művét, erős kísértetbe estem, hogy némi 
párhuzamokat ne állítsak fel közöttük. A mint azonban 
az ös'zehasonlítgatásokat tettem volna, kezdém észrevenni, 
hogy az evangelium prédikálása annyira egyéni, hogy 
az az individuumok ezerfélesége szerint ezerféle. Miként 
akarnék hát én ide egységet s egyezést beerőszakolni?! 
Az Úr egy, a kiről beszél minden igehirdető : a lélek 
egy, mely őket lelkesíti; az evangélium egy, melyet 
prédikálnak és mégis, mint a hogyan a különbözőleg 
köszörült prizmák különbözőleg szűrik át s törik meg az 
ugyanegy napnak sugarait, úgy szűrődnek át az egyesek 
egyénisége szerint különbözőleg az ugyanegy evangélium-
nak s hitnek igazságai is. Összehasonlítást igaz lehetne 
tenni, azért mégis, hisz mindkettő prédikátor; de any-
nyira különböző s más benyomások alatt kifejlett önálló 
egyéniség és temperamentum a kettő, hogy a párhuza-
mot nem tűrik el. Egyezésük csak annyi, hogy minde-
nik nagy egyaránt s méltó gondolataikkal, eszméikkel 
foglalkozni és műveiket komoly tanulmány tárgyaivá 
tenni. És ha műveiket áttanulmányoztuk, mindkettőnél 
egyaránt arra az eredményre jutunk, hogy épen mert 
erős, határozott írói s papi egyéniségüknek bélyegét 
teljesen reányomták ezekre, azért így, a mint e beszédek 
írva vannak, más által nem használhatók. Dobos beszé-
deinél felemlíttetett e panasz sokak által; itt praeoccu-
pálni kivánom ezt, annak felemlítésével, hogy nem 
olyan beszédek ezek, mint a minők százával vannak 
irodalmunkban, hogy azokat, mert annyira általánossá-
goknak s annyira nem kifejlett, kiképzett egyéniségnek 
termékei, bátran el lehet mondani akárhol és akárkinek, 
úgy a mint meg vannak írva: hanem ezekből tanulni 
lehet, de őket elmondani nem. Ezeket Szász Károly a 
püspök, a költő, a tudós, a széles világnézetű ember 

mondotta a közönségnek; vagyis egy prédikátor a maga 
sajátos egyéni viszonyai közt egy megint sajátos viszo-
nyok közt levő gyülekezetnek. S e sajátos viszonyok 
annyira összeforrottak e beszédekkel, hogy ha ezeket 
letöröljük róluk, vesztenek értékükből, mint az arany-
darab, ha teljesen ledörzsöljük róla a magyar címert és a 
király képét. Igaz, hogy arany marad azért az arany, 
de többé nem ér annyit, mint a mennyi volt előbb a 
»kereskedésben való értelme« szerint. Ezek is értékesek 
maradnak azért; de nem teszik azt a hatást, mint a mit 
speciális viszonyaik között tettek, tehát a lelkészi kar, 
előre is mondhatom, nem olyan beszédeket vesz e kötet-
ben, melyek ridegen így felhasználhatók, hanem olyanokat, 
melyek tanulmányozása járand nagy haszonnal. 

Részemről e tanulmány folytán az előttem levő 
kötetből különösen két nagyobb s fontosabb tanulságot 
vontam el s e kettőre vagyok bátor felhívni t. lelkész-
társaim becses figyelmét is. Az egyik az, hogy mennyire 
jól esik s milyen építőleg hat, ha a mellett, hogy bár 
nem önmagát prédikálja a lelkész, hanem az evange-
liomot, »mely Istennek ereje minden hivők üdvösségére«, 
mégis a prédikátor egyénisége, alanyisága az evangé-
liumi igazságoknak ő reá tett benyomásai, személyes 
viszonyai stb. egyszer-egyszer odaállíttatnak a hallgatóság 
elé; mert ez által a pásztor mintegy nyájához leszáll s 
úgy érzik a hivek, hogy ő egy közülök. Hallják, látják 
s tudják mi megy végbe papjuk lelkében s milyen fo-
lyamaton át jutott egyik vagy másik igazságra. Látják, 
hogy az mint gondolkozott, tépelődött, küzdött önma-
gával. Tudják, hogy minő benyomásokat tettek reá a 
külvilág eseményei és így tovább. A közönségre nagy 
hatással van s a beszéd is közvetlenségben nyer, ha 
ki-kifejezzük: »én így hiszem«, »így tudom®, »ez meg-
győződésem® ; vagy »legközelebb egy engem hivatalom-
nál fogva is, személyesen is mélyen érdeklő alkalomból 
s bizonyos célzattal azokat a helyeket keresem az evan-
géliumban® stb (XI. 6.); másutt »nekem is szól, épen 
most is, mert hivatalom megint parancsol s egy nagy 
hosszú és mindenképen erőm felett való útra kell indul-
nom® (XXI. 6.) Majd az első beszéd egész bevezetése, 
nem is szólva a két püspöki beigtatási beszédről. Jól esett 
megtudnunk, hogy püspökünk testvére beigtatására, vagy 
hogy egyházlátogatásra készült, stb. S vájjon nem 
hivja-e fel jobban a figyelmet, ha pl. a helyett, hogy 
így kezdjük beszédünket: »sokat vitatkoztak a felett® 
etc. ezt mondja : »Sokat gondolkoztam a felett® stb. A 
közönség mindjárt figyelmes lesz, hogy miről gondolko-
zott hát sokat a tiszt. Úr ?! Szász Károly amúgyis ki-
válóan lyrikus kedély lévén, a templomi szószékbe is fel-
viszi a maga alanyiságát s ezt teszi annyi finom tapin-
tattal és a közönségre való oly jó hatással, hogy beszédei 
e tekintetben valóban példányul szolgálhatnak. 

De példányul szolgaihatnak egy más tekintetben is 
s ez lesz a második tanulság, mit elvontam beszédeiből. 

Mi az egyházi beszéd? Homilia, azaz beszélgetés, 
társalgás valamely evangeliumi igazság, vagy val'ás-
erkölcsi tárgy felett s a »társalgásnak® közönséges 
értelemben vett fogalmától az egyházi homilia csak 
annyiban különbözik, hogy itt csak egy ember beszél, a 
többiek hallgatnak s ellenvetéseiket, cáfolataikat vagy 
helyeslésüket magukban csendesen teszik meg s a tem-
plomon kívül folytatják csak a társalgást ők. Tehát az 
egyházi beszéd nem dörgedelmes szónokolás; nem nagy-
hangú szavaknak a templom üregébe való belekiabálása 
és nem a forumi vagy törvényszéki vád- és védbeszédek 
szónoki hatásvadászó fogásainak conglomeratuma. Avagy 
miként tanított maga a nagy Mester ? Nála nagyobb 



szónok volt (a szó mindennapi értelmében) Demosthenes 
vagy Cicero s mégis róla mondották csak, hogy »soba 
ember még nem szólott úgy, mint ŐN Hegyi beszéde, 
e legfelségesebb predikatio, mi valaha mondatott, nem 
épen az által az utólérhetlen egyszerűség által megra-
gadó s nagyszerű ? Példázatai avagy nem minden cicoma 
nélküli kedves, szívhez, észhez s akarathoz szóló tanítá-
sok-e, melyek »tejnek italával® táplálják a gyengéket s 
ugyancsak kiaknázhatlan gazdagságát adják a nagy 
eszméknek a bölcsek számára ? S szent felindulása csak 
egyszer-egyszer tette őt szónokká, ha népe bűneit vagy 
a farizeusok képmutatását ostorozta. Péter pünkösti be-
széde vagy István diakónusé és Pálé, a nagy apostolé, 
az areopag előtt avagy emelkedett-e túl az egyszerű 
meggyőző homilia színvonalán ? 

A templomi szószéknek meg van már amúgyis a 
maga sajátos, a közönségestől egészen eltérő szentesült 
nyelve. E nyelv már magában is méltóságossá teszi a 
tanítást minden szónoki fogások s figurák használata 
nélkül is. Az erős meggyőződésnek van már magában 
is valami átható, elhatározó s megrázó hatása s ha nincs 
erős meggyőződése az egyházi tanítónak ezt nem lehet 
pótolni sem, talán az észt elfoglaló logikai vagy merész 
szónoki felosztásokkal sem, a fület talán gyönyörködtető 
gördülékeny nyelvvel vagy a képzeletet megragadó 
képekkel és hasonlatokkal : mert mindezek mellett üre-
sen marad a lélek s csak csengést-bongást hallott, 
virágillatot érezett, sima tó mozdulatlan tükrét vagy 
vihartól korbácsolt háborgó tengert stb. látott, de igazi 
épülést nem vitt magával. 

Szerintem mi nagyon sokat szónokolunk, holott 
tanítanunk kellene s mert mindig nagy haranggal ha-
rangozunk, annak hangjához úgy hozzá szokik közönsé-
günk, hogy mikor aztán igazán szükséges volna annak 
meghúzása, hogy felébresszük vele az aluvókat, hívjuk 
az eltévelyedetteket, akkor sem hallgatnak rá. Az élet 
viszonyai, melyek között mi magunk s híveink élnek, 
igen egyszerűek s ez egyszerű viszonyok, mindennapi 
események között kell a megfáradottaknak s megterhel-
tetteknek könnyebbítés, a tévelygőknek intés s hivogatás, 
a közönyösöknek ébresztgetés, majd tanács stb. stb. — 
Rendkívül ritkán kínálkozik arra alkalom, hogy szóno-
koljunk. Ha pedig az alkalom vagy tárgy nem szónoki 
s mégis szónokolni akarunk : akkor könnyen álpathossá 
lesz a szenvedély s dagálylyá, üres áradozássá a beszéd. 
Lassanként nevelni hivatásunk, hogy áthassa tanításunk 
a kedélyeket, mint a kovász a lisztet s úgy vigyük az 
új-embert a Krisztusnak s nem az a célunk, a mi az 
u. n. szónoki műveknek célja, hogy pillanatnyi hatásokat 
érjünk el, hogy csak egy ténynek cselekvésére nyerjük 
meg az akaratot, hanem híveink egész életirányzatát 
kell keresztyénné tennünk folyton-folyvást való átalakí-
tással. Tanítsunk, beszélgessünk, magyarázzunk a kathed-
rán s csak akkor szónokoljunk, mikor igazán az alkalom 
is, a tárgy is, közönségünk hangulata is szónoklatot 
kíván. Néha izgalmaktól terhesek a kedélyek: szóljunk 
nekik erővel, hogy csillapodjanak; máskor félelemtől 
remegnek: emeljük fel szónkat, hogy bátorodjanak. 
Nagyon erőt vett a bűn: dörögjük füleikbe az Úr ha-
ragjának fenyegetéseit. Valamely pillanatnyi célt kívá-
nunk elérni, pl. hogy erre vagy arra a célra adakozza-
nak, lelkesítsük fel s ha adakoztak, a cél el van érve ; 
de az állandó jótékonyság gyakorlására tanítással ve-
zessünk. Az angol predikátiók legnagyobb részben ilyen 
homiliák s azért mégis nagy hatásúak. Az ilyen homi-
liák nem lévén magasabb szabályok által körülsáncolva 
— csak egy főszabályt kell megtartaniok, hogy egy 

tárgyról beszéljenek s ne vegyenek fel másokat, habár 
rokon tárgyak volnának is azok — könnyen hozzáférhe-
tők, közvetlenek s nem a közönség felett dörögnek el, 
hanem hozzájuk szólanak. Predikálási modorunknak ily-
nemű átalakításától sok jót várnék egyházi életünkben. 

Örömmel hallgattam mindég ép e tulajdonok miatt 
a nagynevű Szász Károly beszédeit s azért tartom igen 
becsesnek a most kiadott kötet predikatiót, hogy erre 
ád példányképeket. O tanító a szó szoros értelmében. 
Beszédei nem a homiletika rigoristikus szabályai szemmel 
tartásával készített szónoki remekek; talán művészi, 
meglepő felosztásokkal, merész fordulatokkal arányosan 
kiszabott részekkel a tárgyalásban stb. : hanem egyszerű 
világos tanítások, beszélgetések a meggyőződés lelkese-
désének s melegének lehelletétől áthatva. Világosan s 
sokszor meglepő újsággal vonja ki textusából a tárgya-
landó főtételt, azt a legtöbbször minden oldalról felmu-
tatja, cáfolja vagy bizonyítja. S miután az ellentétek 
világosítanak legjobban, szereti az antithesiseket — úgy 
annyira, hogy szinte azt mondhatnók, miszerint az erős 
ellentétek feltüntetése jellemzi őt, mint szónokot. — A 
beszédek közvetlenségének érdekében csak azt óhajtot-
tam volna, ha az a sok bibliai jelképes idézet — (már 
t. i. a hol jelképes) — felbontatott volna való jelenté-
sére. Közönségünk nem él úgy benne a bibliában, mint 
maga a szónok s így többé-kevésbbé nehezen érti meg 
az ilyen vonatkozásokat. 

A beszédek külformáját illetőleg egyik t. laptársunk 
bírálata kifogásolja a részeknek egyes alrészekre való 
felosztását. Én ebben a homiletika szabályainak különö-
sebb megsértését nem látom. Régebbi prédikátoraink 
nem is írtak jóformán a nélkül predikatiót, hogy 3—4 
alrész ne lett légyen a 4—5 főrészben. Ott vannak a 
Bornemissza Péter, Ki?s Ádám stb. beszédei vagy újab-
bak közül a Révészéi, Törökéi ; a külföldiek közül Spur-
geon vagy Oosterzee predikatiói, mindenikben vannak 
ily fe'osztások. S szerintem ezek határozottan megen-
gedhetők, ha nem más tárgyra terelik a figyelmet. — 
Például teljesen helyén valók e kötet Il-ik beszédében, 
hol ez mondatik: »A megfeszített Krisztust tudni és 
semmi egyebet vajmi kevés a) tudománynak, b) a gya-
korlati életre s c) az üdvösségre« stb. E felosztásra 
azonban azt várnók, hogy a 2. részben kifejtetnék, hogy 
igenis elég a Krisztust tudni aj tudománynak is, b) a 
gyakorlati életre s c) az üdvösségre is és meglep, hogy 
e helyett ezt kapjuk: »A Krisztust tudni igen is elég. 
Mert e tudomány által találunk a) a tévelygések közt 
világosságot és igazságot; b) bűneink közt vigasztalást 
s erőt a jóra; c) törekvéseinknek legméltóbb 'célt. — 
Ezek előzményeiről nem volt az I-ső részben szó. A 
2-dik rész az elsőtől egészen külön álló, tőle független 
beszéd. 

Hogy még röviden számot adjak az egyes prédi-
kációknak részlet benyomásairól: erre vonatkozólag a 
következőket mondhatom. 

Szónoki alkotás tekintetében legszebb az. I. beszéd, 
erős alanyiságával és a VIII. mély vallás-erkölcsi tar-
talmával. A válaszfalakról szóló cyclusnak ez a legre-
mekebb beszéde. Itt a két első inkább tudós elmélkedés s 
különösen a cyclus első darabjának már themája is ke-
vésbé alkalmas szónoki emelkedettséggel való tárgyalásra 
s valláserkölcsi építésre, bár magából a textusból nem 
hiányoznak ez elemek, ha más célzattal vesszük fel be-
szédünk alapjául. Az emberek között levő s e cyclus-
ban feltüntetett legfőbb különbségek igazán felséges har-
móniában egyenlíttetnek ki aztán a IX. beszédben s ez 
a harmónia olyan csendes megnyugvást szül, a mint a 



szónok arra irányozza teljes figyelmünket, hogy a kije-
lentésnek földi viszonyaink felett álló magas piedestál-
jára nem hat fel az élet különbsége, zaja, az csak az 
emberehet látja mozogni maga alatt s egyebet nem vesz 
tekintetbe csak az embert. E cyclus beszédei közül a 
70. lapon levő amaz állításra legyen szabad egy meg-
jegyzést tennem : »A vallás tehát az emberszeretet.« Ha a 
vallás csak az volna, akkor teljesen synonimmá válnék 
az erkölcsiséggel s külön »vallás* nincs. Nagyon való-
színűnek tartom, hogy csak tollhibából maradt ki az 
»Istenszeretet. (L. Mát: 22: 35—40). 

Mint a kősziklákon alárohanó hegyipatak, úgy zúg 
alá a III. számú beszéd. Az emberben levő örök igaz-
ságérzet sértett ösztönében jajdul fel a jogtalan háború 
miatt s dörög méltó felháborosodásában ellene s az esz-
ményért, a békéért rajongó költői lélek a maga lelkese-
désében rajzol elragadó képet Istennek a keresztyénség-
ben történt kibéküléséről a világgal. Igazán meglepő 
gondolatokat olvas ki a XII. beszédben a Luk: II. 1. és 
3. jelentéktelennek látszó verseiből, midőn arról szól, 
hogy a keresztyénség egy nagy népszámlálás s fel-
mutatja ama tulajdonokat, melyek e népszámlálásnál 
méltóvá teszik az embert arra, hogy valóban keresz-
tyénnek tekintessék. Felosztásában gondolatgazdag a 
csak a vázlatos XIII. beszéd ; míg a XIV. számú újévi 
beszéd gondolataival bizony egész bátran indultunk neki 
a ködös, bizonytalan jövőnek. Jó salvus conductus volt 
ez. A XV-ben érezte — úgy látszik — maga a szónok 
is, hogy felvett textusa: »Dávid pedig minden erejéből 
táncol vala az Ur előtt*, nem ad elég tárgyat, azért nem 
is erről, hanem a történetnek a contextusban levő 
egyébb mozzanatairól beszél. Kedves kép tárul elénk a 
családi életről festve a XVI-ban s míg ez bájával, egy-
szerűségével hat, addig a XVII. XVIII. mint igazi lel-
kesedés termékei ihletettségükkel ragadnak meg. Inkább 
exegetikai magyarázat, mint ünnepi szónoklat a XX. 
beszéd. A roppant nagy és fontos tárgyhoz (»A Krisz-
tus feltámadásának történeti igazsága«) csak bevezetésnek 
tekinthető s nem kész tárgyalásnak és kifejtésnek. Végre 
a gondolatokban gazdag XXI. beszéden át, mely különö-
sen szép hasonlataival gyönyörködtet, eljuttat a »Tolda-
lék® -ban adott három püspöki beszédhez, melyek mind-
egyike egy-egy remekmű s classikus példánya az e nemű 
beszédeknek, alanyi vonatkozásaival a két első, szónoki 
s költői magas szárnyalásaival az utolsó. 

Néhány beszédhez hozzá vannak csatolva az al-
kalmi elő- s utóimák is, melyek közül úgy formatöké-
lyével, mint valóságos hymnikus hangjával legszebbb a 
szegszárdi templom felszentelése alkalmával mondott 
ima. A többiek a mélyen érző, vallásos szívnek egyszerű 
rebegései. 

Menjen az Úr áldása mindenütt e műveli Termé-
kenyítse meg a szíveket, lelkeket eszméi gazdagságával 
és ihlesse meg szent lelkesedésével 1 

Kenessey Béla. 

B E L F Ö L D . 

Még egy szó a „Szlavóniai csendéletre." 
(Vége.) 

Én az 1882. évi e. m. j. k. 40. pontja alatt kikül-
dött deputatiónak tájékoztatásul elkészített memorandu-
momban ezt adtam elő : (Második kikezdés). 

Hogy igazságosak legyünk a dolog előadásában, 
részletesebben kell szólanunk. 18/6. évben (Kórógy és 

Tordince) be voltunk híva Gabosra, mint a község 
székhelyére, lelkészek, tanítók és a községi elöljáróság, 
de nem a presbyterium mint az iskolát fenntartó testü-
let. Itt a nélkül, hogy tudnók, mi végre hivattunk, rö-
viden előadta a kr. m. tanfelügyelő, hogy az iskolataní-
tók rendesebb fizetése s az iskolák rendbentarthatása 
végett alkalmasabbnak találja, hogy e polgári községhez 
tartozó reform, magyar és horvát nyelvű (kórógyi és 
tordincei) privát iskolák nyilvános népiskolákká publikál-
tassanak s az eddigi privát vagy felekezeti cím alatt 
levő iskolák a zaklatásoktól megmeneküljenek. 

Minthogy a kö7ségi elöljáróság, mely úgy látszik 
már a polgármester által el volt készítve e — hogy 
úgy mondjam — kis állam-csinyre, egész lélekkel a 
tanfelügyelő előadását karolta fel, s nekünk magunknak 
is az iskolánk miatti sok zaklatások s a tanítói fizetés 
nehézkes beszedése élénk emlékezetünkben levén, a 
népiskolai nyilvános cím első látszatra kecsegtetőnek 
tetszett s nevünket a jegyzőkönyvnek aláírtuk, nem is 
gyanítva, hogy e cím által iskolánk felekezetiségét, ön-
állóságát elveszítette egy később kiadott kormányrendelet 
által, mely azt rendeli, hogy a hol egy községben két 
iskola van, mint nálunk is, azok ezután osztályok szerint 
rendezendők be. E rendelet kijött 1879. év nov. 16-án 
6606. szám alatt. Látva e citált rendelet értelmében a 
veszedelmet, mely eddig a confessio szerint külön álló 
nyilvános népiskolánkat fenyegeti, folyamodtunk az ide 
mellékelt irat szerint az országos kormányhoz. 

Magas hír. országos hormány cultusiigyí osztálya ! 
Ezernyolcszáz hetvenhatodik év folytán a tordincei 

helv. hitv. hitfe'ekezetű privát népiskola rövid uton, az 
illetékes iskolát fenntartó testület — presbyterium — 
megkérdezése nélkül, csakis a községi elöljáróság és 
lelkész, tanító s tanfelügyelő által községinek mondatott 
ki, miről mi az egyház presbyteriuma, mindaddig semmit 
nem tudtunk, míg confessionalis iskolánk a magas kor-
mánytól mint községi nem publikáltatott. 

Mivel eddig iskolánknak, mint ilyennek is, confessio-
nalis jellege megmaradt, a mennyiben a községünkben 
létező két felekezeti (ref. és kath.) népiskola nem osztá-
lyok, hanem hitfelekezet szerint állt fenn : azért e te-
kintetben semmi veszélyt nem láttunk, annyival is 
inkább, mert reméltük, hogy majd a községi elöljáróság 
és közigazgatás ezután az iskolának úgy szellemi, mint 
anyagi előmenetelére több gondot fordítand. 

De mert iskolánk azóta hatáskörünktől mindinkább 
elvonatik s már csak az előmunkálatokból itélve is, ha 
az iskolák osztály szerinti beosztása megtörténik, annak 
pedig a jövő iskolai év kezdetével meg kell történnie 
az 1879. évi nov. 16-ikán 6606. számú magas rendelet 
értelmében, akkor iskolánk tőlünk még inkább elvonatik 
s félnünk kell, hogy gyermekeink a más hitfelekezetű 
tanító s gyermekek társasága által hitünktől eltérő ta-
nokra oktattatnak s idegen szokásokat sajátítanak el, 
mi másként nem is lehet, mert az ily kis községekben 
a tanító egyszersmind hitoktató is. 

A felsoroltak tekintetéből, különösen pedig hivat-
kozva a fennti 1879. évi 6606. számú rendelet 6-dik 
pontjára: »melyszerint épen akármely hitfelekezetű egy-
háznak szabadságában áll még a jövő iskolai év kezde-
téig bejelenteni, hogy hitfelekezeti vagy községi iskolát 
kiván-e?«: bátrak vagyunk alólirottak alázatosan kije-
lenteni, hogy mi jövendőre a hitfelekezeti iskola mellett 
maradunk, igérve egyszersmind, hogy a magas országos 
kormány minden az iskolákra nézve fennálló és hozandó 
rendeleteit — ha azok nem sértik saját hitfelekezeti 



önkormányzatunkat — mindig pontosan teljesítendjük és 
hitfelekezeti iskoláink jóllétére mindent elkövetendiink. 

Midőn ezeket a magas orsz. kormány cultusügyi 
osztályával alázatosan tudatjuk — esedezünk, hogy a 
magas országos kormány e kérelmünket meghallgatni s 
mostani közös népiskolánkat óhajtásunk szerint ismét 
hitfelekezetinek tekinteni szíveskedjék. 

A magas orsz. kormány cultusügyi osztályának 
alázatos szolgái: Az egyházi és iskola,i elöljáróság: 
Kulifay Elek, lelkész. Petár Maricic, Mata Savanyika, 
Pozsár Illés, Zsivko Jozsics, Sztunko Ferics, Ilija Vido-
kovics, llija Lovrics, Pavo Lukadinovics. Tordince, 1880 
jul. 25. 

Ez ment fel az egyházmegyére s ugyanezt s min-
den egyébb sok rendbeli s terjedelmű iratokat küldtem 
fel még 1885-ben főtisztelendő püspök úrhoz, ki azokat 
felkivánta. 

Kérdem már most, hogy az 1886. év utolsó 
hónapjaiban, hogy bir a cikkíró nt, N. I. úr a szlavóniai 
iskolaügyekről mint újságról beszélni s ezeket úgy tüntetni 
fel, mint terra incognitat a tisztelt olvasó közönség előtt? 
holott ez az ügy már az egyházi főhatóság kezében van 
letárgyalásral 

Az előrebocsátottak után hát csak fel kell jajdulni 
a körülményeket jól ismerő kebelnek, midőn t. cikkiró 
ezeket írja: »A pap félig-meddig magánkívüli állapotban 
talán alá is írta, pedig azok nem csupán statisztikai 
adatokat tartalmaztak, hanem azt is, hogy az iskola 
községi. Ha jól tudom, Kulifay E. tordincei lelkész is 
ott volt, mint horvát nyelvet értő s ő is tanácsolta, 
hogy csak írjon alá s évekig nem tudta sem a pap, sem 
a gyülekezet, hogy az ő iskolájuk már községivé van 
téve ! ? 

Másutt meg »hogy a horvát hatóságok erőszakkal 
szedik el az iskolákat s én hozzáteszem, hogy a kó-
rógyi iskolát meg úgy lopták el, mert sem a kórógyi-
aknak, sem az egyházmegyének arról tudomása nem 
volt, hogy mikor, ki által s minő feltételek mellett 
adatott át.« . . . (Bizonyosan nem merték az átadók be-
vallani, az egy Kopán kívül, az elhibázott lépést. K. E.) 

Mikor a kórógyi pap beteg volt 1882-től s én 
történetesen akkor mentem Kopával hozzá, mikor annál 
valami aláírni való iratok is voltak : az lehetséges, mert 
az igen sokszor megesik rajtam, hogy ott tolmácsolnom 
kell s úgy várnak rám, mint a Messiásra, hogy a horvát 
hivatalos levelekkel — közbejöttömmel — végezhessenek. 
Kü'önben engem annak igazolása alól hogy én Írattam 
Sebestyénnel beteg korában annak alá, hogy a felekezeti 
iskolából községi legyen, kiment az iskolák átadásáról 
fennt tett nyilatkozatom. A megtámadott tanítók pedig 
menjenek be a m. tanfelügyelőhöz s másoltassák le az 
eredeti jegyzőkönyvet az átadásról s majd meglátszik, 
ki a hibás. 

Mindenesetre sajnos azonban, hogy ily főben járó 
dolog felől még akkor se tud valaki semmit, ha az 
aláirás után 6 évvel később betegszik meg. Igen, én és 
különösen kedves Sebestyén kartársam, ki iskolájára nézve 
az 1790/1. 26. t. c. által eléggé védve volt, méltán 
megérdemeltük az alesperes szavait: hogy meggondolat-
lan könnyelműséggel a felekezeti iskolát községivé vál-
toztattuk át s ez által az egyházi hatóságnak oly sok 
dolgot adtunk. 

Hogy én is meglepetve aláirtam magamat avval 
az ott levő két iskolaszéki taggal a községi iskolának s 
nem jutott eszembe, hogy hivatkozzam az egész pres-
byteriumra s egyházi hatóságunkra, annak oka az volt, 
hogy akkor még nem is ismertem a még egészen új 

horvát iskolai törvényeket s nem védekezhettem ezekkel, 
meg az, hogy minket az 1790/1. törvény nem védett, 
mint a 4 magyar egyházat s élénk emlékezetemben 
volt a sok zaklatás, mit privát iskolánk miatt szenved-
nünk kellett — nem bírván azt még akkor a kívánal-
maknak megfelelőleg berendezni s a tanítót kellőleg 
fizetni. 

Beláttuk mi együttesen hibánkat csakhamar s vé-
dekeztünk ís különösen az országos kormány 1879. évi 
6606. sz. rendelete 6-ik pontja alapján (lásd fenntebb). 

Én a kórógyi s a m.-rétfalui egyházakat kérve 
kértem, hogy az idézett rendelet alapján rögtön keres-
sék vissza hitfelekezeti iskolájokat. Hogy a rétfalui tette e, 
nem tudom, de hogy a kórógyi és tordincei tette, azt 
tudom, mert ezen kérvényeink alapján a megyénk útján 
az orsz. kormány felülvizsgáltatta iskoláink ügyét, de 
ránk nézve eredménytelenül. S minthogy eredményhez 
nem jutottunk, én az 1882-dik évben az egyházmegyei 
gyűlésen 40-ik pont alatt jelentést tettem, mint fenntebb 
láttuk. 

Már ha hosszúra nyúlik is dolgozatom, mégis fe-
lelnem kell nagyt. N. I. úr egy pár mondatára. Azt 
mondja, hogy tankönyv horvát a szlavóniai magyar 
ref. iskolákban s a muszka cár képe van kifüggesztve* 
tanteremben-e vagy a tanító szobájában, nem emlék-
szik rá. 

A kórógyi iskolában csak egy könyv horvát, ez is 
a nyelvtanulásra a két felsőbb osztályban s ez a horvát 
abc s ebből sem tanulnak semmit, pedig mint láttuk, a 
horvát iskolai törvény ezt erősen parancsolja még a 
privát iskolákban is, egyébiránt maga a horvátországi 
törvény sem erőszakol egyébb könyvet reánk, mert 
nálunk az előadási nyelv magyar — az anyanyelv. — 
A horvát imádságokat pedig egy pár szlavóniai reform, 
tanítónk a mi tordincei énekeskönyvünk függelékében 
található miatyánk, apostoli hitforma és tiz parancsolat 
nyomán tanította, evvel akarván a tanfelügyelő előtt 
kedveskedni, minthogy mást úgy sem produkálhatnak s 
a tanfelügyelő erre elmosolyogja magát s meg van a 
horvát nyelvből a vizsga. Epen úgy vagyunk az iskolá-
ban a horvát nyelvvel, mint a magyar ref. horvátországi 
papok a hivatalban, kiknek az országos törvények szerint 
a hivatalokkal horvát nyelven kellene correspondálni s 
az anyakönyveket is vezetni, de mivel nem tudnak s 
tanulni sem akarnak horvátul, hát Írdogálnak magyarul 
mindent s a hatóságok kénytelenek elfogadni, mert hát 
nem akar a magyar ember, kivált a kálvinista pap né-
metül se, hát horvátul is megtanulni. Pedig hát magam, 
szerény véleménye szerint nem ártana ám a papnak, 
kivált ha már 25—40 év óta horvát polgár, egy kis 
nyelvismerettel bírnia, mert a sok ügyes-bajos ember 
mind horvátul kapja leveleit s papjával együtt örökké a 
tordincei paphoz járnak tanácsért; meg az az iskolás 
gyerek majd mind katona lesz s ott évek során sok baja 
van a nyelvvel s miatta a derék ügyes legények még 
csak altisztté sem lehetnek stb. A mennyi nyelvet értesz, 
annyi embert érsz, mondja a latin. 

A muszka cár képe csak a kórógyi tanító szobá-
jában volt, de nem az iskolában, mert ilyen valami Szla-
vóniában nem fordul elő az iskolákban; de a tanítónak 
aztán ott van még több császár-királynak olcsó képe 
a szobájában s egyébb emlősek és szárnyasak sokasága, 
hanem térdeplő zsámolyt még se tart előttök, mert csak 
bőrök s tollaik cifraságában van kedvtelése. — Ilyen az ő 
bogara! . . 

»Szlavóniában már képesek a tanítók mellöket verve 
azt kiabálni, hogy ez Horvátország, itt csakis a horvát 



nyelv a jogos s bennem a szellem is horvát, nekem nem 
parancsolnak a magyar papok s ugyan azért községivé 
csinálták iskoláinkat az egyházi hatóság sőt a helybeli 
pap s presbyterium tuclta nélkül vagy dacára s fizette-
tik magukat a felekezet conventiójával a hívekkel s ezen 
felül híveinkre hét, nyolc száz forint iskolai adót vet-
tetnek, melyet a községi körök polgármesterei évek óta 
beexequáltatnak nyomorral küzdő híveinken s fordítják 
horvát iskolákra.« 

HaUod óh nép! s vakulj; s ha ezt a jámbor refor-
mátus magyar ember elolvassa oda át Magyarországon, 
el is borzadhat s isteníteni fogja N. I. urat, hogy ir-
galom nélkül ki akarja csapatni ezeket az elfajzott taní-
tókat. De ha megtudja azt, hogy a kórógyi tanítót bo-
rozás közben avval ingerelték s bosszantották : megállj, 
majd megleckésztet téged a körlelkész vagy a visita-
tió a jövő héten, ezért meg ezért, s ekkor bolondjában 
kiabált olyan zöldeket Kopa : úgy a vád éle megtom-
pul, noha mi is azt mondjuk rá, bolond beszéd biz az 
Kopa uram még ha tréfából is volt mondva, s megér-
demlette azért a korholást. A nélkül azonban, hogy én őt 
itt védeni akarnám, ki kell jelentenem, hogy az itt het-
venkedő körösi fiú oly stokk-ungar, vastag nyakú ma-
gyar kálomista, ki, még ha akarna, se bírna horváttá 
lenni, s hogy az iskolát sem ő csinálta községivé, arról 
már volt szó. A 700—800 forint iskolai adót pedig a 
polgármester nem a horvát iskolák fordítására szedte be, 
hanem a kórógyi iskola felépítésére, mit az építkezéskor 
a kórógyiak az alispán jóváhagyásával a takarékpénz-
tárból vettek ki, ezt pedig Sebestyén Pál lelkipász-
tornak kellett volna nyilvánosságra hozni, ki a pol-
gármesternek a pénzek beszedeseért hála nyilatkoza-
tot tett. 

»Iskoláinkat vissza kell venni, mert rövid idő múlva 
pápista és horvát tanítókkal fognak betöltetni, ha köz-
ségiek maradnak.« Ezt megcáfolják a fennt citált horvát 
népiskolai törvények 5. és 6. §-ai, s azon már élő gya-
korlat is, hogy a tordincei ref. horvát ajkú iskolánál 
3-szor volt tanító változás, bár rettenetes nehéz volt 
szlávul tudó ref. tanítót találnunk, még se toltak s a 
törvény nevében nem Ís tolhattak nyakunkra páp;sta 
tanítót, hanem kerestünk Horvátországon kívül a ma-
gyar hazában ref. tanítót, ki vagy tudott valamit hor-
vátul vagy itt megtanult. 

»Majd meglátjuk, meri-e pártját fogni az erkölcs-
telenségnek a horvát hatóság.® Megnyugtatásul cikkíró 
úrnak s hogy itt is szigorral járnak el a megérdemelt 
bűnössel, idézem még a horvát népiskolai törvény 120. §-át. 
»Kicsapással csak az a tanító büntettetik, ki már legalább 
egyszer fenyítve volt és ha csak ezután tette magát 
büntetésre méltóvá, kézzel fogható hanyagsága vagy 
hivatalának megsértése által. 

Sőt minden fokozatos büntetés nélkül is, egyenesen 
következhetik az elbocsátás, ha a tanító az iskolai fe-
nyítéket rosszul használta, vagy akár mi módon a gyer-
mekek egészségének ártott; azon kívül, ha a vallás-
erkölcsiséget brutaliter megsértette szóval vagy tettel 
nyilvánosan a gyermekek előtt, vagy a gyermeket er-
kölcstelenségre vezette, vagy vezetni megróbálta.« 

Végre az iskolás gyermekek keresztneveinek horvátra 
való átfordítását Ratfaluban a horvát nyelvet nem értő 
Ilommonnaihoz a tanfelügyelő által a névsort össze-
állítani kiküldött német rétfalui tanító tette meg, kit 
maga az iskolaszék és tanfelügyelő eszére térített, hogy 
azt nem szabad tenni. 

Bevégezve cikkemet, kijelentem hogy nem volt 
más szándékom, mint tehetségem szerint a kedélyeket 

megnyugtatni, a mennyiben azokat nt. N. I. úr felka-
varta orkánszerű cikkével s polémiájával, s a mennyiben 
azon cikkével az olvasó közönséget ellenünk zúdította, 
bebizonyítani igyekeztem, hogy a cikkíró nagyító fekete 
üvegen szemlélte szlavóniai ügyeinket. 

Meglehet rám is kimondja a hazaárulás vádját s 
hogy a bűnt palástolom stb. Nem tehetek róla, az az 
ő nézete, engemet megnyugtat annak tudata, hogy 
igazat mondtam. Kinyilatkoztatom egyszersmind, hogy itt 
mi mind magyaroknak valljuk magunkat és sem nyelvünket, 
sem vallásunkat nem fenyegeti oly nagy veszély, mint a 
melyről ő beszél, s ha fenyegetné is, mi ott lennénk a 
gáton s mint elsők adnók meg a vészjelt. 

Tordince, 1887. hó. 
Kulifay Elek. 

Vasárnapi munkaszünet Fejérmegyében. 
Régóta szellőztetik, vitatják a vasárnap és ünnep-

napok megszentelésének nagyfontosságú ügyét hírlapok-
ban, egyházi gyűlésekben, sőt a törvényhozás termeiben 
Ís; minek következtében évről-évre kiadatik felülről és 
az alattas hatóságoktól a hivatalos figyelmeztetés, hogy 
»vasárnapokon minden nyilvános és nem elkerülhetetle-
nül szükséges munka felfüggesztendő.® S ezzel be van 
kötve a szájok a nyugtalan vérű papoknak ; aztán . . . 
megy minden tovább a megszokott kerékvágásban. A 
községházánál, a járási és megyei hivataloknál, az összes 
minisztériumok hivatalaiban csakúgy sürög-forog továbbra 
is a sok ügyes-bajos ember, s a szegény elcsigázott 
hivatalnoknak csak úgy nincs vasárnapja, mint az előtt, 
mert ha esetleg csupa ünneplés szempontjából Íróaszta-
lánál nem görnyed is, de le lévén kötve hivatalához, 
kénytelen ott vesztegelni az áldott vasárnap délelőttö-
kön is. 

Ámde másképen lesz ezentúl csakugyan, legalább 
nemes Fejérvár megye hivatalainál. Hihetetlenül hangzik, 
de való. É megye törvényhatósága ugyanis f. é. már-
cius 2-án tartott közgyűlésében, az 1886. 21. t. c. ér-
telmében alkotott legújabb szabályrendelete tárgyalása 
alkalmából, ha nem is egyhangúlag, de nagy többséggel 
kimondotta, miszerint nemcsak karácsony, húsvét és 
pünköst első napján — mint a tervezetben javasolva 
volt, hanem kivétel nélkül minden vasárnap és egyébb 
ünnepeken, délelőtt úgy mint délután, hivatalos órák ezentúl 

\ nem tartatnak. 
S hogy jött létre ez örvendetes határozat ? Egy-

| szerűen úgy, hogy a székesfejérvári káptalan egyik ki-
| tűnő tagja, s a vértesaljai reform, egyházmegye derék 

esperese a gyűlés megkezdése előtt a dolgot magok 
közt megbeszélvén, a közös actíót legott elhatározták. 
Következik az illető szakasz tárgyalása (a hivatalos 
órákról) . . . s nagy figyelem mellett kezdi meg a be-
szédet először ís Károly János kanonok úr, ki szép, 
alapos és higgadt előadásában egyenként kifejtvén az 
okokat és szempontokat, melyek a vasárnapok megszen-
telését múlhatatlanul szükségessé teszik, végül azt az 
indítványt terjeszti elő : mondja ki a megye törvény-
hatósága, hogy vasárnap és ünnepeken a hivatalokban 

! délelőtt is munkaszünet lészen. Utána Décsey Lajos, 
nyugalmazott járásbiró, valamint Rozgonyi György, volt 
árvaszéki elnök, a törvényt és igazságot kereső köznép 
érdekét hangsúlyozta, ellene szóltak ugyan a tett indít-
ványnak, de ez legkevésbé sem gátolta a másik szövet-
séges társat, Koncz Lnre esperes urat, hogy erélyesen 
felszóllaljon a törvény szavaira való hivatkozással sür • 

I getvén a vasárnapi munkaszünet behozatalát a hivata 



lókba. Sárközy Aurél, Fejérmegye alispánja, szintén 
keresztülvihetetlennek találja, hogy a hivatalos helyisé-
gek vasárnaponként zárva legyenek ; de erre meg 
Falaky Károly ev. lelkész a gyűlés tetszése közt az irás 
ama szavait idézte : »Hat napokon munkálkodjál, a 
hetediket pedig megszenteljed.« Végül alantirt vett ma-
gának bátorságot, hogy pár szóval ráutaljon a külföldi 
példákra s hangsúlyozza annak a szükségét, hogy a 
tisztviselő uraknak a templom gyakorlására mód és 
alkalom adassék, hogy jó példájok által a köznép is 
annál nagyobb buzgóságra ösztönöztessék. 

E mindvégig nemes, sőt mondhatni emelkedett 
szellemben folyt vita után, mint említém, az indítvány 
igen szép többséggel, zajos helyeslés és lelkesedés közt 
elfogadtatott. 

S ezzel — hála az égnek! — az első réstörés 
megtörtént. A nemes példa adva van, én szentül hiszem, 
hogy Fejérmegye e fontos kezdeményezése buzdítólag 
fog hatni az összes hazai törvényhatóságokra. 

Csak az kell, hogy a papság — felekezeti különb-
ség nélkül — mielőbb sorompóba lépjen. Most, mikor 
a mult évben szentesített megyei és községi törvényből 
kifolyólag mindenik törvényhatóság új szabályrendelete-
ket készül alkotni : most az ideje, s a megy egy ülés eh zöld 
asztalával van helye annak, hogy a vasárnap megünnep-
lésének nagyfontosságú ügye szőnyegre hozassék. Ma-
gunk közt hiába is okoskodunk tovább, ha a konvent s 
más egyházi testületek felterjesztésére a magas kormány 
még mindig az adat gyűjtés stádiumáig jutott: haszon-
talan irunk, beszélünk, ha még oly lelkesen is, szavunk 
elhangzik; de ha az összes felekezetek papjai, kiknek 
természetesen leginkább szivükön fekszik e dolog, egy-
mással testvériesen szövetkezve most a legjobb óraban, 
erélyesen megragadnák a kínálkozó alkalmat, s fe'emel-
nék tekintélyes szavokat ott, a hol kell, a megyei gyű-
léseken : erős meggyőződésem, hogy a várt eredmény 
nem fogna elmaradni, a mozgalom lassanként nagyobb-
nagyobb hullámokat verne, s a vasárnap megünneplésé-
nek régóta hányt-vetett ügye elvégre az óhajtott kikö-
tőbe juthatna. 

Csak attól tartok, hogy nem egy törvényhatóság 
kebelében a nevezett szabályrendelet alkotása már meg-
történt és így a kedvező alkalom felhasználatlanul és 
visszahozhatlanul elmúlt. Ám a hol még nem késő, 
vegyék tudomásul az illető lelkész urak a vasárnap kér-
désében történt e legújabb mozzanatot s tegyék meg 
lelkészí és honpolgári kötelességöket. Itt a példa: kö-
vessétek 1 Lévay Lajos. 

A félreértés eltávoztatásául, 
még egyszer a nagykőrösi tanítóképesítés tárgyában. 

Miután azon kötelességnek, mely a két kifogásolt 
tanító képesítettségére nézve, az intézet és a nyilvános-
ság iránti tekintetből rám, mint a vizsgáló bizottság 
elnökére nézhetett, ezen lapok f. évi 7-ik számában, az 
iskolai levéltárunkban meglevő iratok alapján közlött 
íFelvi'ágosítás«-sal, az eljárás törvényes és szabályszeiű 
voltának igazolására, eleget tettem: nem tartom s nem 
tarthatom feladatomnak ez irányban a kérdéssel való 
további foglalkozást. Melyre nézve, midőn én a nt. Nagy 
Ignác úr legközelebbi »Felelet«-ében az újabban fölvetett 
s részletező kérdések fonalán, a további eszmecserére s 
tán épen a vitatkozásra is kínálkozó alkalmat meg nem 
ragadom: szolgáljon ennek kimagyarázására egyrészről 
azon meggyőződécern, hogy a kérdés lényegére nézve a 

»Felelet< ellenében is a már adott »Felvilágosítás«-ra 
teljes megnyugvással hivatkozhatom ; másrészről pedig 
azon nézetem, hogy ott, a hol már egyszer hivatalos 
jellemű nyilatkozattal álltunk elő, a hosszas fejtegetéseket 
és elmélkedéseket, a vitatkozást és szóváltásokat, vala-
mint a nem okvetetlenül szükséges cáfolgatásokat és 
védekezéseket, a dolog és a helyzet természeténél fogva, 
lehetőleg távoztatni kell. 

Minthogy pedig a »Felelet«-ben a vizsga és képe-
sítés mértékének megbízható volta is, habár csendesen, 
kétségbevonatott: ki kell jelentenem, hogy ily kétely 
ellenében, bárki részéről jöjjön, tüzetes védekezés helyett, 
ha épen az egyenes visszautasítás kemény kifejezésével 
élni nem akarunk, csak annyit mondunk: Jer és láss, 
hogy aztán szólhass és Ítélhess ! Biztosíthatom t. lelkész-
társamat, ki még egy képesítő vizsgánknak sem volt 
szem- és fültanuja, hogy ha azt bármikor meglátogatja, 
az ő jelenlétében is ugyanoly mértéket fogunk hasz-
nálni, mint a minőt használtunk a kérdéses két tanító 
képesítő vizsgájakor; és biztos reményben vagyok, hogy 
kételyének alaptalanságáról meggyőződni fog. 

A mennyiben pedig a >Felelet« záró bekezdése is 
j szót vonhat maga után : itt annyit jegyzek meg, hogy 

ha az csak a tett felszólalás indokolása kiván lenni, 
ehhez, mint teljesen egyéni dologhoz semmi szólóm 
sincs; de ha az egyszersmind bármily jóakaratból szár-
mazott figyelmeztetés akar lenni, azt intézetünk el nem 
fogadja. El nem fogadja pedig nem annyira az illetékesség 
kérdésének szempontjából, mint különösen azért, mert arra 
szükségünk nincs. Tanári karunk ugyanis épenúgy, mint 
igazgató-tanácsunk és a képesítő vizsga-bizottság eddig is 
szivén hordta az intézet érdekeit; s eljárásában eddig is 
a törvényt és rendszabályokat szemei előtt tartotta : 
jövőre nézve is ugyanezt fogja minden serkentő figyel-
meztetés nélkül tenni. És bár arról nem kezeskedhetem, 
hogy intézetünkből hivatásukról megfeledkező és meg-
rovás alá eső egyes tanítók is nem fognak kikerülhetni; 
mert ezen szomorú eshetőség ellen, a legéberebb gond 
és felügyelet mellett is, egy seminarium sem tarthatja 
magát biztosítottnak : de annyit mondhatok, hogy jö-
vőre is, arra hivatott közegeink folytatni fogják az eddigi 
buzgó és sikeresnek tapasztalt törekvésőket, hogy inté-
zetünk a tanító-testületet olyan nemzedékkel szaporítsa, 
mely úgy erkölcsi és társadalmi magaviselet, mint a hi-
vatalos teendők teljesítése által minél nagyobb mérték-
ben érdemelhesse ki a közmegelégedést. 

Kelt Nagy Kőrösön, 1887. március 11-dikén. 
Filó Lajos, 

mint tanító-képesítő bizottsági 
elnök. 

I R O D A L O M . 
,,Szent-Míhaly község története" című munkára 

hirdet előfizetést Sőrés János szentmihályi reform, segéd-
lelkész. A szabolcsmegyei Szent-Mihály nemcsak most 
egyik legnagyobb községe a megyének, huiem a mult-
b.n is tekintélyes helyet foglalt el tár.-ai között. Sőrés 
úr a nevezett község múltját, polgári és egyházi tekin-
tetben két kii1 ön részben terjede'mesen fogja feltüntetni, 
tekintettel a szomszéd városokra is, beleszőve egy né-
hány olyan becses okmányt is, a XVII-ik századból, 
minő okmányokkal nem minden városaink dicsekedhet-
nek. »Igyekeztem — így szól többek között — a meny-
nyire lehetett a sötét multat napfényre hozni; igyekez-
tem hogy ez által is a törvény, vallás és haza iránti 



szeretetet neveljem, erősítsem másokban; igyekeztem 
arra, hogy itt töltött legszebb napjaim nyom nélkül el 
ne tűnjenek.« A mű előfizetési ára 1 frt, mely szerző-
höz március hó végéig »Bűd-Szent-Mihályra« (posta-
állomás) küldendő. Az érdekesnek Ígérkező könyvre fel-
hívjuk a történetkedvelők figyelmét. 

A »Luther-társaság« évkönyve. Első évfolyam. 
1886. Az igen érdekesen összeállított évkönyv előszavá-
ban Bognár Endre, a társaság jegyzője mondja el a 
»Luther-társaság« keletkezésének történetét. Luther szü-
letésének 400 ados évfordulója alkalmából tett közzé az 
»Evang. Egyház és Iskola* egy felhívást a nagy refor-
mátor nevéről nevezendő társulat alapítására, melynek 
czélja, a belső vallásos életet fejleszteni, á tudományt, 
műveltséget terjeszteni és vallásos népirodalmat terem-
teni. A társulat 1886. okt. 14-én alakult meg végleg 
Fabinyi Teofil védnöksége alatt. Közöltetnek azután az 
alapszabályok, a vagyonkimutatás 1885. sept. 30.—1886. 
dec. 31-ig, végül a tagok névjegyzéke. A zárszóban 
Scholz Gusztáv titkár jelenti, hogy Gyurátz Ferenc-nek 
»Hitoltára« műve már sajtó alá van rendezve. A vagyon-
kimutatás szerint a nevezett időben volt a társulatnak 
összes bevétele 3532 frt 6 kr., kiadása 89 frt 94 kr; 
tiszta vagyon tehát 3442 frt 12 kr. A rendes tagok 
száma 200 volt. Az évkönyv egy rendkívül becses 
Luther-ereklyét is közöl, melyet Doleschall Sándor buda-
pesti ág. ev. lelkész s az ev. egyetemes egyház levél-
tárnoka látott el bevezetéssel s magyarázó jegyzetekkel. 
A buzgó levéltárnok egyik kincset a másik után hozza 
elő az ev. egyetemes egyház levéltárából. A most köz-
lött ereklye Luthernek legrégibb autographja, mely 
1518-ból való és tartalmazza a 109-ik illetve n o . zsoltár 
magyarázatát. Terünk nem engedi, hogy a történeti 
adatokban gazdag bevezetés részleteit közölhessük, csak 
felhívni kívánjuk t. olvasóink figyelmét e valóban bec?es 
munkára. Egy lapnyi fényképnyomatu táblán a nagy 
reformátor kéziratából is közöltetik mutatvány. > Eine 
aufgefundene Luther-Beliquie. Nach dem in Generalarchive 
der evang. Kirche in Ungarn befindlichen Originál in 
Druck gelegt E. A. Doleschall ev. Pfarrer*. cím alatt német 
nyelven is megjelent e mű. Ara ? Hornyánszky Viktor 
kiadása. — K. B. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hir. László József a pápai főiskola 

egyházi főgondnoka a tanügy terén szerzett érdemei 
elismeréseiil királyi tanácsosi címet kapott. 

* A valláserkölcsi felolvasások negyedik estéje 
e hó 17-én ismét fényes és nagyszámú közönséget von-
zott a deáktéri diszterembe. A rendkívül kedvezőtlen 
idő nagyon keveset tartott vissza a rendes hallgatóság-
ból, melynek soraiban újabb érdeklődőket is láttunk. — 
Pulszky Ágost egyet, tanár és országgyűlési képviselő 
érdekes és tanulságos előadása (mert jó részben szabadon 
beszélt) egy teljes óráig egészen lekötötte a figyelmet s 
a közönség szintúgy sajnálni látszott, hogy már vége 
van. Az angol iskolaélet szellemét a közvetlen tapasz-
talat melegével ismertető előadást lapunk iskolaügyi 
rovata egész terjedelmében hozza, mely szívességéért 
szerzőnek nyilvánosan is köszönetet mondani kedves 
kötelességének ismeri a szerkesztőség. — Jövő csütörtö-
kön György Endre tart felolvasást a Balkán félsziget 
valláserkölcsi viszonyairól. 

* A vallás- és közoktatásügyi költségvetés a fő-
rendiházban is tárgyaltatott gyorsan és simán, mint 
rendesen szokott. Csak két felszólalás történt. Báró 

1 Vécsei József a tankönyvekre hívta föl a miniszter figyel-
j mét, alapos beszédben mutatva reá azon bajra, hogy a 

nép- és középiskolai tankönyvek hibás szerkezetűek s jó 
részük még csak tiszta magyarsággal sincs írva. Igen 
sok a tankönyv és nagyon gyakran változtatják őket. 
Ezreket érdemelnének jutalmul, kik jó tankönyveket és 
szép tiszta magyarsággal tudnak írni. Itt kellene az állam 

| ellenőrző hatalmát teljesen érvényesíteni. A miniszter 
elmondá, hogy nagy figyelmet fordít a tankönyvekre, 
s az állami iskolákban szigorú bírálat alá véteti őket, de 
a felekezeti iskoláknál nem szólhat a belügyekbe. Tudna 
is a bajra egy drasztikus gyógyszert, t. i. hogy a tankönyv-
Íratást maga az állam venné a kezébe, de ez ellen is 
lennének kifogások. A másik felszólalást az egyetem té-
telénél Haynald bibornok tette, most is elmondván a 
kath. főpapság szokásos óvását az egyetem állami jellege 
ellen. Trefort erre is felelt, ismételve azt mit 15 év óta 
mindig mondott ez ügyben, hogy t. i. a mit Pázmány 
P. egyetemi alapul letett, az arra sem elégséges, hogy 
a theol. fakultás költségeit fedezze, mert ez az alap csak 
100 ezer forint, míg az állam évenként 400 ezer frtot 
fordít az egyetemre, a mi éppen nyolcezerszer annyi tőkét 
képvisel mint a Pázmány-féle alapitvány. 

* Március 15-ikét nemzeti ünnepélylyel ülték 
meg protestáns egyházaink főiskoláiban országszerte, 
Budapest, Debrecen, Eperjes, Sárospatak, Soprony stb. 
főiskoláinak köréből vettünk részint közvetlen, részint 
közvetett tudósításokat a fontos nap emlékére rendezett 
hazafias ünnepélyekről. Sajnáljuk, hogy lapunk szűk tere 
miatt az egyes ünnepélyek műsorát, lefolyását és szerep-
lőit részletesen fel nem sorolhatjuk ; de lehetetlen, hogy 
e hazafias buzgolkodás fölött általánosságban őszinte 
örömünket és helyeslésünket ki ne fejezzük. A nemzeti 
ünnepek nemcsak lélekemelő visszaemlékezések a múltra, 
hanem áldásos talajkészítés és reménydús magvetés a 
jövőnek, mire a jelen munkásságának mindig irányulnia 
kell. Protestáns egyházunknak a múltban is egyik nemes 
törekvése volt a tiszta hazafiság ápolása ; e nemes ha-
gyomány megőrzése és ápolása a jelenkornak is szép 
feladatát képezi s ha iskoláinkban e szív, e lélek most 
ís hévvel dobog és melegen érez: ez csak arra vall, 
hogy nem fajult el ereinkben az ősprotestáns honfi vér. 

* A papok lapja. Egy lap akadt e héten kezünkbe, 
mely ez alatt a cím alatt jelenik meg, mint mondja 
már az ötödik esztendeje: »Papok lapja.* Értsen a t. 
olvasó a »papok« alatt kath. papokat, afféle jámbor lel-
keket, kik világi ismereteiket a »Tatár Péter«-féle his-
tóriákból, theol. műveltségüket pedig a fennt címzett lapból 
merítik. — Ezen lapocska közelebbi (márc. 10-iki) száma 
mutatványt közöl a lapunk ez évi 9-ik számában megjelent 
»Bismark Canossában« című cikkből, utána pedig egy 
kommentárt ád, melynek tartalma az, hogy szidja deriire-
borura Ballagit s az ő neve és köpenye alatt az összes 
protestánsokat, mert ezeknek »hite és dogmája a szabad-
elvüség. Ebből áll, ebből táplálkozik, és ettől bódul meg, 
hogy összebeszél tücsköt-bogarat és kompromitálja a 
keresztyénséget is, meg a józan észt ís«. »Mily szabad-
elvűség ez 1« kiált fel Talabér János úr — mert így hív-
ják a szerkesztőt. — Mi ez ? képmutatás vagy őrültség ? 
Hát a katholikusok üldözött vallásszabadságnak vissza-
állítása, az Canossa? Hát a lelkiismeretek elnyomásától 
való visszatérés a lelkiismereti szabadság állapotaihoz — 
az Canossa?* »Mint istenitették önök a vér és vas embe-
rét, a ki a kath. templomokat zsandárokkal becsukatta, 
a ki a kath. papokat az isteni szolgálattól a börtönbe 
hurcoltatta, . . . ez önök szerint liberális dolog liberális 
cselekedet voltl« 



Hát jó Fülöp! ez nem igaz beszéd. Mi kik a libera-
lismusnak hívei vagyunk, nem tartjuk becsületes munkának, 
liberális cselekedetnek azt, ha valakit vallásos hitében 
erőszakkal zavarnak, istenitisztelete gyakorlásában meg-
akadályoznak, ha a papokat az isteni szolgálattól a bör-
tönbe hurczoltatják. Épen azért a mai liberálisabb, a 
protestántismus szelíd türelmes szellemétől többé-kevésbé 
áthatott korból is elkeseredve gondolunk vissza egy 1 

Pázmány Péter erőszakoskodásaira, templomfoglalásaira, 
egy Szelepcsényire, Kolonícsra, kik »a papokat az isteni 
szolgálattól a börtönbe* — a gályákra hurcoltatták, a 
Vörösmarty Mihályokra, Bársony Györgyökre, Bíró Má-
tyásokra — nem szólva most az inquisitióról, a pápák-
ról, a római börtönökben egykor ártatlanul ezrivel szen-
vedőkről, a párisi vérnászról s effélékről ; helytelenítve 
említjük 3-ik Frigyes Vilmos porosz királynak a sziléziai 
confessionalista lutheránusokkal szemben elkövetett erő-
szakoskodásait, avagy az angol püspöki egyháznak a 
dissenterek feletti zsarnokoskodását. 

Nem az a mi bajunk, hogy Bismark nem húzza 
nyársra a német katholikusokat s hogy többé nem 
»kuvikoltatja a püspökségek felett a halálmadarakat,« 
hanem hogy a vallás szent köpenyét is felhasználja a 
politikusoktól eredő ütések enyhítésére, hogy politikai 
célokból kész a pápai székkel is szövetkezni, azzal a 
székkel, mely szent hivatalából folyó kötelességének 
ismerte már ezelőtt majd 200 évvel tiltakozni a Porosz-
ország fe'ett uralkodó ház királyi méltósága ellen, mely ' 
még korábban tiltakozott a német protestánsoknak 
szabad vallásgyakorlatot biztosított vestfáliai béke ellen, j 
mely tiltakozott és tiltakozni fog végösszeomlásáig a 
józan haladás, a józan szabadság minden újabb vívmánya 
ellen, melynek soha szem elől nem tévesztett célja az 
emberiséget a középkor sötétségébe, testi lelki szolgasá-
gába visszavinni; szövetkezett azzal a székkel, mely a 
19-ik század utóbbi felében is ünnepélyesen átkot szórt 
a szabad sajtóra, a nép felségjogát hirdető elvekre, az 
alkotmányos törekvésekre, a népek szabadságáért küzdő 
hőseire az újabb időknek. 

Ez a mi bajunk t. Papok lapja! Nincs nekünk ka- j 
tholikus atyánkfiaival semmi bajunk; nem bánjuk mi, 
ha egyik polgártársunk cifra templomban térdelve s 
másik fövegét fentartva imádkozik, vagy ha bánjuk is, j 
küzdünk a szerintünk nem helyes hitelvek avagy szer-
tartások ellen a szellem a tudomány, felvilágosítás, a 
meggyőzés fegyvereivel; de távolról sem jut eszünkbe 
irányukba türelmetleneknek lenni, vagy másnak ellenükbe 
elkövetett erőszakoskodásait helyeselni, hanem a pápa-
sággal szemben, igen is türelmetlenek vagyunk, kárhoz-
tatjuk mindazokat, a kik azzal szövetkeznek, a kik annak 
hatalma, befolyása erősítésen munkálkodnak. Ezt mi, 
mint a liberalismus elvének követői, nem szégyeneljük 
bevallani, nem tagadjuk, sőt dicsekszünk vele. Itt állunk, 
Isten látja lelkünket, másként nem tehetünk. Hisz az 
a pápaság az ósdiság, a maradás, a korlátlan absolutis-
mus elvének a legrégibb s legszívósabb jellemű képvise-
lője: lehet-e másként, mithogy a haladás, a reform, a 
szabadság elvének vallói azzal kiengesztelhetlen és soha 
ki nem egyenlíthető ellentétben, örökös harcban legye-
nek? Igen is, örülünk, ha a pápai hatalom s befolyás 
gyengíttetik ; és jajveszékelünk, ha azt erősödni, sőt épen 
protestáns államférfi által erősíttetni látjuk. Krisztus nem 
békülhet ki soha Béliállal, ezzel szemben nem lehet türel-
mes, a liberalismus nem szoríthat béke jobbot a pápa-
sággal. Vagy Krisztus szelleme leend uralkodóvá a világ 
felett, vagy Béliálé; vagy a reformátió s a modern 'kor 
felvi'ágosodása töri össze a pápai széket, vagy ez, a 

Luther által úgynevezett Antikrisztus fogja megsemmi-
síteni a vallási reformatiót s a modern társadalmat és 
civilisatiót. Ez sem nem képmutatás, sem nem őrültség 
jó Fülöp! 

Ha a képmutatásból vagy őrültségből egy kis 
mutatványt akar adni papjainak Talabér úr, akkor ol-
vastassa el velők még egyszer mostani cikkének ezen 
passusát: 

>Lám, mi katholikusok tudjuk, ismerjük ezt a 
protestáns specialitást, mely liberálisnak vallja magát, 
holott csupán hazug ámítás. 

Ám mi odaengedjük önöknek ezt a liberalismust 
szőröstül, bőröstül, — dicsekedjenek vele ; de a szabad-
ságot, a polgári és politikai szabadságot, a lelkiismereti 
és emberi szabadságot, azt az igazi, azt a valódi sza-
badságot, mely eredetében és lényegében katholikus — 
azt mi a magunkénak követeljük, azt nem adjuk senki-
nek, az a mi örömünk, a mi dicsőségünk !« 

Ebben van képmutatás is, őrültség isi — F. J. 
* Nyilt levél dr. Szlávik Mátyás tanár úrhoz 

Eperjesen. Nem lévén megbízatásom a többi szepességi 
lelkészek nevében felelni, csak a saját nézetemnek aka-
rok kifejezést adni a *Nach der Schicht« című lap 
ügyében, miután azzal nevem is többször felemlíttetett. 
Távolról másképen szoktak kinézni a tárgyak, mint 
közehői ; így vagyunk a nevezett lappal is. Á tanár úr 
nagyon rózsás színben látja annak viszonyait. Ha csak-
ugyan 950 előfizetője lett volna a lapnak, Santer nyom-
dász mindjárt vállalkozott volna kiadónak és megelége-
dett volna a nyomdai költséggel, a tiszta jövedelmet 
mint prot. ember örömest jótékony célokra fordítván ; 
én pedig vagy más lelkésztársam nem restelték volna a 
szerkesztői munkát. De mint tapasztalatból írhatom, 
másképen áll a dolog. A lapnak 1 frttal 600 előfizetője 
volt és a kiállítása, szétküldése stb. körülbelől 400 fo-
rintba került. A 600 előfizető legnagyobb része azonban 
a volt szerkesztő községében Gölnitzről vagy annak 
környékéről került ki, kik talán helyi érdekekből vagy 
más tekintetből is tartották a lapot, mert éppen köztük 
jelent meg. Ha másutt jelennék meg a lap, talán sokkal 
kisebb községben, hol annyi sok előfizető lehetetlen, az 
előfizetők nagy része valószínűleg kimaradna és még a 
lap kiadási költsége sem volna fedezve. Ezen aggodal-
mak még jogosultabbak, ha tekintetbe vesszük, hogy 
midőn a Schicht megindult, akkor a Szepességen még 
csak egy lapunk volt; de azóta még két más lap ke'et-
kezett, vagy hogy jelenleg 3 lap áll fenn s még hozzá 
olyanok, melyek hasábjaikat készséggel megnyitják az 
egyházi életből vett közleményeknek. Egy negyedik lap 
is fennállott 1 — 2 évig, kitűnően volt szerkesztve és 
kiállítva, nagyon tekintélyes összeköttetései valának és 
sok anyagi áldozat után mégis megbukott, egyszerűen 
azért, mert a jóból is megárt a sok. Ily körülmények 
megfontolása hiúsította meg eddigelé a beszüntetett lap 
újból való kiadását. — Weber Samu. 

* A szomolnoki ev. egyházközség temploma reno-
válásának költségeire, adakozásra hívja fel a hitrokonokat. 
A templom felszentelésének 100 éves fordulója f. é. advent 
második vasárnapján lesz, a mikorra a kijavítást is sze-
retnék bevégezni. A szomolnoki egyház a legszegényeb-
bek közé tartozik és összesen 260 lélekből áll, kiknek 
áldozatkész hitbuzgóságáról elég legyen csak annyit 
fölemlítenünk, hogy a Gusztáv Adolf egylet és a hazai 
Evang. Gyámintézet is több izben segélyezte őket. Az 
egyházi elöljáróság által kibocsátott kérő szó. atot az 
egyházmegyei elnökség és Czékus István püspök úr is 
melegen ajánlják az ev. egyházak és a hitbuzgó hívek 



m u n k á s szerete tébe és kegyes pár t fogásába . A z adomá-
nyok a szomolnokí elöl járósághoz intézendők. 

* Az erdélyi évang . m a g y a r gyámintézet állandó 
bizottsága f. hó 2-án ta r to t ta ülését Brassóban. Az elő-
fordult ügyek közül említésre m é l t ó b b a k : A z elnökség 
azon eljárása, mely szerint a kul túregyesület te l kö tendő 
szerződés eszméjéhez elvben hozzájárult , he lyese l te te t t . 
Beje lente te t t , hogy a »Kérőszózat« e redményeképen eddig 
199 fr t 50 kr. k e g y a d o m á n y érkezett . E g y febr. 20 án 
Hétfa luban a gyámintézet javára rendezet t estély 125 frt 
t i sz ta jövedelmet e redményeze t t . P a p p G y ö r g y zajzoni 
(Hétfalu) evang. lelkész n o frtot adományozo t t . A z évi 
közgyűlés f. h ó 25-én lesz Csernátfaluban. 

* A kolozsvár i négy kultur-egylet i estély ezer-
hétszáz forinttal növelte az erdélyi kulur-egylet vagyo-
nát . A jegyek árából s a sorsjátékból kétezer száz fr tot 
vet tek be s az összes kiadások nem rúgnak többre 
négyszáz forintnál. E g y - e g y estélyre tehát csak száz 
forintot köl töt tek. H o g y ennyiből minden kitelt, abban 
többek buzga lmának s áldozatkészségének van része. 
Mérsékelt áron ad tak mindent . A z ezerhétszáz forintnyi 
tiszta jövedelem azonban csak a külső siker bizonysága, 
s ennél m é g t öbbe t nyom a latban az erkölcsi siker. A 
rendezőség büszke lehet az e redményre s bő ju*almát 
látja fáradozásának. 

* Az országos k i sdedóvó egyesület e hó 6-án 
Tisza Ká lmánné elnöklete alatt t a r to t t választmányi ülé-
sén elhatározta, h o g y mind a vallás- és közoktatási, 
mind pedig a belügyminiszterhez kérvényt intézend az 
iránt, h o g y a Miskolc járási főszolgabíró, Molnár Emil 
példájára , ki a nyári gye rmekmenedékhe lyeke t kerü 'e te 
minden községében létrehozta, felállítandó menedékhe-
lyek iránt a tanfelügyelőkhöz és törvényha tóságokhoz 
buzdító rendeleteket intézni szíveskedjenek. Intézkedet t 
a vá lasz tmány az őszszel meg ta r t andó 50 éves jubileum 
ügyében . Tre fo r t Á g o s t közoktatási miniszternek, mint 
az egyesület buzgó pár t fogójának, 70 éves jubileuma al-
kalmából üdvözletet küldött . V é g r e a folyó ügyeken kívül 
a gácsi, oravicai, kelenföldi óvodáknak 100—100; a 
hódsági , pozsony-kereszturí , pudmerici, gajári , szomo-
lányi, duna-szerdahelyi , szentgyörgyi , besztercei, boros-
tyánkői , nagy-károlyi , n a g y bányai, nagy rusznyai óvo-
dáknak 50—50, Halász Sarolta magánóvónőnek 25 fo-
rint segélyt szavazott meg, a tresztinai óvodának pedig 
12 gye rmek részére foglalkoztató 'eszközöket adot t . A kö-
zelebbről lefolyt képezdei téli vizsgákról a paedagogiai 
osztály kedvező jelentést nyúj to t t be. 

* Adakozás. Nt . Koncz Imre úr a vértesaljai ref. 
e g y h á z m e g y e esperese az egyházmegyé jében levő egy-
házak s lelkész urak a d o m á n y a fejében a budapesti ev. 
ref. theologiai convictus részére 150 fr tot , a budapest i 
prot . árvaház részére 60 fr t 96 kr t küldött . — Farkas 
József\ theol . akad . igazgató. 

* Szerkesztői mondaniva lók , fi. K. úrnak P. 
Köszönet a küldeményér t , nem sokára adjuk. — K. J. 
tanár úrnak Cs. Szíves üdvözlet a főmunkatárstól , ki igen 
jól emlékezik ; a dolgozat nagyon beválik s az ügynek is 
javára válik. A mint szerét e j thet jük, közöljük. — E. K. L. 
úrnak N. B. Közlésével kézirat-torlódás miatt kissé kés-
nünk kell. N a g y o n köszönjük. — L. A. esperes úrnak 
T. Sz. M. A jövő v a g y az azutáni számba beszorít juk. 
— Sz. M. úrnak E. Mindeniket kaptuk, de ket te jé t csak 
•így adha t tuk . A »Válasz«-t nem sokára közöljük. — 
S. K. úrnak B. S. I—6 P—l urak cikkei kiszedve vár-
ják sorukat , de most ismét kiszorultak, miért egy kis 
elnézést kérünk. 

Alólirott könyvkereskedés a ut. lelkész és tanító 
nrak becses figyelmébe ajánlja a következő kiad-

ványokat : 
Vezérfonal a konfirmálandók oktatásában. Irta dr. Szebe-

rényi J. evang. püspök. A 3-ik kiadást újonnan átdolgozta 
Petrovics Soma, szentesi evang. lelkész. Ara kötve 4 0 kr. 

Evangeíischer Konfirmanden-Unterricht von E. A. Dole-
schall ev. Pfarrer. Dritte Auflage. Preis broschirt 4 0 kr. 

A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésének és halálá-
nak szen t t ö r t éne te . Az 1773. Pozsonyban kiadott szöveg 
nyomán fordította Melczer Gyula, acsai evang. lelkész. 

Ara kötve 16 kr. 
Fali olvasótáblák a Kapi-féle Abc-és könyvhöz. Szerkesz-

tették Kapi Gyula és Papp .József. 10 darab ára 1 frt. 
Bibliai tö r téne tek . Az első rész elemi iskolák számára, má-

sodik bővített k iadásban Wavgemann nyomán 16 képpel, 
írta Turcsányi Andor ev. lelkész. Ára ícötve 3 0 kr. 

Második rész (eredeti) 24 képpel , ugyanazon szerzőtől, a fel-
sőbb elemi osztályok és középisk. számára. Ara kötve 4 0 kr. 

Hornyánszki Viktor, 
akadémiai könyvkereskedése 

Budapest, V. 
1—2 a M. T . Akadémia épületében. 

5% 

Bri inni k e l m é k e t e legáns nyári ö l töze 're 3 - i o méteres s ze lvényekben , minden 
szelvény 4 bécsi rőf f t 4 . 8 0 ig- 'n finom, f t 7 .— legf inomabb, f r t 10.50 leges l -gf ino-
mabb va lód i g y a p j ú b ó l , v a l a m i n t k a m m g a r n és fe l sőkabá t ke lméke t , úgyszintén 
utazó-plaideket," da r ab j á t 5 éi 6 f r t é r t , szállit az összeg u t á n v é t e l e mel let t a szilárd 
és jóh i rűnek ismert posztógyári raktár S Í E 6 E L - I M H 0 F Brünnben, Ferdinands-
g a s s e Nr 53. — Magyarázat . Minden szelvény 3 1 0 m t r . hosszú és 135 cm. széles, 
s iay teljesen e legendő egy tökéletes férfi-öltözetre. ^ ^ A fönnebbi cég ismeretes 
sz i lárdsága és je len tékeny munkaképes sége kezeskedik arról , h o g y csak á legjobb áru 
pontosan válasz to t t minta szerint szál l i t ta i ik . — Miután most igen sok szédelgő cég 
„bviinni á r u k " köpenye a la t t ga rázdá lkod ik , ezek ellenében a fönnebbi cég mintákat 
küld ingyen é s bérmentve. 3 — 2 0 

U j a b b a n meg je l en t 

EGYHÁZI BESZÉDEK. 
Szász Károly. Csak a Krisztust! Alkalmi és közön-

séges egyházi beszédek. A r a 1 frt 80 kr. 

Dobos János. Egyházi beszédei 4 kötet . E g y - e g y 
köte t á ra 1 frt 80 kr. 

Hetesy Viktor. Egyházi beszédvázlatok. Bennefon 
L ' année pastorale stb. cimű munkája után f ran-
ciából fordítva. Á r a 1 frt 20 kr. 

Ezeken kívül teljes rak tára a protestáns egy-
házi és iskolai i rodalom termékeinek. 

Mindennemű imádságos könyvek, zsoltárok, 
énekes könyvek, egyszerű és díszes kötésekben. Te l jes 
és kimerítő könyvjegyzéket bérmentve küldök. 

HS^P* Megrendelések 5 frttól kezdve bérmentve 
teljesíttetnek, kisebb összeget célszerű posta 
utalványon megtoldva 5 — 1 0 kr (hogy a ke-
resztkötési díj kiteljék) beküldeni. 

Budapest, 1887. február hó. 

Kókai Lajos 
4 — 6 könyvkereskedése. 

Felelős szerkesz tő : Dr. Bal lagi Mór. 
F ő m u n k a t á r s : Sző t s Farkas . 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : 3Dr. B a , l l a , g l IssLóx. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

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. 

Teljes számú p é l c l é i r x y o l c k i e L l mindig- s z o l g - É L l T i a . t - u . n . k : . 

Ama t. előfizetőink, kiknek előfizeté-
sük az első negyed végével lejár, előfize-
tésük megújítására fölkéretnek. 

Utóhang a „Szlavonai csendéletéhez, 
Megvallom, igen kelletlenül fogok tollat, hogy 

T. Kulifay Elek tordincei lelkész úr cikkére — s 
az azt megelőzőkre, melyek azt előidézték — és 
általában egész szlavonországi egyházi s iskolai 
ügyünkre nézve észrevételeimet megtegyem. Ha 
tőlem függött volna, ez egész ügy nem lett volna 
nyilvános hirlapi szellőztetés tárgya. A mily nagyon 
tisztelem a nyilvánosságot s általában nem félek 
tőle, sőt rendes körülmények közt azt a legtöbb 
baj (néha tán kellemetlen, de leghathatósabb) 
orvosságának vallom, ép úgy meg vagyok arról 
győződve, hogy némely dolognak (legalább a 
hirlapi) nyilvánosság többet árt, mint használ s 
legalább a tárgyalás folyama alatt némely kényes 
kérdéseket jobb nem szellőztetni. 

Talán ha ezt meggondolta volna, Nagy 
Ignác barátom sem állt volna elő a ySzlavóniai 
csendéletc-tel. De miután ezek a kérdések már 
hónapok óta a jProt . E. és Iskolai Lap* napi 
rendjén vannak s itt sokszor személyeskedésekkel 
is keverve fel- s aláhurcoltatnak, én — a kinek 
hivatalos kötelességem is, talán módomban is van 
azokat behatóbban s utolsó szálaikig ismerni: 
nem vélem állásommal s abból folyó kötelessé-
gemmel megegyeztethetőnek többé, hallgatni fe-
lölök. Vajha ezen — a szerkesztőség helyes meg-
jegyzése szerint yáldatlan* — vitának e felszóla-
lásommal (egyelőre legalább) véget vethetnék ! 

Előttünk fekszik N. I. éles támadása, a 
>Csendélet* ; — a megtámadott esperesek vála-
szai, kik a támadásból csak épen a reájok eső 
részt akarták elhárítani, s azért az ügy egész 
mivoltára világot nem vetettek s könnyűvé tették 

a támadónak, hogy védelmöket viszonválaszában 
kiparirozza; s végre Kulifay Elek tordincei lelkész 
cikke, mely az egész ügy történetét, kezdettől 
végig részletesen — s hozzá tehetem: egészen 
igazán, minden elhallgatás és minden ferdítés 
nélkül — előadja s ezzel a dolgot itélet alá bo-
csátja. 

Mindezeket olvasva s összevetve, az elfogu-
latlan olvasó meg fog győződni arról, hogy 
szlavóniai ref. iskoláink ügyében hibák követtettek 
el és pedig súlyos hibák; Kulifay úr ezt maga, 
őszintén elismeri; hibák a formában és a lényeg-
ben; hibák, melyek ha még ideje korán nem 
orvosoltatnak, végzetessé válhatnak s fognak 
válni előbb-utóbb amaz iskoláknak s általok az 
egész jövő nemzedéknek, mely belőlök kikerül, 
mind felekezeti, mind nemzeti jellegére. S ha ez 
áll, akkor N. I. lelkésztársunknak mint reform, 
lelkésznek és magyar hazafinak nem vehetjük 
rossz néven, hogy meghúzta a vészharangot; sőt 
egyenesen kötelességmulasztást követett volna el, 
ha nem teszi. 

De szintúgy meggyőződhetik a figyelmes 
olvasó arról is, hogy a hiba nem ott volt, a hol 
— s nem is olyan a milyennek — azt N. I. 
látta; hogy ő támadásában sok helytt igazságta-
lan s általában túlzó volt; hogy vádolt olyanokat 
is a kik nem hibásak; kis hibákat nagyoknak 
tüntetett fel; s a valódi, a legnagyobb bajt épen 
nem ismerte fel. Igy az ő harang félreverése 
nem jó helytt szólt, s részben oknélküli riadalmat 
is okozott; a mit viszont a legjobb szándékkal 
sem szabad tenni annak, a ki a nyilvánosság 
elé lép. 

Szabad legyen azért nekem a N. I. által 
felhozott hibákat valódi értékökre redukálni. Hogy 
legalól kezdjem: 

hibáztak a mi szlavóniai híveink, községi 
s egyházi elöljárók, hogy elvakítva a politikai 
hatóságok (tanfelügyelő, megyei s községkerületi 



közegek) ígéretei által, a felekezeti iskolának 
községivé nyilvánításába, átadásába bele mentek; 
hibáztak némely tanítóink, legfőkép a kórógyi, 
hogy e részben az elöljárók részére álltak s esz-
közeivé váltak az átadásnak, sőt az iránt magok 
paktáltak; hibáztak a lelkészek (Kulifay lelkész-
társunk nemes elfogulatlansággal maga is elismeri 
s magára veszi a hibának őt illető részét), hogy 
későn ébredtek fel arra, mi történik közöttök s 
részben általuk, hogy az 1874. október 14-diki 
horvát-szlavon iskolai törvényt kellően nem ta-
nulmányozták s a helyett, hogy annak ránk nézve 
kedvezően magyarázható tételeit igyekeztek volna 
felekezeti iskoláink javára érvényesíteni, engedték 
hogy annak kedvezőtlen szabványai ellenök s is-
koláink ellen kizsákmányoltassanak, s csak akkor 
léptek föl folyamodásaikkal a horvát-szlavon or-
szággyűléshez, jelentéseikkel egyházi felsőbb ha-
tóságaikhoz, a mikor már késő volt. 

Terheli-e hiba vagy mulasztás az egyházi 
hatóságokat, egyházmegyét, egyházkerületet? nem 
akarom, nem is egykönnyen tudnám, eldönteni. Oly 
mértékben mint N. I. állítja semmi esetre nem. 
A mint a Kulifay által közölt jelentések és jegyző-
könyvek tanúsítják, esperes, egyházmegye, püs-
pök (T. P.) és kerület, a szerint a mint az ügy 
elejökbe adatott, azonnal megtették a mit tehettek, 
a mit lehetett. 

Hol van tehát a hiba, hol a baj igazi és 
főforrása? — mert hogy baj van és pedig nagy 
baj, azt eltagadni nem lehet. 

Felelet: három oly tényben, illetőleg ténye-
zőben, melyek szlavóniai egyházaink (hívek, taní-
tók, lelkészek), sőt részben egyházi főbb ható-
ságaink hatáskörén is merőben kívül esnek, a min 
tehát ők, még ha vigyázóbbak s előre látóbbak 
lettek volna is, mint milyenek voltak, aligha vagy 
épen nem segíthettek volna. 

Az első vészhozó tény maga az 1874-ki iskola-
törvény, mely — első tekintetre nagyon szabad-
elvűnek látszik, jól megnézve azonban épen ellen-
kezője annak. Összehasonlítva a mi magyar nép-
iskolai törvényünkkel (1868. XXXVIII.), első 
tekintetre feltűnik, hogy míg a mienk, megte-
remti ugyan a községi és állami népiskolát is a 
felekezeti népiskola mellett (a miért nálunk is 
úgy protestáns mint főleg katholikus részről elég 
lárma, sőt reactio volt annak idején), de a fele-
kezeti iskolát is teljesen meghagyja a maga jogá-
ban és egyenjogúságában a községi és állami 
iskola mellett, sőt némi előjogokat is biztosít 
annak, úgy hogy nálunk e törvény mellett is, ma 
is, tízszeresen vagy többszörösen túlnyomó a fe-
lekezeti oktatás; addig a horvát-szlavon törvény 
a községi s állami oktatást teszí csaknem kizáró-
lagos szabálylyá és a felekezetektől vagy egészen 

elvonja iskoláik nyilvános jellegét, vagy azt csak 
kivételes esetekre szorítja s nehéz feltételekhez 
köti (lásd a Kulifay által is idézett 3. 4. 11. §-at). 
Magokban e §-ok igen ártatlanoknak, sőt szabad-
elvűeknek látszanak; de egészen más színben 
fognak feltűnni, ha a törvény más — Kulifay 
által nem idézett — §-aíval hasonlítjuk össze. 

Hogy ezt megértsük, tudnunk kell, mit ér-
tenek Horvát-Szlavonországban község alatt. Nem 
egy községet, vagy falut, mint nálunk, hanem több 
(öt, hat, tiz) falut együtt, melyeknek egy közös 
elöljáróságuk van, a központban. Ez ott a poli-

\ tilcai község. S miután a 30-dik § szerint, melyet 
Kulifay nem idéz, a községi iskola fenntartására, 
tanító-fizetésre, dologi kiadásokra, a község min-
den tagja adózni köteles és a községek iskola-
alapjai, bírságpénzek, sőt a 31. (K. által szintén 
nem idézett) § szerint ^az iskolai költségek fede-
zésére fordítandó első sorban a fogyasztási adók-
ból való bevétel" : világos, hogy a 4. §-ban adott 
azon engedély, hogy a felekezetek is tarthatnak 
fenn a magok erején nyilvános népiskolákat • üres 
szóvá válik. — Mert míg a mi iskolatörvényünk 

| 36. §-a szerint a törvény kellékeinek megfelelő 
j felekezeti iskola fenntartói a községi iskolára 
t adózni nem kötelesek, ily kivétel és intézkedés a 
' horvát-szlavon törvényben hiányozván, ott a fe-

lekezet tarthat ugyan iskolát a maga erején, de 
tagjai (mint községi tagok) a községi iskolára 
adózni kénytelenek s a fogyasztási adó, melyet 
(közvetve vagy közvetlenül) szintén ők fizetnek, 
szintén a községi iskolára fordítandó; s így. ők 
két iskolára adóznak, kettőt tartanak fenn, a ma-
gok felekezeti iskoláját s azonkívül a községit is. 

Azt lehetne erre mondani, hogy szlavóniai 
egyházaink talán az egy Rétfalut kivéve, mely 
Magyar- (ref.) és Német- (r. kath.) Rétfaluból áll, 
Kórógy, Szent-László, Haraszti, Tordince, tisztán 
református — s az utóbbin kívül tisztán magyar — 
községek levén, ha felekezeti iskolájuk van, akkor 
nincs, nem lehet községi iskola, tehát nincs baj. 
Nem úgy van. Kórógy, vagy Tordince faluk, 
tiszta ref. lakossággal, de nem községek horvát-
szlavon értelemben; csak részei (és pedig kisebb 
részei) a központjától Gabos nevet viselő község-
nek, melyben vannak ám községi iskolák s a kó-
rógyi és tordincei iskolajövedelmekből (fogyasztási 
adóból stb.) ezek tartatnak fenn. Sőt ezáltal még 
a 11. (K. által is idézett) § kegyes engedélye, a 
tannyelv által nagyon problematikussá válik, mert 
ha pl. Kórógyon kizárólag magyar is a nyelv, 
de Gabos politikai községben túlnyomólag szerb 
és horvát. 

Ezen a nehézségen csak egy mód volna 
segíteni, ha kimutathatnók, hogy község alatt nem 
a politikai, hanem'az iskolaközség1 értendő ; a mire 



maga az iskolatörvény is nyújt némi támponto-
kat. Ugy látszik ezeket Kuliíay és társai nem 
vették észre. Én észrevettem s igyekeztem is 
azokat érvényesíteni; de erről alább. 

A második vészhozó tény. hogy Horvát-Szlavon-
ország területén még ma is az 1859. szeptember 
í-i csász. pátens tekintetik a mindkét ^hitvallású 
evangélikusok egyházi (és iskolai) ügyeire nézve 
szabályozónak; ellenben az 0 cs. és Ap. királyi 
Felsége által szentesített reform, egyházi (zsinati) 
törvényeink kihirdetve s egyházi kormányzatunk-
nak ez értelemben való jogköre elismerve nincsen. 

Az 1859. szeptemberi pátens az 1860-dik 
május 15-iki legf. kézirattal visszavonatott, hatá-
lyon kívül helyeztetett; felfogásom szerint egészen 
és teljesen s nem csak a szoros értelemben vett 
Magyarország területén, hanem mindenütt, a hol 
érvényben állt vala. (És közbevetőleg szólva, 
ezért volt helytelen szlavóniai egyházaink lelké-
szeinek a horvát-szlavon országgyűléshez 1864-ben 
intézett feliratukban a pátensre is kivatkozni.) 
Ámde a pátenst visszavonó s hatályon kívül he-
lyező 1860. májusi rendelet Horvát Szlavonor-
szágban nem hirdettetett ki s az ottani hatóságok 
(sőt mint a zágrábi patentalis evangel. egyház 
példája mutatja, még némely egyházi hatóság 
is *) arra mint jogszerint fennállóra hivatkoznak, 
ellenben a mi Zsinati Törvényeinkről mit sem 
tudnak. 

Ezen a bajon a mi szlavóniai egyházaink s 
papjaink csakugyan nem segíthethetnek; még 
egyházmegye vagy egyházkerület sem. Ez állapot 
megváltoztatásáért: az 1859-ki pátensnek Horvát-
Szlavonország területén is hatályon kívül helye-
zéseért mindenkép a két ev. egyháznak közösen, 
ellenben Zsinati Törvényeinknek hatálybatételéért s 
kihirdetéseért: egyetemes konventünknek kell O 
felségéhez, alkotmányos magy. kir. kormánya útján 
folyamodnia. Ezzel ottani szabad mozgásunk egy 
nagy akadálya (a pátens) volna elhárítva s egy 
erős támasza (Zs. törvényeink érvénye) volna 
kézünkbe adva. 

Es mivel Horvát-Szlavonország területén 
reform, részről különösen két egyházkerület, a 
dunamelléki és a dunántúli van legközelebb érde-
kelve, remélhető, hogy ez irányban e két egy-
házkerület vagy közgyűlési felirattal, vagy képvi-
selői által, az e. konventen meg is fogja tenni 
áz indítványt. 

A harmadik vészhozö- tény, hogy a horvát- ! 
sziavon hatóságok eddig legalább épen nem 

*) Legyen itt * alatt megjegyezve, a, nélkiü hogy . a zágrábi 
egyház ügyeire ki akarnék terjeszkedni, hogy tudomásom szerint — a 
Kuliíay cikkében is kétes magatartásunak jelzett Dianiska András, volt 
zágrábi, most lőcsei ev. lelkész ;úr, zágrábi működéseért (1879—1882) 
a magyar protestáns egyház hazafias elemeinek inkább elismerését, mint 
az ő hazafias szellemében való kételkedést érdemli. Sz. K, 

barátságos indulattal viseltettek sem a protestáns 
egyház, sem a magyarság irányában. Tudjuk, 
hogy Horvátország területén egész 48-ig protes-
tánsoknak létezni sem volt szabad s a magyar-
vallásszabadsági törvények, az 1790—91 is, csak 
Szlavónia (nem egyszersmind Kroatia) területén vol-
tak érvényben. Horvátországban az egyetlen egy-
ház, a zágrábi, csak a szeptemberi cs. pátens ural-
ma alatt jött létre. Csoda-e, ha az ominosus horvát-
magyar kiegyézés s ama hirhedt fehér lap által 
teremtett Horvát-Szlavonországban a mi szlavóniai 
magyar református egyházaink s iskoláink nem 
sok rokonszenvvel találkoznak s ellenökben az 
1874-ki iskolatörvény, még a hol javunkra volna 
is magyarázható, legszigorúbb és legridegebb értel-
mezése szerint alkalmaztatik ? Nem csak ellenünk 
magyar s egy kis részben szerb reformátusok 
ellen; hanem a szerb ajkú görög keletiek ellen 
is, mert ők sem katholikusok és horvátok. 

Hogy azonban e részben is, ha nem a hor-
vát népnél, de a horvát-szlavon hatóságoknál, a 
mostani bán s a legújabb főispánok alatt, sőt 
maga a zágrábi országos kormány és ország-
gyűlés részéről is kedvezőbb fordulat állott be 
s kezd (ha lassan is) érvényesülni, azt mindenki 
tudhatja, a beavatottak mindenesetre tudják. 

Midőn én 1884 végén püspöki hivatalomba 
léptem s egyházkerületemben kissé szétnézhettem, 
az egyik ok, melyért kánonszerű püspöki láto-
gatásaim első szinteréül az alsó-baranya-bácsi egy-
házmégyét tűztem ki, az volt: mert szlavóniai 
egyházainkat és iskoláinkat (melyek tudvalevőleg 
ezen egyházmegyéhez tartoznak) akartam meg-
látogatni s a helyszínén tanulmányozni helyzetü-
ket, ismerni bajaikat. Én legalább (a mennyiben 
a > Csendélet* irója az egyházi főhatóságok alatt 
talán engem is értene) nem soká néztem tétlenül 
e dolgot s nem soká aludtam felette. 

Alig végeztem szlavóniai egyházaink látogatá-
sát 1885. távaszán, már azon év nyarán terjedelme-
sebb emlékiratszerű beadványt intéztem horvát-
szlavon bán úr O Exjához, melyben szlavóniai 
felekezeti iskoláinknak az egyház testétől való 
elszakíttatása s községiekké (horvát-szlavon érte-
lemben) tétele ellen panaszoltam ; az eljárásokat, 
melyek mellett ez, nem minden erőszakolás nél-
kül, mindenesetre lelkészeink s presbyteriumaink 
meglepésével, egyházi főhatóságainknak pedig 
kikerülésével — és tudtán kivül történt, felpana-
szoltam s — részint saját egyházi és iskolai 
autonómiánkból és O Félsége által szentesített 
Zs. Törv.-ből, de részint magából az 1874-ki 
horvát-szlavon iskolai törvényből is érvelve — or-
voslást kértem. 

Majd, ugyanazon év őszén, O Felségének 
Pozsegában jártakor, felhasználtam — mint a szla-



vonországi reí, egyházak püspöke — az alkalmat, 
midőn O Felsége Szlavónia területén jár, hogy 
előtte a magam s a felvigyázatom alatti szlavó-
niai egyházak hódolatát bemutassam. 

Végre a m. kir. miniszterelnök úrhoz, kinek 
hatósága Horvát-Szlavonország területére is kiter-
jed, a Bánéhoz hasonló emlékiratot intéztem. 

E lépéseimnek eddig is lett annyi eredménye, 
hogy a horvát-szia von országos kormány körében 
folyamatban levő tárgyalásokról biztos értesülést 
nyerve, bizonyos vagyok a felől, hogy a mostani 
horvát-szlavon kormány iskoláink iránt jóindulat-
tal viseltetik s a mennyire a most még érvény-
ben álló 1874-ki iskolatörvény ránk nézve ked-
vező magyarázatokat enged, azokra tekintettel 
lesz; jövőre pedig azon még értékesebb tudo-
mást nyertem, hogy az 1874-ki iskolai törvény 
revisiója már előkészítés alatt áll s e revisió a 
felekezeti (jelesen a protestáns és görögkeleti) 
iskolákra nézve kedvezőbbé s mindkétféle auto-
nómiával számot vetve, szabadabbá teendi a 
helyzetet. 

Ennyivel — egyelőre — meg kell eléged-
nünk. Az én szerény fellépésem sem Budán, sem 
Zágrábban nem maradt figyelembe vétel nélkül; 
iskoláink ügyében, most az 1874-ki isk. törvény 
alapján, de a várható revisiónál is, folynak a 
tárgyalások. Ügyünket azonban az fogja egészen 
rendes és törvényes kerékvágásba vinni — ha 
Egyetem. Konventünknek sikerülend az 1859-diki 
pátenst hatályon kívül s Zsinati Törvényeinket 
hatályba helyeztetni Horvát-Szlavonország terü-
letén is. 

Es most (többet nem mondhatván, de ennyi-
vel tartozni vélvén) kérem a vitatkozó feleket: 
tegyék le fegyvereiket s nyújtsanak békejobbot 
egymásnak. Nagy dolgok ezek, nagy politikai 
horderejűek is s aprólékos feleselésekkel és rek-
riminációkkal nem fogjuk őket eligazíthatni. 

Budapest, 1887. márc. 23. 
Szász Károly. 

Az országos gyám- és nyugdíj-intézet 
tervezetéhez. 

3. Nem tartom sem helyesnek, sem igazságosnak, 
hogy a belépési díjak és az évijárulékok kirovásánál a szá-
zalék szerinti kulcs alkalmaztassék, kiváltképen akkor, ha, 
mint Szél esperes úr tervezte, valamennyi pap és tanár 
há t rahagyot t családja egyenlő segélyben részesíttetik. 

Nem tartom helyesnek azért, mert a kezelést na-
gyon megnehezíti a krajcárokkal való bajoskodás ; mert 
igen kevés, kivált a lelkészi fizetések között az olyan, 
melynek 1 vagy 2°/0-a a forintok mellett krajcárokat ne 
tenne ki, már pedig ez úgy a nyilvántartásnál és a be-
szedésnél, mint kivált az elkönyvelésnél fölöttébb sok és 
oknélkiili munkát okozna, mind a befizető feleknek, 
mind a kezelő személyeknek. 

De nem tartom igazságosnak sem, mert ily kulcs 
alkalmazása mellett a jobb jövedelmű papok és tanárok, 
a szó igaz értelmében? ki lennének zsákmányolva a kisebb 
jövedelműek javára, úgyannyira, hogy 5, 10, 15 sőt 20 
szorosan is többet fizetnének a gyám- és nyugdíj-intézet 
céljaira, mint gyengébben javadalmazott hivataltársaik. 

Ennek igazoiására álljon itt a következő táblázatos 
kimutatás : 
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Ugy hiszem ehhez nem kell kommentár. Hogy 
ugyanakkora gyámpénz kilátása mellett az egyik fizes-
sen 14 s a másik 280 forintot, sőt 50 év lefolyása alatt 
az egyik 104S a másik 2 0 8 0 frtot, oly kívánalom, melyet 
igazságosnak és méltányosnak a tervező esperes úr se 
tarthat. Pedig e kimutatás a valóság alapján áll. Amint 
vannak gyülekezeteink (bár kevés számmal), melyekben 
a papi fizetés 3 0 0 0 — 4 0 0 0 frt, épúgy léteznek olyanok is, 
melyekben még 200 frt sincs. Az erdélyi egyházkerület 
188 i-ík évi közgyűlési jegyzőkönyvéhez hivatalos kimu-
tatás van csatolva a papi fizetésekről. Ebből látom, hogy 
Erdélyben 25 oly papi állomás van, melynek évi jö-
vedelme nem tesz ki 200 frtot és 81 van olyan, hol a 
fizetés 300 frton alól áll. Szomorú igazság ez, mely mind-
nyájunk lelkét megdöbbenheti, de figyelmen kívül mégsem 
hagyhatjuk, ha azt akarjuk, hogy az egyetemes gyám-
és nyugdíj-intézet biztos alapokra állíttassák. 

De hát akkor minő kulcs szerint történjék a be-
fizetés ? 

Megvallom, hogy én az első tervezetben alkalma-
zott kulcsot sem találtam helyesnek és igazságosnak, 
mely szerint a papok és tanárok 4, 6, 8 és 10 frt évi 
járulék fizetésére lettek volna kötelezve, a szerint, amint 
I. II. III. vagy IV. osztályú állomással bírnak. Nem pe-
dig azért, mert a papi állomások, illetve gyülekezetek osz-
tályozása minden kerületben, sőt Erdélyt kivéve, csaknem 
minden egyházmegyében más-más alapon ejtetett meg, mi-
nélfogva az osztályok egymástól lényegesen különböznek. 
Ugy hogy pl. a 800 frt jövedelmű papi állomás az erdélyi 
egyházkerületben I. osztályúnak vétetik, ellenben a duna-
melléki kerületben az ugyanennyi fizetést adó gyülekezet 
a IV. osztályba tartozik. Tehát a 800 frt jövedelmmel 
biró lelkész, ha Erdélyben lakik 10 forint, ha pedig a 
Duna mellett műveli az Úr szőlőjét, csak 4 frt évi já-
rulékot lett volna köteles fizetni. 

Mindazon által az osztályszerinti befizetési kulcs, egy 
kis módosítással célszerűbb és igazságosabb a °/0 szerintinél. 
Célszerűbb, mivel a befizetésnél és a kezelésnél a krajcá-
rokkal nem kellene bajlódni és igazságosabb, mert a 
több fizetéssel biró és a gyengébben javadalmazott egy-
házi szolgák befizetései között nem lenne oly nagy az 
aránytalanság s mert ez esetben könnyen lehetne a gyám-



és nyugdíj fokozatos növelése által a nagyobb befize-
téssel terhelteknek némi recompensatiot nyújtani. 

Nézetem szerint arra, hogy a papi és tanári állo-
mások mind az 5 kerületben ugyanazon elvek alapján, 
egyöntetüleg osztályoztassanak, alig lehet kilátás. Leg-
alább a közel jövőben nem. Sőt valószínű, hogy az egy-
házmegyék ebbeli autonomikus jogaikról, még ezen szent 
cél érdekében sem fognának lemondani. 

Épen azért célra vezetőbb lenne, ha a főt. kon-
vent az évi járulékok megállapításánál nem a hatósági 
osztályozást venné alapul, hanem maga állítana fel 
kategóriákat, illetve csoportokat a papok és tanárok 
fizetéseinek mennyisége szerint. Pl. ilyenformán: 

I. csoport, kiknek fizetése 500 frtnál kevesebb; 
II. » » » 500—1000 frt 

III. » » » 1000—1500 » 
IV. » » » 1500—2000 » 
V. » » » 2000—2500 » 

VI. » » » 2500 frtnál több. Ez eset-
ben nem kellene krajcárokkal bajlódni, mert elhatároz-
ható lenne, hogy pl. az I. csoportbeliek belépési díja, 
pl. 20 frt, évi járuléka pedig 10 frt; a II. csoportbeliek 
ennek duplumát fizetik és így tovább ; úgy hogy a VI. 
csoportbeliek belépési díja 120, évi járuléka pedig 60 fo-
rintot teszen. Ekkor érvényesülne amaz igazságos elv, 
hogy »a kinek több adatolt, attól többet várunk« és elég 
lenne téve amaz erkö'csi követelménynek is, hogy az 
erősebb legyen segítségére gyöngébb társainak. De 
— természetesen — csak a méltányosság határáig, 
mert azontúl a socialismus, commismus és a n hilismus 
birodalmai következnek. 

Hogyan lehet 2, 3 sőt 6 szorosan nagyobb befize-
tés terheért recompensatiot nyújtani ? erre nézve a gyám-
és nyugdíjak kiosztását illető §-oknál fogom elmondani 
nézeteimet. 

A gyám- és nyugdíj-intézetnek egyébb bevételi 
forrásait illetőleg nincs semmi kifogásom, sőt alkalmat 
veszek itt magamnak arra, hogy a kegyévnek kegyeleti 
átalánynyá változtatását örömmel üdvözöljem s értté 
Szél esperes úrnak teljes szívből gratuláljak. Szép és 
practicus gondolat, melynek megvalósítása, úgy a lelkész 
családokra, mint a gyülekezetek valláserkölcsi életére 
üdvös változásokat fog eredményezni. 

Nincs kifogásom az ellen sem, hogy a belépési 
dijak, a kegyeleti átalány stb. folyvást tőkésíitessenek s 
csak kamatai használtassanak fel, továbbá, hogy a ka-
matokból, évi járulékokból és a közalap segélyéből be-
folyó jövedelmeknek 25 °/0-a a tőke-vagyonhoz csatol-
tassék s csak a fennmaradó 75 °/0 osztassék ki, a költségek 
levonása után, gyám- és nyugdíjul. 

De[hogy tisztában legyünk afelől,hogy özvegyeink 
és árváink mekkora gyámolítást várhatnak a Szél 
úr tervezete szerint alkotandott gyámintézettől, tegyünk 
egy kis hozzávetőleges számítást az elkölthető jöve-
delem 75°/0-ának mennyisége iránt, annyival is inkább, 
hogy Ítéletet mondhassunk a várható gyámpénz és a 
befizetendő évjárulékok arányossága vagy aránytalan-
sága fölött. 

Elkölthető jövedelmet képeznének : 
a) a közalapi segély (86 ezer írt-

nak 15%-a) circa 12.900 frt. 
b) tagok évi járulékai circa . . . 16.800 » 
c) a belépési díjakból származó 

33.600 frt tőkének 4°/0 kamatja 1.344 » 
összesen 30.044 frt. 

Ezen 30 ezer forint évi jövedelemből tőkésíitetnék 
25°/o vagyis 7500 frt; kezelési költség címén felemész-

tetnék circa 2500 frt. Maradna tehát nyugdíjazásra és 
özvegy-árvai segélyre mintegy 20,000 frt; mely összeg 
a kegyeleti átalányból befolyó jövedelmek és a tőkésített 
7500 frt kamatjaival a következő években, annuati n 
circa 500—1000 frt növekedést nyerne. 

Tegyük fel most már, hogy e 20, 21 ezer frtnak 
egyharmadát az elaggott és hivataluk folytatására kép-
telenné vált lelkészek nyugdíjazására kellend fordítani; 
marad akkor az Özvegyek és árvák gyámolítására éven-
ként 12—13 e z e r frt- Sőt amennyiben az évi járulékok, be-
lépési díjak és kegyeleti átalányok pontos befizetése, 
még a legszigorúbb eszközök alkalmazása mellett sem 
remélhető, bátran merem állítani, hogy az özvegyek és 
árvák segélyezésére fordítható évi összeg az 5 első évben 
10 ezer frtnál nagyobb nem leend. 

Quid est hoc, ad tantam sitim? 2100 család öz-
vegyei és árvái hogyan élnek meg a 10 ezer frtnak 
szétosztott filléreiből? Kenyér helyett c-ak morzsa jutna 
nekik belőle, segély helyett csak alamizsna lenne osz-
tályrészük. 

És érdemes e ilyen jutalékra való kilátás mellett 
20, 30, 50 frt belépési díjat s aztán minden évben 10, 
15, 25 frt évi járulékot fizetni? Nem jobb lenne-e az 
egész gyámintézeti tervvel felhagyni s a közalap segé-
lyét a rászorult papi és tanári családok között évről-
évre kiosztani ? 

Mert lássuk c-ak mennyi jutna egy-egy özvegy-
nek és árvának azon 10 ezer frtból ? Erdélyben 550 papi 
állomás mellett van jelenleg a kerületi gyámintézet által 
segélyezett 130 lelkész-Özvegy és van mintegy ugyanannyi 
árva, kik együtt 186 osztalékban részesültek. Az oszta-
lékok száma tett ennélfogva az 1886-ik évben 186-ot. 
Ezt alapul véve a magyar reformált egyházban élő 
papi és tanári özvegyek száma (2100 állomás mellett) 
4X130 = 520-ra, az osztalékoké (az árvákéval együtt) 
4X 186 = 744-re tehető E'os tva a 10 ezer forintot 
744 részre, kitűnik, hogy egy-egy osztalék 13 frtot és 
44 kit mondd : Tizenhárom, forintot és negyvennégy 
lcrt tenne 0. é. Sőt ha még ezt is parcialjuk, úgy mint 
Szél úr tervezi, l f 4 , 2/4, :í/4 és 4/4 osztalékot szánván 
egy özvegynek férje szolgálatban töltött idejének tar-
tama szerint: akkor kitűnik, hogy egy-egy papi özvegy 
segélypénze esetleg csak 5—10 frtot teend. 

De nem akarok igazságtalan lenni s Szél esperes 
úr kiosztási tervezetét nevetséges monstrummá torzítani, 
mert annak is meg van a maga értelme, bár a kivi-
telben helytelennek és igazságtalannak fog bizonyulni. 

Vegyük csak a 10—13. §-okat rendre. 
4. A szolgálatban töltött idő' tekintetbe vételének 

elvét csak a nyugdíjazásnál tartom kelyesnek, ellenben a 
gyámdíjak kiosztásánál határozottan mellőzendőnek vélem, 
mivelhogy fölöttébb igazságtalan s nem egyébb lenne, mint 
az ifjabb papok és tanárok kizsákmányolása az öregeb-
bek által. A példa világosít. 

X 60 éves ember, szolgál mint pap már 35 év 
óta. Befizet az első évben, teszem föl 1000 frt fizetése 
után 20, illetve a járulékkal együtt 30 frtot s aztán 
1890-ben meghal A szabályzat szerint özvegye kap 
egy egész osztalékot s 4 kiskorú árvája iJi és így 
összesen még egy egész osztalékot. Számítva egy osz-
talékra pl. 40 frtot, X hátrahagyott családja részesülne 
évenként 80 frt segélyben. Ellenben Y csak 30 éves 
ember és egy fél év óta szolgál, mint rendes pap vagy 
tanár. Az 1889-ik évben befizet épúgy mint X colle-
gája, 1000 frt fizetése után 30 frtot s aztán a következő 
4 évben 10 — 10 vagyis 40 frtot és így összesen 70 fo-
rintot. Azonban az 1893-ik évben elhal, özvegyet és 



4 árvát hagyva maga után. A szabalyzat szerint özvegye 
kapna V4 osztalékot, tehát a fentebbi 40 forintot vévén 
alapul, évenként 10 frtot, árvái együttesen ugyanannyit, 
tehát évenként összesen 20 frtot. Pedig X csak 30 fo-
rintot fizetett az intézet pénztárába, míg Y 70 forintot. 
Hát igazságos lenne az X családját, félannyi befizetés 
mellett 4-szeresen több gyámdíjban részesíteni ? Csak 
azért, mert az intézetbe való belépésekor öreg ember és 
35 éves szolga volt. Ellenben az Y családját, mely 
5 'éyen keresztül fizette az évi járulékokat, dacára két-
szeresen több befizetesének, 4-szeresen kevesebb gyámo-
lításban részesíteni, vagyis X családjával szemben 8-szo-
rosan megrövidíteni, igazságos lenne-e ? csak azért, 
mert ifjú ember és csupán 5-ik éves szolga volt. 

Hát ez nem járja nt. esperes úr ! Az ifjan elhalt 
pap özvegyeinek és árváinak ép oly nagy szüksége van 
az intézet gyámolítására, mint az öreg korban elhunyt 
lelkipásztor családjának. Sőt igen gyakran még nagyobb 
is. A 30—40 éves egyházi szolga, ha munkás és taka-
rékos ember volt, rendszerint hagy, mert hagyhat va-
lamit családjának örökül, de a csak 4—5 évig szolgált 
ifjú pap, ki a kezdet nehézségeivel küzd, s azonfelül 
gyermekekkel rohamosan áldatik meg a Gondviselőtől, 
nem hagy, mert nem hagyhat, a legnagyobb erőfeszítés 
mellett is, szeretteinek számbavehető örökséget. 

Nézetem szerint, ha a kiosztásnál a befizetett ösz-
szeg nagyságán kívül valamit még tekintetbe lehet 
venni, ez csak azon évek száma lehet, melyekben a lel-
kész vagy a tanár az évjárulékokat fizette. Tehát: nem 
azt kell néznünk} hogy hány éves szolga, hanem azt, hogy 
hány év óta hordozza a gyám- és nyugdíj-intézet terheit ? 
Mert igazságos dolog, hogy aki többet fizetett be, annak 
családja nagyobb segélyben részesüljön, sőt hogy bizonyos 
idő elteltével pl. 30 évi befizetés után, az évjárulékok 
további fizetése alól teljesen fölmentessék, anélkül, hogy 
maga a nyugdíjazási igényét, családja pedig a gyámolí-
tásra való jogosultságát elveszítené. 

Ellenben a nyugdíj megszabásánál a szolgálati időt 
is tekintetbe venni, igen helyes és méltányos, egyéb 
okok mellett azért is, mert az ifjú korban nyugdíjazott 
egyházi szolga, a természet rendje szerint az intézet ál-
dásait több ideig élvezi, mint az az öreg lelkipásztor 
vagy tanár, ki 65 — 70 éves korában szorul rá az intézet 
jótéteményeire, úgy szólva akkor, midőn egyik lába már 
a koporsóban van. De itt is nem a Szél esperes úr által 
javasolt 5, 10,. 15 és 20 év veendő a számítás alapjául, 
hanem a 10, 20, 30 és 40 éves szolgálat, amint az az 
államnál és más testületeknél is igazságosnak és célsze-
rűnek' bizonyult. Szőts Sándor, 

(Vége- köv.) dévai református lelkész. 

I S K O L A Ü G Y . 
A gymnasiumi vallástani kézikönyvek és a 

konventi tanterv. 
A dunántúli ev. ref. egyházkerület 1886. évi ju-

niusi közgyűlése elé indítványt nyújtottam be a vallás -
oktatási tankönyveknek a konventi tantervhez eszköz-
lendő átalakítása érdekében. Tudva levő dolog ugyanis:, 
hogy a magyarországi ev. ref. egyház egyetemes tanügyi 
bizottsága által 1883-ban készített s a konvent által 
elfogadott tantervnek megfelelő tankönyveink máig 
sincsenek. 

Az egyházkerület az indítványt magáévá téve, át-
tette az egyetemes konventhez ily alakban: .•»a konvent 

kéressék föl, hogy az egyetemes tanügyi bizottság utján 
szíveskedjék lépéseket tenni az iránt, hogy az oly nagy 
jelentőségű gymnasiumi hitoktatás céljainak minden te-
kintetben megfelelő tankönyvek állhassanak a tanuló 
ifjúság rendelkezésére.« 

Az egyetemes tanügyi bizottság ez indítványra 
ezt válaszolta: »elismeri a felmutatott hiányt és élénken 
érzi, hogy ezen hiányon minél sürgősebben segíteni keik 
Épen azért ajánlatba hozza, hogy az egyetemes konvent 
hirdessen nyílt pályázatot a gymnasiumi vallástanítási 
tervnek megfelelő kézikönyvek készítésére.« A föltétele-
ket is megállapította, mint ez az 1886. évi októberi kon-
vent jegyzőkönyve 63. p. a. olvasható. 

Az egyetemes konvent azonban támaszkodva az 
» egyházi törvények* a IV. fejezet^ 61. §-a I. pontjára 
— meg a »köznevelési és közoktatási szervezet« 113. ^ára 
így határozott : »a konvent által megállapított tanterv-
nek megfelelő középiskolai vallásoktatási tankönyvek 
még eddig nem lévén, ilyenek készíttetése elodázhatlan 
szükség, de miután az egyházkerületek jogkörébe tarto-
zik, hogy a konvent által megállapított tanrend kere-
tében mindenik egyházkerület a tankönyvekről gondos-
kodjék s ilyeneket elfogadjon, megállapítson vagy kije-
löljön: ennélfogva a bizottság javaslata azzal a felhívással 
közöltetik az egyházkerületekkel, hogy vagy a maguk 
körében gondoskodjanak a megfelelő vallástani tanköny-
vek előállításáról s e részben tett vagy teendő kezde-
ményeikről a közelebbi konventre tegyenek jelentést, 
vagy ha maguk körében ily gondoskodást nem tehet-
nek, vagy nem tesznek, járuljanak az egyetemes konvent 
által teendő intézkedésékhez.* 

Az ügy miként állásának megismertetése végett 
szükségesnek láttam ez előzetes intézkedéseket fölem^ 
líteni. Mivel a fontebbiek szerint az egyházkerületek-
hez tétetett át, vagy talán inkább küldetetett le végre-
hajtás végett a határozat : nagyon helyes lesz, ha e 
fontos kérdés az egyházkerületi gyűlések ideje előtt 
kellőkép megvitattatik. E tárgy fölött való eszmecse-
rére különben a kolozsvári »Protestáns Közlöny*-ben 
már a mult év november havában felhívott bennünket 
Kőpataky Gyula úr, mikor a vallástanítás rendszertelen-
ségéről s a szükséges javitásról szóllott. Közleménye 
valóban nagy figyelmet érdemel s mutatja, hogy szer-
zője a vallástanitással buzgón és komolyan foglalkozott. 

Isten jóvoltából magam is a vallástanítással foglal-
kozom. Munkám közben sok nehézségre akadok én is, 
és gondolkodom, miként lehetne a nehézségeket legalább 
részben megszüntetve az eredményt kielégítőbbé, sőt 
örvendetessé tenni ? 1 Gondolkodásom eredményét már a 
mult évben is összefoglaltam röviden egy vidéki köz-
lönyben s az sok tekintetben megegyezik Kőpataky úr 
nézétével. K. ur bizonyos tekintetben szabadabban nyi-
latkozott mint én; mert ő nem engedte kezét megköt-
tetni az egyetemes konvent részéről megállapított tanterv 
által; én pedig úgy tekintettem e tantervet, mint ér-
vényben levőt s nagyon természetes ehhez mértem a 
célzott javítást. Ha e tanterv még nem volna hivatalo-
san elfogadva: úgy egész készséggel járulnék K. úr 
azon javaslatához, mely szerint »azl—III. osztályban kel-
lenne tanítani a bibliai ismertetését, és pedig : 

Az I. osztályban »bibliai földrajz és régiségtan* 
s a bibliából Mózes V. (gondolom I—V.) könyve.* 

A II. osztályban az ó-testamentomi könyvek ismer-
tetése Józsue könyvétől végig. 

A III. osztályban az új-szövetségi könyvek is-
mertetése. 

A. jelen körülmények között azonban nincs más 



teendőnk, mint számolni a hivatalos tantervvel, okos-
kodni a fölött, miként lehet 2 év alatt a bibliát úgy 
megismertetni, hogy a tanulók majd később ne csak a 
tantárgy nehézségére emlékezzenek, de oly kedvesnek 
és üdítőnek ismerjék meg a bibliát, »a szent forrást®, 
hogy ahhoz vissza-vissza térjenek és merítsenek »az 
élet vizéből az'örök életi e.« 

A konventi tanterv szerint a bibliaismertetés két 
osztályra van beosztva és pedig tanítandó : 

»az I, osztályban a biblia ó-szövetségi részének ismer-
tetése, a legszükségesebb bibliai régiségtani és földrajzi 
ismeretekkel összekötve. A szebb zsoltárok szövegének 
és dallamának tanítása, a zsoltárok könyve ismertetése 
alkalmával.« 

Bibliaismertetés című tankönyvünk van több is, 
de a mely e tantervet teljesen kimerítené olyan — leg-
alább használatban nincs. Egy ilyennek előállítására igen 
nagy szükség van; és ne gondoljuk, hogy a tanterv-
nek megfelelő egy ilyen tankönyv előállítása könnyű 
dolog 1 Minél fejlettlenebbek a növendékek annál nehezebb 
az iró és a tanító feladatának megoldása 1. . . Sokat kí-
ván a konventi tanterv úgy általában; »a tanterv kivi-
telére tartozó utasítás* (egyetemes tanügyi biz. jegyző-
könyv 1883. 39. lap) pedig még — fájdalom — nem 
dolgoztatott ki. 

A biblía'smertetés nagy mező, melynek bejárására 
és megismerésére meglehetős szellemi erő és képzettség 
mellett is sok idő kívántatik. Kiviláglik ez állításom 
igazsága K. úr fentebb közölt tervezetéből (3 év 1) és a 
tiszáninneni egyházkerület azon intézkedéséből ís, hogy 
a bibliaismertetést — bár más nevek alatt — 4 osz-
tályra osztotta be. Sárospatakon nevezetesen az I. és 
II. osztályban bibliai vallástant tanítanak. (A vallás. A 
sémiták. A pátriarchák. Mózes és az általa életbe lép-
tetett vallási és polgári intézmények. A próféták. Keresz-
telő János. Jézus története az evangeliomok alapján. A 
hegyi beszéd. Jézus példázatai.) A III. és IV. osztályok-
ban tanítanak bibliai bevezetést. Es dacára annak, hogy 
— amint látható — a bibliaismertetés 4 osztályra van 
beosztva, a földrajz mégis hiányzik 1 

Sok tehát az anyag, amit az I. és II. osztályban 
fel kell dolgozni. Az eredmény a célszerű beosztástól 
függ. S váljon mi a cél ? Az egyetemes tanügyi bizott-
ság szerint a. vallásos kedély kiművelése és gazdagítása. 
Epen ezt tűzi ki célul a sárospataki Bibliai Vallástan 
irója is, mondván »ha az első osztály számára az előz-
ményeket és a hegyi beszédet vesszük tananyagul, tiz, 
tizenkét példázat és Jézus története elég a második osz-
tály számára, s kellő átértetés után ezek is megteremtik 
azt, mire hívatva vannak, a vallásos kedélyt, melyre to-
vább építeni biztosan lehet. 

Tehát vallásos kedélyt kell teremteni. Hogy ezt te-
hessük : kövessük a bölcs Dobos ezen tanácsát: »olvassunk 
el egész lapokat, rajzoljunk egész jellemeket, idézzünk 
jeleneteket, hadd éljen, hadd szóljon, beszéljen, tegyen 
mindaz, ami él és mozog a szent-írásban, próféták, apos-
tolok, szent asszonyok, maga a mi Idvezítőnk, a Krisztus 
kiváltképen.« így lehet és kell fölkelteni az ifjú szívben 
az érzelmeket; létrehozni, mintegy megteremteni a gon-
dolatot s hogy az így felköltött érzelem és megszületett 
gondolat egészséges kifejezést nyerhessen : jó kéziköny-
vet kell adni a gyermek kezébe. Én azt hiszem, hogy 
— mindig a kedély képzését tartva fődolognak — he-
lyesen járnánk el, ha a biblia külső, hogy úgy mond-
jam alaki megismertetését lehetőleg kis körre szorítva, 
annak tartalmát mutatnánk be megragadó képekben és 

pedig nemcsak az egyes könyvek megismertetése alkal-
mával történő felolvasásban, hanem a kézikönyvben is. 
Történnék ez oly formán, hogy a biblia általános meg-
ismertetése után (a név alkatrészek, eredeti nyelv, fordí-
tások stb.) az egyes könyvek szerzőinek egyszerű meg-
említésével az illető könyvből a legszebb, vagy a zsidó 
nép történeténél az összefüggés szempontjából szükséges 
részt, vagy részeket lehetőleg bibliai nyelven a kézi-
könyvben előadnók; a többit bíznánk az előadó tanár 
tapintatára, ítéletére. Az egyes könyvekből a története-
ket arra való tekintettel kellene kiválogatni, hogy azok 
együttesen az Isten, embertársaink és önmagunk iránti 
kötelességeknek összhangzó és megnyerő képét,az ó-szö-
vetségnél még a zsidó vallás összefüggő történetét, 
az új-szövetségnél Jézus teljes élettörténetét adnók. Min-
den bibliai történet egy-egy bibliai igazságot foglal 
magában; épen azért tanítsuk meg azokat s azokban és 
azok által a legnagyobb erkölcsi igazságokat, mint élő 
és elevenítő alakokat mutassuk be s kössük hozzájuk a 
gyermekek lelkét. 

Az, hogy vájjon a Józsue, Sámuel, Esdrás, vagy 
a Jób könyve részben vagy egészben attól eredve, vagy 
nem, a kinek nevét viseli, még tnkább az idevágó állí-
tásoknak az irmodorral bizonyítgatása teljességgel nem 
az első osztályba való. 

En úgy vagyok meggyőződve, hogy a bibliaismer-
tetésnek csak most említett módja mellett reménylhet-
jülc, hogy nem pillanatnyi, de maradandó hatást 
gyakorolnak a kedélyre; mert így a gyermek a törté-
netet — a mit az iskolában már jól megértett — ott-
hon nem csak hogy felidézi emlékezetében, hanem kö-
teles megtanulni is. Az általam ismert, bibliaismertetésre 
szánt művek —• bár fogalmuknak megfelelnek .-— az ő 
módszerükkel e célt el nem érik. Nevezetesen a bibliai 
történetek helyett — a bibliai könyvnek története 
után — adják a történetek és tanítások címét, (tarta-
lomjegyzék 1) a történetek felolvasására utasítván a hit-
oktatót ; ámde a történeteknek egyszeri felolvasása és 
megmagyarázása, még ha az említettek (t. i. a könyv-
ben) mindegyikének felolvasása és megmagyarázása le-
hetséges volna is: nem elég. Kőpataky úr is azt 
mondja: »IIogy a tanuló a bibliával megismerkedhessék, 
okvetlen szükséges, hogy a bibliát olvassa; de ez még 
nem elég. A biblia stylusa nagyon nehéz, a gyermek 
nem mindenütt érti meg, ugy annyira, hogy ha olvasás 
közben megkézdezik tőle, hogy mit olvastunk el, alig 
akad egy osztályban egy pár, aki el tudja mondani. 
A következő órán már egy sem tudja ; mert ha még 
megértette olvasás közben, rövid idő alatt elfeledi, mert 
nem foglalkozik vele.. . . Szorítkoznak tehát pusztán a 
kézikönyvre.« 

Igaza van. Vele egyetértőleg mondtam én is az 
»Iskolai Szemle« mult évi májusi számában: szép és 
üdvös dolog volna biz az, ha egy I. osztályú tanuló 
annyira jártas volna az ó-szövetségben, hogy minden 
egyes történetet ismerve, azoknak címét sorrendben 
el tudná mondani 1 De fájdalom, azt kell mondanom 
tapasztalat után még a jó tanulókról is, hogy ismerik a 
címet, (mert nagy nehézséggel a kézikönyvből betanul-
ták), de nem ismerik a tartalmat; megtömik emlékező 
tehetségüket, de nem termékenyítik szívoket 1 

• Kiss József, 
(Vége kov.) fogymn. vallástanár. 



T Á R C A. 

A legújabb theologia történetéből. 
(Vége.) 

F ü g g e l é k . 

I. Schleiermacher befolyása a gyakorlati theo'.o-
giára is kiterjedt és Encyklopádiájában s a gyakorlati 
theologiáról tartott és Frerichs által 1850. kiadott elő-
adásaiban jogosan nevezte azt a theologia koronájának. 
Hiszen Schleiermacher hangsúlyozta azt, hogy a gya-
korlati theologia feladata a vallás s az egyház lényege 
szerint irányzódik a maga különös történelmi meghatá-
rozásában, úgy hogy nélkülözhetetlen előfeltételei mind-
azon tudományágak, a melyek által vallás és keresztyén-
ség, vallás és egyház a maga tudományos megállapítását 
és alakulását nyeri. Ehhez járul Schleiermachernek — 
ki maga is mint buzgó lelkész működött Halléban, később 
pedig Berlinben — tudományos organizáló ösztönzése, 
a mint általában a theologiának, mint »positiv« tudo-
mánynak rendeltetési alapja nem önmagában van, ha-
nem az egyházban s annak időszerinti tüneményeiben. 

Schleiermacher befolyása a gyakorlati theologia 
irodalmában Schweizer, Henke, Krauss s a jeles heidel-
bergi Bassermann, mint tanítványainak műveiben ') 
szemlélhető, a melyekből kitűnik, hogy a gyakorlati 
theologia tudományos feldolgozása időileg és tárgyilag 
véve, karöltve járt a keresztyén hit e'mé'e' ének tudo-
mányos feldolgozásával vagyis a szűkebb értelemben j 
vett theologiával. Mert épen abban áll a schleiermacheri 
theologiának mint tudománynak korszakalkotó jelentő- ; 
sége, hogy a tisztán empirikus, már akár történeti, akár 
supranaturális felfogást visszautasítja, s annak helyére az 
egyházban positive adott életnek tárgyi-fogalmi ismere-
tét állította ; valamint abban áll mint homilétának jelen 
tősége, hogy az istentiszteleti beszédben a gyülekezet 
élő vallásos életének kifejezését, nyilvánulását látta. E 
tekintetben elég Schweizer művére utalnunk, s ezen 
alapulnak viszont Henke, Krauss és Bassermann homilé-
tikái is. Schweizer műve még 1848-ban jelent meg, tehát 
17 évvel protestáns alapelveken nyugvó ker. hittanának 
megjelenése előtt, továbbá 21 évvel Biedermann, 26 év-
vel Lipsius hittanának s a Ritschl-féle jelentékeny mo-
nographia megjelenése előtt, úgy hogy fenntebbi téte-
lünket oda egészíthetjük ki: az egyházi gyakorlat vagyis 
a gyakorlati teendők elmélete a szabad theologia talaján 
az egyházi hitnek elméletét jóval megelőzte. Mert épen 
azáltal, hogy Schleiermacherre nézve a theologia tudo-
mány nyá csak a keresztyén közösségi életre való élő 
vonatkozása által válik, lett ő a theologia valódi refor-
mátora, s beleoltotta eredetének és céljának tudatát. 
Epazért Encyklopádiájának 2) első §-a, mely arról szól, 
hogy »a theologia positiv tudomány,« »mivel a gyüle-
kezet istentudatának határozott alakjára* vonatkozik, 
korszakalkotóvá lett az egész theologiára nézve, s egy-
oldalúan járunk el akkor, ha a schleiermacheri befolyás-

') Schweizer: Homiletik der ev. prot. Kirche, syst. dargestellt. 
1848 ; Henke: Vorlesungen iiber Liturgik und Homiletik, herausg. von 
Zsclvimmer. 1876; Krauss: Lehrbuch der Homiletik. 1883 s Basser-
mann: Handbuch der geistlichen Beredsamkeit, 1886. 

2) » steht übrigens ihrer Methode nach in der encykl. 
Literatur der Theologie isolirt da, als ein Muster dialektischer Zei-
chenkunst,* Gass »Schleiermacher* című cikkében: Herzog, Realen-
cyklopadie XIII. k. 542. 1. !" •" ' s ^ 

ról szólva, csak az ő hittanára vagy erkölcstanára gon-
dolunk.3) 

Egy másik jellemző sajátsága a schleiermacheri 
iskola gyakorlati theologiájának az unió iránti előszere-
tetben, az egyesítési törekvésben áll, mely még szorosab-
ban fűzi hű követőit a nagy mesterhez. A schleierma-
cheri iskolának unionisZtikus álláspontja már abban is 
mutatkozik, hogy kizárólag az evangyéliomi protestáns s 
a római és gör. katholikus cultusnak ellentétét emeli ki 
a szűkkeblű ref. és luth. ellentétek helyére, s utóbbiak-
nak történeti alapját olyannak tekinti, melynek hova-
tovább el kell enyésznie. Ugy Schweizer, Henke és 
Krauss, mint Bassermann Schleiermacherre való folyto-
nos hivatkozással sürgeti a 2 evangy. protest. felekezet 
között tényleg fennálló cultuskülönbségeknek békés ki-
egyenlítését s egy »egyesült cultus«-nak megteremtését, 
mivel ezen különbségek nem alapulnak valamely ellenté-
tes felekezeti tudatban, mely egyesült cultus a keresz-
tyén cultusjellegek helyes kombinálása s a prot. cultus 
alaptételeinek szabályszerű felhasználása alapján könnyen 
megvalósítható. Epazért hatalmasan protestált p. o. 
Henke az »uj-lutherismus«-nak romanizáló törekvései ellen 
a cultusnak »lélekben és igazságban* való gyakorlása 
érdekében, főleg pedig azon kísérlet ellen, hogy a be-
széd a liturgia mellett az istenitiszteletben háttérbe szo-
ríttassák.4) 

2. A modern rationalismus a közvetítő középpárt 
főembereivel egyetemben fáradhatatlan tevékenységet és 
buzgalmat fejt ki úgy az őskeresztyénség, mint az új-
szövetségi bírálat terén, míg a szigorú konfesszionalisták 
— p. o. a Zöckler-féle commentárban — e téren ís csupa 
scholasticus compendiumok összeállításán fáradoznak, 
melyekben a bírálatnak nyoma sincs. Az új-szövetségi 
bírálat terén kitűnnek: Hilgenfeld, Volkmár, Holsten, 
Beyschlag, Holtzmann, Weiss, Hausrath, Keim, Overbeck, 
Scholten stb. 

Legnagyobb eltérés uralkodik a 2 tábor között a 
4. evangelium felfogásában s általában az. újszövetségi 
birálat terén az alapos komoly vizsgálatnak még sok a 
teendője 5) — Ugyancsak az őskeresztyénségnek, ezen 
homályos korszaknak a terén is bámulatos tevékenysé-
géről tesz bizonyságot a szabadelvű theologia, s főleg 
Hilgenfeld6) és Lipsius 7) jénai tanárok fáradoznak az 
őskeresztyénség tisztább felfogásán (a positivebb theolo-
gusok közül: Gebhardt, Harnack s a lipcsei philologus: 
Zahn), melyből úgy az egyháztörténet, mint az írásma-
gyarázat csak nyer. Ezeknek fáradozásai alapján nagy 
része annak, a mit az egyház »apostoli korszaknak« 
tartott, egyenesen későbbi időre vitetett föl az újabbi 
bírálati tudomány által. 

3) Helyesen mondja Krauss A. ; >Schleiermachers Bedeutung 
fiir die prakt. Theologie im allgemeinen kann nicht leicht zu hoch 
angeschlagen werden, da er es war, der ihr den Dienst für die christl. 
Kirche wissenschaftlich anwies, und ihr dadurch zuerst zur ebenbürtigen 
Stellung neben den anderen Disciplinen der Theologie verhalf.* 

4) Az egészre nézve v. ö. dr, Baur Ágost: »Die Homiletik bei 
Schleiermacher und in der Schleiermacher'schen Schule bis heute,« című 
nagytudományd cikkét a Bassermann és Ehlers által 1878 óta jelesen 
szerkesztett »Zei tschri f t fiir praktische Theologie« című szakközlöny 
VIII, évfolyamának 4. füzetében. 

5) V. ö. Reuss, Bleck, Hilgenfeld, Scholten s újabban Holtz-
mann új-szövetségi bevezetéseinek ide vágó szakaszait s az azokban 
részletesen felsorolt irodalmat. 

Die Ketzergeschichte des Urchristenthums, 1884; Die apóst. 
Vater, 1853; Die clementin. Recognitionen und Ilomilien, 1848 s szá-
mos kiadványai a patristikai• theologia irodalmából. 

7) Der Gnosticismus, 1860; Die Quellen der altesten Ketzer-
geschichte, 1875 I edess. Abgarsage krit. untersucht, 1880. s Die 
apokr. Apostelgeschichten und Apostellegenden 1883 s köv. 



Ugyancsak e két párt életrevalóságától s egységes 
protestáns érzületéről tesz bizonyságot az »Evangelischer 
Bund,« vagyis az evangyéliomi protestáns érdekek vé-
delmére a'akult ev. szövetség. A nagyfontosságú szövet-
kezet célja a vezérférfiak által kibocsátott felhívás szerint 
kettős: egyfelől a romanismus növekedő hatalmával 
szemben az evangyéliomi érdekeket minden téren meg-
védelmezni, azok megtámadása ellen szóban és írásban 
síkra szállani, anélkül azonban, hogy az igaz katholicítás 
és keresztyén szabadság elvét bántanák; másfelől a kor-
szellem indifferentismusa és materialismusa ellen óvni és 
erősíteni az evang. közszellemet. — Az egyesület élén 
Beyschlag, Fiicke, Goebel, Kawerau, Lipsius, Nippold, 
Biehm, Warneck s más je'es tanárok és lelkészek állanak.8) 

3. A theologia legújabb irodalmát csaknem teljesen 
elősorolja és méltatja időnként a giesseni Schiirer— 
Harnack-íéle »Theol. Literaturzeitung« 1876 óta, továbbá 
szűkkeblű felekezeti állásponton az ismeretes Luthardt-
féle »Allgemeine ev. luth. Kirchenzeitung«-nak irodalmi 
melléklete, me'y 1880 óta »Theol. Literaturblatt* cím 
alatt önállóan jelenik meg Lipcsében, s végül a Pürtjer 
által Bassermann, Beurath, Gass, Holtzmann, Lipsius, 
Siegfried s több jeles theologus közreműködése mellett 
jelesen szerkesztett s ugyancsak Lipcsében 1882 óta 
megjelenő »Theol. Jahresbericht,« melynek minden egyes 
kötete tartalmas tájékoztató ismertetéseket hoz a theo-
logia legújabb ir. dalmáról. 

Dr. SzláviJc Mátyás. 

B E L F Ö L D . 

Szerény észrevételek 
nt. Szél Kálmán konventi nyugdíj-bizottsági előadó úr munkálatára. 

Mielőtt »szerény észrevétel«-eimet megtenném, nem 
állhatom meg, hogy kifejezést ne adjak a feletti csodál-
kozásomnak, hogy a reánk nézve oly nagy fontossággal 
bíró »egyetemes nyugdíj- és gyám-intézet« felállítására 
vonatkozó tervezek rendszerint minden alap nélkül ké-
szülnek. 

Én úgy tudom s úgy látom, hogy minden — a 
társadalmi téren alakuló vállalat vagy társulat számba 
veszi az adott viszonyokat és a lehetősegeket — s azokra 
bazirozva számításait, lép a közönség elé »prospektus «-ával; 
kimutatván a vállalat vagy társulatba lépessel járó elő-
nyöket. Legalább hozzávetőleges számítás képezi minden 
alakuló vállalatnál vagy társulatnál az alapot; csupán 
csak a mi nyugdíj- és gyám-intézetünknél észlelhető az, 
hogy az ennek életbeléptetésére vonatkozó tervezetek 
alapja nem más, mint a levegő • csupán csak tőlünk kí-
vántatik az meg, hogy egy — a mi helyzetünkhöz képest 
pedig tőlünk elég nagy áldozatot kívánó — társulatba 
»ah invisis« lépjünk be. 

Hiszen egy ily tekintélyes testületnek, mely a kon-
vent által van megbízva a nyugdíjtervezet elkészítésével, 
nem volna talán a lehetetlenséggel határos, minden — a 
nyugdíj-intézet reális alapokon leendő tervezésére szük-
séges —• statisztikai adatokat beszerezni ? Egy ilyen — 
a statisztikai adatok bizonyosságával és lehetőségeivel 
támogatott — tervezet sokkal realisabb alapot nyújtana e 
— ránk nézve kiváló fontossággal biró — ügynek meg-

8) Lásd a jelesen szerkesztett felhívás szövegét Beyschlag: 
Deutsch—Evang. Blatter című lapjában, 1887. évf. II. sz. A kivonatos 
magyar szöveget a »Protest. Egyházi és Iskolai Lap« 1887. évfolyam 
6. számából vettem. 

vitatására is és sokkal meggyőzőbb hatással lenne a kétel-
kedő lelkekre, mint minden eddig napvilágot látott ter-
vezetek. 

Ezeket előrebocsátva, »szerény észrevétel*-eimet — 
tudva azt, hogy e lapok hasábjai ez ügyben, nagy mér-
tékben igénybe vannak és lesznek véve — csak röviden 
a következőkben kívánom megtenni : 

Az 1. § egészen megfeledkezik a segédlelkészek-
ről, pedig azok is »a prófétáknak — ha szinte mos-
toha — fiai közül valók.* Hogy mennyiben óhajtanám 
reájuk a nyugdíj-intézet jótéteményét kiterjeszteni: annak 
részletezésébe most nem bocsátkozom. 

A 3. § d) pontja így szól: »a hegy évet helyet esítő 
kegyeleti átalány, ott hol az intézeti tag özvegy vagy árva 
nélkül hal el.<t E pont szerint kegyeleti átalányt csak 
az tartoznék fizetni, a ki elhalt pap vagy tanár helyére 
valasztatik meg; ellenben a ki változás folytán ürese-
déibe jött állomást foglal el: az mindjárt teljes fizetés 
élvezetébe lép. Ez egyfelől nem volna méltányos, más-
felől pedig így a nyűg- és gyámintézet egy nem meg-
vetendő jövedelem forrástól esnék el. 

A 4. § a 3. § b) d) t) pontjai alatt felsorolt for-
rásokból befo'yandó jövedelmeket egészen tőkésíttetni 
kívánja, sőt tőkésíttetni kívánja az a) c) pont alatti be-
vételeknek 25°/0-át is. Az e) pont alatti a'apítványok 
és végrendeleti hagyományok egészben való tőkésítése, 
a dolog természetéből folyik, de a többi forrásokból 
befolyandó jövedelmek nagyobb részét is »mindig* tő-
késíteni, bár a késő nemzedékre áldásos, de a mostan 
élőkre káros és méltánytalan volna. Elég volna talán 
évenként az a) b) c) d) alattiak 25°/0-át s az e) alattit 
egészen tőkésíteni. 

A 9. § hivatalban töltött szolgálati id&k-\.o[ teszi 
függővé a nyerendő gyám- vagy nyugdíj mennyiségét; 
de, hogy pl. a lelkészeknél a káplánsági évek beszá-
míttatnak-e *hivatalban töltött szolgálati ido«-be? arra 
nézve nem ad felvilágosítást. 

A 15. § második bekezdése a hivataláról önként 
lemondott, de az intézet iránti kötelezettségének azután 
is eleget tevő intézeti tag családjának biztosítja a nyug-
díj- illetőleg a gyámdíjhoz való igényt. Hát neki magá-
nak miért nem ? 

A 18, 19, 20, 21. §-ok egészen feleslegesek s nem 
e tervezetbe valók. Hiszen a 23. §-ban maga mondja a 
tervezetet készítő nt. úr, hogy az »egyetemes gyám- és 
nyugdíj-intézet vezetésére hivatott bizottság (természetesen 
egyszersmind munkaköre) végleges szervezése külön intéz-
kedés tárgya leend.« Ott lesz majd helye és ideje meg-
szabni a kezelés körüli eljárásokat, nevezetesen, hogy az 
e;pere?ek miről, mi módon és mikor tartoznak jelentést 
tenni vagy kimutatást készíteni ? hova küldessék s ki által, 
mi módon kézbesíttessék a gyám- vagy nyugdíjazottak 
részére adandó pénz ? stb. 

Már az eddigiekből is látható, hogy az előttünk 
fekvő tervezet sok lényeges hibában szenved. Azt 
azonban nem lehet elvitatni, hogy főbb irányelvei helye-
sek. így pl: 

helyes az, hogy az intézet felállítása végett főként 
a közalap segélyét kivánja igénybe venni ; 

helyes az, hogy a tagsági díj fizetését nem a mél-
tánytalan osztályba sorozás, hanem a jizetés százalékja 
alapján követeli; 

helyes az, hogy a sok kellemetlenséggel s az egy-
házak romlásával járó kegyév helyet kegyeleti átalányt 

! léptet életbe ; 
helyes az, hogy a nyűg- vagy gyámdíj összegének 
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megállapításánál a hivatalban töltött szolgálati időt tekin- j 
kintetbe veszi. 

Mind ezen jó tulajdonságai mellett is azonban én 
a tervezetben, mert az minden alap nélkül, a levegő-
ben épült, jövőnket illetőleg megnyugtató biztosítékot 
nem találok s a netalán ennek alapján életbeléptetendő, 
valamint bárki más állal tervezendő olyan gyám- és 
nyugdíj-intézetbe, mely reális számításon nem alapszik, 
nem Önként meggyőződésemből, hanem csak a törvény 
által parancsolt kényszerűségből léphetek s lépek be. 

Isó Pál. 

Válasz a „Szerény véleményére a „Mik vagyunk" 
kérdésről. 

E becses lapok 6. számában »Mik vagyunk című 
vezércikkemben legtisztább meggyőződésem alapján »gya-
korlati közéleti szempontból® s nem tán »tudományosan 
és elméletilej« egy bennünket nagyon is közelről ér-
deklő prot. kérdést vetettem fel, még pedig azon őszinte 
óhajommal kapcsolatban, hogy ezen kérdéshez minél 
többen is szóljanak! Azt persze távolról sem sejtettem, 
hogy e. b. lapok io-ik számában a »Szerény vélemény 
a »Mik vagyunk ?« kérdésről azon festőhöz fogja hason-
lítani azokat, kik e kérdést esetleg megvitatjak, ki mel-
lesleg legyen megjegyezve »gyönyörűen, élethíven« raj-
zolt egy drasztikus érzéki képet. 

Ezen kérdés fölvetésére azon gyakorlati abusus 
vezetett, hogy egyes keresztyén felekezetek, napi lapok 
és politikai hatóságok minden tartózkodás nélkül »luthe-
ránusoknak* és »kálvinistáknak c neveznek bennünket 
(így legközelebb az »Erd, közm. egyesület« sorba »luth. 
coll. tanárokénak címzett bennünket); valamint azon 
körülmény is, hogy a »luth.« és »kálvinista« jelző ma-
napság olyannyira átment a népies nyelvhasználatba, 
hogy más jelzőt alig ismer, holott a törvény e részben 
eléggé világosan szól. 

A symbolikából, mint az egyes történeti egyházak 
hitvallásszerű tanfogalmainak előadásából tudjuk azt, 
hogy mindennek fölötte •» evangyéiiomi protestánsok* va-
gyunk, még pedig mint a reformátió története bizonyítja, 
időrendileg véve •» ágostai és helvét hitvallást követő evang. 
protestánsok.« Ezt megerősíti az 1790—91. 26. t. c. is, 
a midőn »mindkét hitvallású evangélikusoknak* nevez 
bennünket s arra nézve köztem s a »Szerény vélemény« 
között nincs eltérés. Hogy mennyiben vagyunk mint 
evangyeüomiak protestánsok is, azt e lapok hasábjain 
más alkalommal eléggé kimutattam. De a symbolika 
arra is megtanít, a mi sajnos, keserű tapasztalatokat is 
szerzett sokat szenvedett egységes evangyéiiomi egyhá-
zunknak, hogy ezen egyház a Formula Goncordiae s a 
dortrechti határozatok vagyis a merev szűkkeblű ó-pro-
testantismus idejében csakugyan »luth. és kálvinistává« 
is lőn, s ezen időktől óvja meg a jóságos Isten drága 
evangyeliomi egyházunkat ! A merev szektaszerű feleke-
zetiségnek ezen korszakát szeretném távol tartani, mert a 
30 éves háború rémeit s nálunk a százados vallási ül-
dözéseket jó részben az is okozta. Hogy »ev. ág.« és 
»ev. helv. hitv.* a magyarban érthetetlen, s hogy ezen 
elnevezések helyet jobb az »ágostai és helvét hitvallású 
evangelikus® (helyesebb magyarsággal »evangyéiiomi*) 
nevezet, azt megakarom engedni, de ez is mellettem 
bizonyít, mert hiszen csakis a »luth.* és »kálvinista« 
jelzők kizárólagos használata ellen emeltem szót. Azon-
ban ilyen alapon Kun Bertalan püspök, a tiszai kerület s 
inasok által egészen helyesen használt »ev. ref.* is ért-

hetlen volna, a mi egészben véve nem áll, mert hiszen 
az »evangyeliomi« a fődolog, ez a mi egyházunknak 
eredeti, történetileg is igazolt nevezete, s a »re f ,« vagy 
»helv.« és »ág. hitv.« csak jelzi az evangyéiiomi egy-
háznak történeti alakulását. A »ref.< kizárólagos hasz-
nálata nem találja el a fődolgot, hanem egy közelebbről 
meghatározó jelzést tesz a fő elnevezés helyére. Mi evan • 
gyeliomiak vagyunk első sorban, s csak azután kovet-
kezhelik a közelebbi »ág.« és »ref.« vagy »helv.« hit-
vallású határozás 

De határozottan nem fogadhatom el a »lutherá-
nus® és »kalvinista« neveknek azon értelmezését, a mely 
szerint az p. o. a József névnek »Józsi®, »Jóska«-féle vál-
tozásait jelentené, s ezen változásokat ^képzelem*-félé-
nél egyébnek nem vehetem. S továbbá az ág. és helv. 
hitvallású evangyeliomiaknak a konfirmándusok előtti 
olyatén magyarázata, hogy azok még különösen luthe-
ránusoknak. .. és kálvinisták is neveztetnek« (bár nálunk 
népiesen), ellenkezik az evangyeliomi egyháznak eredeti 
történeti felfogásával, mert a dogma és egyháztörténet 
bizonysága szerint nagy baj volt akkor ezen egyházban, 
a midőn ez »luth.« és »kálv.« lett. Az egységes evan-
gyeliomi egyháznak ily merev felfogása és magyarázata 
ma már meg nem engedhető. Mert tény az, hogy a 
»lutheránus és kálvinista« elnevezés Luther és Kálvin 
tanát akarja jelezni, holott az egyházi történelem bizony-
sága szerint mi evangy. protestánsok csakis a Luther és 
Kálvin által megtisztított evangyéiiomi tant (s nem Lurher 
és Kálvin egyéni tanát, melyet már több tekintetben 
főleg Schleiermacher óta javítottunk) hirdetjük és követ-
jük. A tannak s az evangyéiiomi keresztyénségnek ezen 
fölcseréléséből nem kérek. Ezt átengedjük a római 
egyháznak, mely a vatikáni dogma óta csakugyan »pá-
pista* lett. 

A »Szerény véleményt-nek azon tétele, hogy : »A 
mi református, vagy magyarosan reformált nevezetünk 
épen úgy nem szolgál rövidségére ág. hitv. atyánkfiainak 
mint viszont az ő »evang.« nevezetük nekünk reformál-
taknak, sőt ezzel szemben nagyon is helyesnek tartom 
őket »evangelikus«-oknak nevezni : ezen tétel előttem tel-
jesen érthetetlen. Hiszen evangyéiiomi mindkét egyház, 
s így az egyik kizárólagosan nem használhatja azt, de 
meg reformált is, s e kettőre nézve köztünk nincs kü-
lönbség s ennyiben kölcsönös megrövidítésről sem lehet 
szó. Az evangyeliomi protestánsok felekezeti különbségét, 
ismertető jelét az »ág.« és uh.elv.« hitvallás jelzi egyedül. 
A mi közös tulajdonságunk, azt ne válasszuk el, a meg-
különböztető egyedül a két hitvallásban foglaltatik. 

A »Szerény vélemény« elfogadja »a kálvinista 
nevezetet is, még ha gúnyból akarná is azt valaki hasz-
nálni,® — »sőt még a Zwingliánus nevet sem utasíthatná 
vissza.« Hát arra rövid feleletem az, hogy kinek-kinek 
nevezetéről (akár »gúnynév gyanánt® használják, akár 
nem) én nem is gondolkodom. Azonban itt nem egy 
ember nevezetéről, hanem a nagy evangy. prot. egy-
háznak elvi elnevezéséről van szó, melynél mellékes és 
népiesen használt jelzők nem lehetnek mérvadók. — 
Egyedül a szektaprotestánsok tesznek itt kivételt, kik 
csakugyan állapítóik után nevezik el magukat. Az elvi 
evangyéiiomi egység fenntartása alapján a speciális ismer-
tető jellegünket kifejező jelzőket szabad csak használnunk, 
már pedig azt minden prot. ember tudja, hogy »ág.« 
és »helv.« v. »ref. hitvallású® elnevezés egészen más 
oldalról tünteti föl az egységes ev. protest. egyházat, 
mint a szűkkeblű felekezetiséget kifejező, bár nálunk 
népies alakban használt »lutheránus« vagy ^kálvinista® 
nevezet. 



Már a ^katholikus v. nevezet egyetemessége s annak 
nagy horderejű veszélye egyházunkra nézve intsen arra 
bennünket: »in necessariis unitas !« Rómával szemben 
csak úgy állhatunk meg, ha evangyéliomi s nem tán 
luth. vagy kálvinista keresztyének vagyunk! 

Szlávih Mátyás. 

K Ü L F Ö L D . 
IX. egyetemes ima-egyesülés a vasárnap teljes 

megszentelésére. 
(1887-ki april io- től 17-dikéig.) 

2. Móz. 20, 8: »Megemlékezzél a szombatnapról , 
hogy azt megszenteljed.® 

János Jelenései 1, 10: >Lélekben elragadtat tam vala az 
Úrnak napján.« 

Máté 18, 19: »IIa ket tő tiközületek egy akaraton 
lészen e földön, minden valamit kér-
nek, megadatik az én mennyei 
Atyámtól. < 

A mult évi imára való felhívás közzététetett angol, 
német, francia, hollandi, dán, norvég, magyar, cseh, 
olasz, spanyol, görög-török, örmény-török, bolgár, ör-
mény és arab nyelveken. A külön lenyomatokban esz-
közölt köröztetés 220,000 példányra, a társaságnak 
1878-ban történt megalakítása óta legnagyobb évi pél-
dányszámra rúgott, mi az egész időszak alatt 915,000 
példányt tesz ki. A keresztyén lapok és újságok utján 
történt köröztetés szintén sokkal kiterjedtebb volt, mint 
valaha. Viszont egy külön kiadott tudósításból látható, 
hogy az Úr napjának érdekében gyakorlott imádság 
iránti érdeklődés növekedik. Vannak azonban még so-
kan, kikhez e felhívás még el nem jutott. Teljes ko-
molysággal reméljük tehát, hogy ezen megújított felhívás 
bármelyik előzőnél tágabb körökben fog elterjedni és. 
hogy Isten áldása mellett több imádkozás és következetes 
ügy buzgóság leend ennek eredménye. 

Imádkozás alapjául ajánltatnak a következő tárgyak. 
I. Mindazok, kik jelenleg az Űr napján dologra 

vannak szorítva, pihenést nyerjenek ; és mindazok, kiknek 
pihenésök van vagy azt elnyerhetik, Isten szolgálatára szen-
teljék e napot. 

Felette nagy azoknak száma, kik dolgoznak az Úr 
napján; de még nagyobb azoké, kik munka alól fel lévén 
mentve, világi örömöknek szentelik e napot. Ily egyének 
kétszeresen bűnösök; mert nemcsak ellenkeznek Isten 
határozott parancsával, hanem mulatozásaik kedvéért 
másokat Ís munkára szorítanak. Gőzhajón, vasúton, ko-
csin vagy más alkalommal utazva, szerte a világban 
milliónyi embereknek okoznak munkát és megfosztják 
azokat azon alkalomtól, melyen Istent a neki szentelt 
napon tisztelhessék. Azok, kik kiállításokat, képtárakat, 
muzeumokat stb. látogatnak, ugyanily bűnbe esnek. — 
Vajha mindazok, kik a nyugalom napján felmentvék a 
világi foglalkozás alól, ezentúl isteni félelemben töltenék 
el azt és gondosan kerülnék azt, mi másoknak szükség-
telen dolgot okoz. 

Lásd és olvasd: Ézsaiás 58, 13, 14; Jeremiás 17, 
ig—27; Ap. Cselek. 13, 42—52; Ap. Csel. 20, 2—13. 

II. A világi sajtó kezelői érezzék magukat indít-
tatva arra, hogy nngy befolyásukat az Úr napja meg-
szentelése érdekében használják fel. 

A sajtó hatalma óriási és mily sajnálatra méltó, 
hogy ezen hatalmat oly bőségesen használja a vasárnap 

ellen. Mily nagy horderejű lenne ügyünkre nézve oly 
intézkedés, mely szerint a világi és vallási lapok összes 
vezetői nem vennének fel hasábjaikba semmit azon tö-
rekvések ellen, melyek ott, hol az létezik, a vasárnap 
megszentelésének fenntartására, ott hol az veszendőbe 
ment, ennek helyreállítására irányozvák. Hasonlóképen 
imádkozni kell, hogy a sajtó vezetői szűnjenek meg óriá-
silag szaporítani a munkát, melyet jelenleg sok nyomdá-

! jok kénytelen az Úrnak napján végezni. 
Olvasd: Ézsaiás 56, 1 — 8; Mózes 5. k., 5. része 

12—15; 2. Krónika 36, 15 — 22; Zsidókhoz 4, 4—16. 
III. Kéressék különös áldás a különféle nemzetek 

körében kifejtett oly törekvésekre, melyek a pósta-hiva-
talok vasárnapi nyugalmát célozzák. 

A postai munka egyik legrégibb és legkiterjedtebb 
alakja a vasárnap megszentségtelenítésének. Alig lehet 
fogalmunk arról, mennyire megy a levelek és újságok 
átvétele, rendezése, bélyegezése "és kézbesítéséből álló 
munka, melyet vasárnap kell végezni; vagy azon egyé-
nek számáról, kik a postahivatalokban, vasútnál, vagy 
más, postával és vasúttal összeköttetésben álló szállítá-
soknál vannak alkalmazva. Vétek terheli minden ország 
keresztyéneit, kik legnagyobb erőfeszítéssel és leghatha-
tósabb kérvényezéssel nem törekszenek arra, hogy ezen 
annyira elharapódzott vasárnapi megszentségtelenítésnek 
gyorsan vége vettessék. 

Olvasd: Nehemiás 13, 15—22; Luk. 4, 16—20; 
Ezékiel 20, 12—24; János Jelenései 1, 10—20. 

IV. Zárassák be minden részegítő ital árusítására 
szolgáló hely és minden bolt, bárhol legyen az nyitva, 
az Úrnak napján és a polgári hatóságok szerezzenek 
érvéntlétező vasárnap-szentelési törvényeknek. 

Nagy városok némely negyedeiben és sok ország-
ban annyi a nyitott bolt, hogy alig lehet az Úr napjára 
ismerni. Erős italok nyitott árusító helyei nagyban elő-
mozdítják az iszákosságot, mert az Úr napján szabad 
munkások közül sokan ezekben töltik idejöket, a helyett, 
hogy az Urat szolgálnák. — Folytonos ima szükséges 
ahhoz, hogy ezen és minden más alakja e bajnak el-
enyészszék, hogy a vasárnapi nyugalom és szentelés 
előmozdítását célzó egyesületek törekvéseikben mindin-
kább elősegíttessenek és hogy sok lélek a Szentlélek 
áldása folytán térítessék Krisztushoz, elhárulván ekként 
azon akadályok, melyek nagy mértékben hátráltatják az 
embereket az igazság ismeretére való jutásban. 

Olvasd: Rom. 13, 1—6; Ámos 8, 4—10; Efez. 
6, 1—9; 92. Zsoltár. 

Kiadta : a » Vasárnapszentelési ima-társaság« Nagy-
britanniában, mely a keresztyénség majdnem minden 
részéből megnyert képviselőkből áll. 

* 

Tisztelettel felkéretnek a lelkészek, hogy a fentebbi 
felhívást osszák szét híveik közt s a templomban f. é. 
ápril 10—17-Íg tartsanak a fentebbi tárgyakra s így a 
vasárnap megszentelésére vonatkozó imákat, felolvasva 
egyúttal a fentebbiekből egy-egy szentírási mondatot A 
hívek viszont felhívatnak, hogy házaiknál házi istenitisz-
telet alkalmával hasonló módon imádkozzanak a vasár-
nap megszenteléseéit, a vasárnap-rontásnak megszűné-
séért. 

Láng Adolf, Gzelder Márton, 
ev. főesperes, fenti társaság ev. ref. lelkész, fenti társaság 

bizottsági tagja. bizottsági tagja. 



I R O D A L O M . 

A „Protestáns Népkönyvtár" címen megindított 
havi folyóiratból a napokban már a II. szám hagyta el 
a sajtót. A három íves füzet a következő tartalommal 
jelent meg: »Gyermekről szülőknek» címen Scholcz Gusz-
táv értekezik ama kérdések felett: »Mi legyen fiamból?« 
és »Mi legyen leányomból?« Az értekezésnek e máso-
dik kérdés feletti elmélkedése sokkal hozzáférhetőbb, vi-
lágosabb, mint az első, melyben a »hivatás«, »hivatal«, 
»munkakör® fogalmai ugyancsak össze vannak keverve. 
Az egész egy teljesen elméleti, vallásos elmefuttatás min-
den határozott gyakorlati tanácsok nélkül. Stylusa is 
sokkal választékosabb, minlhogy szépsége mellett nép-
szerű lehetne. Az efféléket pedig határozottan kerü'ni 
kell, hogy jó magyar falusi prot. népünk nyelvét holmi 
»fi-donc«-ok kiejtésével kínozzuk (72. 1.). A második 
cikket Szeberényi Lajos írta »Luther az erfurti zárbában*. 
címmel. Luther életének ez időszakáról alig vannak ada-
taink ; Szeberényi sem fedezett fel hozzájuk semmit, mi 
ez időt világosabbá tenné. A tárgy rendkívül csekély. 
Stylusát pedig majdnem teljesen élvezhetetlenné teszi 
a tömérdek nyomdahiba. Népies iratokban a sajtó eme 
lidérfceire tízszeresen kell vigyázni. A gyakorlott olvasó 
ki tudja javítni e hibákat; de nem tudja ezt az az egy-
szerű falusi ember megtenni. Egész szavak, sőt több 
szó kétszer van szedve (74. 1., s másutt a szórend fel-
forgatva stb. Nem tudom a sajtónak, vagy az iró tollá-
nak tulajdonítsam-e ezt a fatalis hibát: »Az öreg Luther 
mansfeldi barátainak és rokonainak kíséretében 20 lovon 
jött Erfurtba, hogy azokkal együtt jelen lehessen fia 
első miséjén.« (78. 1.) Azután Eötvös K. Lajos írt »Kis 
Nagy Sándor históriája vagy száz vétek burjánzik egy 
botor tetten* címmel egy igazán népies s a népélet 
majd mindennapi jeleneteiből vett verses elbeszélést 
hat énekben, jó falusias kántori rigmusokban. Ez a mos-
tani füzet legjobb darabja »A martonmezei kincsein-kel 
együtt; az utóbbit Almási Péter írta. Legjobb e kettő 
azért, mert határozottan jó magyaros zamattal, népsze-
rűen, világosans népünket jellemző bizonyos józan, egész-
séges világnézettel vannak írva. Annál betegesebb, sen-
timentalisabb s szinte émelygős »A jó Isten küldötte« 
című elbeszélés Váradi Antaltól. Jó hogy oda írta szerző 
a cím alá, hogy »elbeszélés a magyar nép számára*, 
mert különben azt hittük volna, hogy valami Hoffmann-
féle egészségtelen kedélyű, túlzott pietistikus s nem »e 
világból való« elbeszélést olvasunk. Az egészen keresz-
tül valami oly természetellenes, hamis felfogás vonul át 
épen magáról a főszereplőről Gábor Paliról, hogy a 
helyett hogy gyönyörködni tudnánk abban a többi jelle-
mekben még meglevő némi kis igazban, folytonosan 
bánt a szerző amaz eljárása, hogy mi jogon merészel 
minden emberi tapasztalat ellenére egy 12 éves gyer-
meket 50 esztendős észszel, kedélylyel, eszmékkel stb. 
festeni. E gyermek egy torzszülött; olyan, mintha üde, 
viruló arc, gyermeteg, szelid vonások, nyájas szemek, 
kicsiny teljesen gyermekies, kifejletlen termete fölé ta-
pasztalatok által megőszített fürtöket tennénk s elrútí^a-
nánk a gondtalan homlokot egypár erővel odavont ba-
rázdával, mi csak akkor szép és tiszteletreméltó, ha az 
»élet ekéje« szántotta oda. Beszél ez a gyermek olyan 
dolgokat, mely csak nngy és hosszú tnpnsztalatok árán 
szerezhetők meg s ezekhez is még a sok gondolkozás-
nak kellett járulniok (112. 1.). Bészél e 12 éves fiú olya-
nokról, mikről még a tiszteletes »sem tud s ha meg a 

tiszteletes* beszél, annak körmön font, cikornyás sza-
vait bölcsen megérti (114. 1.). És ír e 12 éves fiú egy 
levelet a városból nevelő apjának, melyben indítványt 
tesz egy polgári olvasókör és egy takarék- és hitelegy 
let alakítására. Ig-iz, hogy ez indítványhoz az eszmét 
Borsos Mihály collegiumi professor úrtól veszi a gyermek. 
Hanem furcsa egy professor lehet az, ki első vagy má-
sodik" gymnazista gyermek előtt effélékről beszél. Ol-
vassák el e levelet a »tiszteletes« urak nehogy meg-
előztessenek ily hasznos indítványok tételénél az önök 
falujából is kikerülhető Gábor Pálok által ! Az elbeszé-
lésben magyar c-ak annyi, hogy a Duna fel van benne 
említve; hogy a papnak »tiszteletes« a címe s tajték-
pipából pipázik ó kegyelme (a német pap »Bu;schen-
pfeifebol szivna); és hogy a koc-is az »alkalmatosságod 
készíti el az útra: a lobbi mind-mino idegenszerű. Ilyen 
e'beszélésekke' olvasókört s takarék- és lv'telegyletet nem 
csinálunk. A füzet ára 20 kr. — K. B. 

Tizenhét év Erdély történelmebői (1849 —1866) 
c'mű műre hirdet előfizetést Urmössy Lajos Kolozsvá tt. 
Erdély történetének a szabadságharc lezajlása utáni kor-
szaka mind e mai napig még nincs öná'lóan megirva, 
tehát azon időszaké sincs még, a midőn a győztes ha-
talom Erdélyt teljesen elszakította nz anyaországtól, s 
ugy bánt el ez országrészszel, mintha soha se tartozott 
volna Magyarországhoz. Az elnyomatás e gyászos kor-
szakát akarja szerző részletesen, tárgyilagosan, szemé-
lyeskedés nélkül és szókimondólag megismertetni. Az 
összhang kedvéért Magyarország, Ausztria és a külföld 
politikai eseményeire is kiterjeszkedik, de csak annyiban 
a mennyiben ezt a történelem fonala megkívánja. A po-
litikai mozzanatok mellett a társadalmi mozgalmak, ipar, 
kereskedelem, irodalom és művészet ismertetésére is 
gondot igér fordítani. Történelmében azért terjeszkedik 
csak 1866 elejéig, mivel ez évben Erdély is meghivatott 
a közös országgyűlésre és ezzel külön történelme is 
megszűnt A mű 9 — IO füzetben jelenik meg és füzeten-
ként 50 krért kapható. A megrendelések Ormós Ferenc 
kiadóhoz int ezen dők Kolozsvárra április közepéig. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Szémélyi hírek. Jókai Mór a pápai főiskolát 

azon kitüntetésben részesítette, hogy életnagyságú olajba 
festett arcképét az ifjúságnak ajándékozta emlékül; a 
becses emléket egyelőre a főiskolai könyvtárban helyez-
ték el — Révész Kálmán theolog. tanár a pápa-vidéki 
közművelődési egyesület egyik közelebbi felolvasó dél-
utánján érdekes felolvasást tartott. — Kapossy Lucián 
pápai főgimnáziumi tanár nyerte meg a sárospataki 
irodalmi kör pályadíját »Poétiká«-jávai és ahhoz alkal-
mazott »Olvasókönyv«-ével. — Hodzsa András turóci 
volt esperes és szuesányi evang. lelkész 41 évi működés 
után nyugalomba vonult. — Király Pál budai paedag. 
tanár iránt tanítványai azzal fejezték ki tiszteletüket és 
halájukat, hogy egyszerre százan rendelték meg a kitűnő 
tanár arcképét. 

* A valláserkölcsi felolvasások ötödik estéje e 
hó 24-én kiválóan fényes s a tágas helyiséget zsúfolásig 
megtöltött közönség jelenlétében tartatott meg. A díszes 
hallgatóság, melynek sorában két miniszterné (Tiszáné 
és Fabinyiné) s több magasrangú nő és férfi volt látható, 
mind végig nagy figyelemmel hallgatta György Endre 
orsz. képviselő kiválóan érdekes szabad előadását a 
Balkán-félsziget lakóinak valláserkölcsi viszonyairól. — 



"Románia ismertetésével kezdte s tömören, de jellemzőleg 
ismertette az egyházi szervezetet, papságot, temetést, 
jótékonyságot és részletesen feltüntette a romániai ma-
gyar katholikusok, az igazi »csángók« vallási és nemze-
tiségi viszontagságait. Azután Szerbiába vezetett, mely-
nek valláserkölcsi életét kedvezőbbnek monda az oláhoké-
nál, minek egyik okát a hitközségi intézményben (zad-
ruga) találja. Montenegró primitív valláserkölcsi nézeteit 
megragadólag festette, kimutatva, hogy a vladika sze-
mélyéhez fűzött kezdetleges dogmatikai képzet mily ál-
dásos alakja a primitív erkölcsöknek. Bulgáriában az 
egyház depravatiója, melyet a bolgárokra erőszakot 
görög püspökök idéztek elő (a fanareota kérdés), rom-
bolólag hatott a magán valláserkölcsi életre is, a miért 
itt nem találni többé a gör. keleti vallási typust. Találó 
volt a róm, kath. és mohamedanus albánoh ismertetése, 
kiknek jellemében a legvadabb és a legnemesebb voná-
sok vegyületet megragadó példákban mutatta fel. Végül 
a törökök vallási humanismusát, türelmességét és igény-
telenségét rokonszenvesen rajzolta, helytelenítve azon 
sötét és erkölcsileg komor képeket, melyeket némely 
ismertetők e nemes fajról tettek. A választékos nyelvű, j 
folyékonyan gördülő, helyenként plasztikusan kidombo-
rító, mindenütt találóan jellemző, kitiinő megfigyelő 
tehetségre valló gyönyörű előadást a közönség zajosan 
megtapsolta. Mi e halvány vázlattal csak felhívni akar-
juk az olvasó figyelmét a szerző szívességéből nem 
sokára egész terjedelmében közlendő tartalom- és tanul-
ság-dús előadásra. — A jövő felolvasást márc. 31-dikén 
Kenessey Béla tartja, a mikor Horváth Sándvr evangel. 
lelkész a mostani felolvasási cyklust egy kis zárbeszéddel 
berekeszti. 

* Püspöki látogatás Szász Domokos erdélyi püs-
pök a napokban látogatást tett a székelyföldi Kovászna 
gyülekezetben, hol a hívek egész lelkesedéssel fogadiák. 
Pedig a püspököt sajnálatos ok vezette körükbe. A 
hívek közt pártoskodás és vallási viszálykodás dult s a 
már annyira fajult, hogy többen elhagyták apáik vallá-
sát és még sokan készültek követni a példát. Az ügy 
régebbi időkbe nyúlik vissza. A papválasztásnál két párt 
küzdött elkeseredetten s minthogy a szavazatok 3-szor 
ismételt szavazásnál is egyenlők maradtak, a püspökre 
bízták a döntést. A püspök Benkő Gyulát erősíté meg 
s a béke egyelőre helyreállt. De nem tartott soká. Az 
ellenpárt korifeusai ismét fölizgatták a népet-. A mint 
Szász Domokos püspök értesült, hngy a dolog mennyire 
elmérgesedett, azonnal útra kelt. Földvárról váltott lo-
vakkal, egyfolytában utazott Kovásznára. Útjában a 
legtöbb falu bandariummal, ovációval várta; Kovásznán 
pedig a hívek s a környékbeli papság élén Péter Károly 
orbai esperes üdvözölte. Másnap délelőttre a püspök 
istenitiszteletet hirdetett s maga mondott nagyhatasú 
beszédet, a béke igéit hirdetve. A templom szorongásig 
megtelt, mintegy háromezren hallgatták nagy áhítattal 
a püspököt, ki templom utan egyházi gyűlést tartott; 
majd saját lakásaikon kereste fel híveket, szegényt, gaz-
dagot egyaránt. Hálálkodva, meghatva fogadták még 
azok is, kik pár nappal előbb el akarták hagyni vallá-
sukat. Mint írják, a nyugalom és béke rögtönösen helyre-
állt ; tizenhét kocsi indult Láborfalvára s vitte azokat, 
kik az ottani unitárius papnál vissza vontak áttérési 
nyilatkozataikat. A hívek aztán díszebédet rögtönöztek 
a püspök tiszteletére, lelkesült toastokban magasztalva 
őt. Harmadnap, mikor elutazott, az egész község riadó 
éljenzése kisérte. 

* Iskolalátogatás, Szieber Ede bes/tercebányai 
tankerületi főigazgató e hó 18—23-án végezte évi rendes 

vizsgálatát a rimaszombati egyesült prot. főgimnáziumban. 
Az iskola nagy fokú fejlődését, élénk haladását örven-
detes tudomásul vette s a fölszerelés folytonos gyarapo-
dásáról is elismeréssel szólott. A természetrajzi muzeumot 
kizárólag gazdagnak lalálta s a természettani és földrajzi 
szertárt, nemkülönben a könyvtárt is, a viszonyokhoz 
képest eléggé fölszereltnek nyilvánította; de kiemePe, 
hogy classica phüologiai muzeum is létesítendő. Törvény-
ellenes ál'apotnak jelzé azonban, hogy külön pro'.e-táns 
hitoktató nincs s e miatt a rendes tanárokra nehezül a 
vallástan tanítása, a mi a tanárok tú terhelését idézi elő. 
A főigazgató jóakaratú és tapintatos föllépése igen jó 
benyomást tett. 

* A nép- és polgáriskolai tankönyvek meg-
birálása ügyében f. hó 24-kén a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztériumban Berzeviczy A. államtitkár elnök-
lete alatt értekezlet tartatott, melyben Gönc/.y Pal, Kl'a-
marik János, Leövey Sándor, Stoczek József, Ferenczy 
József, Suppan Vilmos vettek részt. Elhatározták, hogy 
a nép- és polgárisko'ai tankönyvek megbiráltatasával, 
az orsz. közoktatási tanács bízandó meg, mely e célból 
a népoktatással foglalkozó tiz gyakorlati tanférfiúval fpg 
kiegészíttetni 1 — Ideje is volt már, hogy a tanügyi sajtó 
altal régen hangoztatott helyes követelménynek, t. , i. 
hogy a tankönyveket gyakorlati tanítók bírálják, - elég 
tétessék. Ez intézkedés bLonyára segíteni fog az orszá-
gosan és sokszor emlegetett tankönyvi mizériákon, már 
t. i. akkor, ha szigorú és tárgyilagos birálat alá veszi 
azt a sok rossz és rossz magyarsággal irt tankönyvet, 
melyekkel kivált az állami és községi iskolák újabb idő-
ben elárasztattak. , r 

* Luterarckep kisorsolás. A soproni gyermekkert-
egylet elnökségétől a következő sorok kö/lésére kéret-
tünk föl. Evangélikus egyház- és iskola-elöljáróságoknak, 
ev. hitsorsosoknak, úgymint műbarátoknak azon értesítést 
adjuk, hogy a soproni gyermekkert egylet f. é. május 
hó i-én, a m. k. pén ügyi minisztérium engedélyezésé-
vel, az ottani városkapitányi hivatalban egy Luther . Arc-
képet hoz kisorsolásra, melyet egyik jóltevőjétől azon 
kikötéssel kapta ajándékba, hogy ezen kép kisorsoltat-
ván, a befolyandó tisztajövedelem részben a gyermekkert 
javára, részben pedig művészeti célokra fordíttassék. ,A 
Tóth István akad. fes'ő által festett gyönyörű arckép a 
30 ctmnyi díszes aranyrámával együtt 162 ctm. magas, 
132 ctm. széles; értéke pedig legalább 300 frtra becsül-
let ett. Sorsjegyek, darabonkint 30 kron, Procházka Artúr 
banktisztviselőnél Sopronban kaphatók és a t. vevők egy 
szép nyereményre való kilátás mellett még azon öntu-
datot szerzik maguknak, hogy emberbaráti nemes célokat 
elősegítettek. 

* A pápai ág. evang. egyház 1886. evi állapotá-
ról szellemi és anyagi tekintetben hű és érdekes/ képet 
nyújt a Gyurátz Ferenc lelkész szerkesztett Évkönyv, 
mely már 11-ik évfolyamát járja. Ismertetve van benne 
a gyülekezet tisztikara, elöljárósága, népessége, iskola-
ügye, népkönyvtáta, emlékkönyve, nő-egylete, iskolai 
takarékpénztára, gyámintézete, templom-alapja, költség-
vetése; stb. oly kimerítő részletességgel, hogy e leirás 
alapján a gyülekezet belső életébe teljes betekintést nyer-
hetni. És e gyülekezetben élő lélek, tevékeny közszellem, 
példás buzgóság lakozik, frappans bizonyságául a régi 
példaszónak : a milyen a pap, olyan az eklézsiája. A 
984 lélekből álló kis gyülekezetben két virágzó népiskola 
van (maga a lelkész is tanít), melyekbe a tankötelesek 
mind bejártak, hol a szegény gyermeket tanszerekkel, 
ruhákkal, sőt élelmezéssel ellátják ; népkönyvtár -van 
szervezve, mely 1151 kötet könyvvel s csak a múlt év-



ben is 2054 olvasóval bírt »Emlékkönyv«-ébe 1886-ban 
17 jóltevő neve van bejegyezve 2—100 írttal; költség-
vetésében 3153 frt 66 kr bevétellel szemben 2594 frt 
22 kr. kiadás és 5212 frt 91 kr. tőke van kimutatva; 
van nő-egylete, mely e ker. felebaráti szeretet jótékonysá-
gát gyakorolja a gyülekezet rászorultjaival ; iskolai taka-
rékpénztárában 62 betéti könyvecske 172 frttal (a lelkész 
kezelése alatt) tanúskodik a takarékosság erényének 
gyakorlásáról ; gyülekezeti gyámintézete tényekkel iga-
zolja, hogy e hitközségben szeretetnek, áldozatkész-
ségnek lelke lakozik. Az Evkönyvet egy szépen irott, 
keresztyén szellemű magvas értekezés zárja be dAz 
asszony és hivatása* címmel. Örömmel olvastuk el ezt 
is, örömmel az évkönyvi részletet is, mint fényes tanu-
jeleit egy igazi evangéliumi gyülekezet és egy kitűnő 
evang. lelkész példás munkásságának. Sok ily eklézsiát 
és papot kívánunk a hazai protestantismusnak 1 

* A sárospataki tanári kar egyik nesztorát, a sok 
érdemű Orbán Józsefet, ki 25 éve tanároskodik Sáros-
patakon és 39 év óta működik a tanári pályán, kedves 
meglepetésben részesítették tisztelői. — A József napot 
megelőző délutánon a jog- és államtudományi kar ta-
nárai, élükön Emődy Dániel dékánnal, egy szépmivű al-
bumot nyújtottak át neki arcképeikkel. Este, a lakoma 
közben, megjelent az ifjúság egy küldöttsége s a jogász-
egyesület nevében, Hatvány László lelkes beszéde mel-
lett, egy igen csinos, arany-eziistbe foglalt kelyhet nyúj-
tottak át szeretetük és tiszteletűk jeléül. Nevenapján az 
egész tanári kar testületileg üdvözölte élén Nagy Guszt. 
igazgatóval, mint szónokkal. Ugyanekkor az összes főis-
kolai ifjúság küldöttsége is tisztelgett s Rác Lajos senior 
szép beszéddel nyújtotta át emlékül Madách »Ember 
tragédiá«-jának egy díszpéldányát. A hivatalos jubileu-
mot a jövő évben tartják, mikor Orbán tanárkodásának 
40-ik évét fogja betölteni. 

* A főváros jótékonysága évenként rendesen 
20—25 ezer frtra megy. A közjótékonysági bízottság 
legközelebbi ülésén 22 ezer Jrt rendes kiadást hozott ja-
vaslatba s rendkívüli kiadásként 2700 frtot irányzott elő. 
A segélyezési rendes jegyzékben ott van csaknem min-
denik jótékony egyesülete a fővárosnak, s közöttük leg-
nagyobb gyámolításban (1400 frt) a Klotild-szeretetház 
részesül, legkisebb segélyösszeg 50 frt. A protestáns 
jellegű jótékony intézetek közül 400 frtot kap az Orszá-
gos prot. árva-egyesület, a Protestáns iparos-képző egyelület 
50 frtot, a Thabita-egyesület IOO frtot, a német reform, 
leányház 50 frtot. 

* Március 15-ikének a megünnepléséről ismét 
több rendbeli tudósítások érkeztek, melyeket, nagy saj-
nálatunkra, csak kivonatosan említhetünk fel. A kézs-
márki ev. lyceum, a pápai főiskola, a hódmezővásárhelyi 
főgimnázium, a pozsonyi ev. lyceum és theol. akadémia 
ifjúsága, sőt egyes egyházak is a nagy nap emlékéhez 
méltó ünnepeket rendeztek. Éneklés, beszédek, alkalmi 
visszaemlékezések, szavalatok, zenei előadások stb. ké-
pezték az iskolai ünnepélyek műsorainak egyes pontjait, 

* A közművelődési egysületek kongresszusa. A 
magyar iskolaegylet felügyelő bizottsága, elhatározta, 
hogy a magyar közművelődési egyesületek kongresszu-
sát későbbre halasztja. Gerlóczy Károly elnök most 
levél útján értesíti az illető egyleteket az elnapolásról 
és ennek okairól. A háborús hírek által izgatott hangu-
lat, a képviselőválasztásokra való készülődés, a népföl-
kelés szervezése és még több körülmény annyira másfelé 
irányítja figyelmet, hogy a közművelődési egyletek kon-

- gresszusa ápril hóban nem találkozhatnék a kellő lelke-

sült érdeklődéssel. Új határidőül tehát a Deák-szobor 
leleplezési idejét tűzték ki. Ez valószínűleg szeptember-
ben lesz. E nemzeti emlékünnepélyre különben is össze 
fog gyűlni az ország szine-java, akkor már együtt lesz az 
új képviselőház s Deák Ferenc emlékét méltón fogják 
megünnepelni, ha a magyar nyelv és érzület s a magyar 
állameszme megszilárdításán fáradozó egyesületek közös 
gyűlésen tanúságot tesznek erejükről. A levél fölszólítja 
végül az illető egyleteket, hogy az elhalasztás dacára 
közöljék mielébb a küldendő képviselők névsorát az orsz. 
magyar iskolaegyesülettel. 

* Nagy Antal kitüntetése. A maros-tordamegyei 
tanító-testület Nagy Antal marosvásárhelyi ref. tanítónak 
arany érdemkereszttel való királyi kitüntetése alkalmából 
f. hó 27 én ünnepélyt tart. Az ünnepély tárgysorozata: 
Hymnusz, elnöki megnyitó, a kereszt átadása, az ünne-
pelt működésének ismertetése, üdvözlések, szózat. E lap 
szerkesztősége is örömmel járul az érdemekben megőszült 
derék tanító ünnepeltetéséhez, kívánva a maga és a fő-
városi ismerősök nevében, hogy a gondviselés tegye 
szépekké a lélekben még ifjú öreg hátralevő éveit. 

* Hajduvármegye oktatásügyéről (1885—86) most 
adta ki jelentését Kiss József tanfelügyelő. E jelentés sze-
rint volt a megyében 47 ref., 14 r. kath., 4 g. kath., 
10 zsidó, 3 községi, 66 ismétlő-iskola, 3 kisdedóvó. 
Tanköteles volt 20,494 s minden 1000 lakosra 168 tan-
köteles esett; ebből iskolába járt 17,751. Tanító 155 
volt, ebből csak 3 nem képesített. Ugyané tanfelügyelő 
külön jelentést adott ki Debrecen város oktatásügyéről 
s ebből megtudjuk, hogy Debrecenben összesen 24 elemi 
iskola volt a mult tanévben. E 24 iskolában 71 tanerő 
működött. 

* A mócok tarsadalmi és egyházi éleíeről érde-
kes felolvasást tartott Moldován Gergely e hó 19-én az 
erdélyi muzeum-egyesület bölcselet-nyelv- és történettu-
dományi szakosztályában. A móc szó fürtöst jelent, t. i. 
kinek hosszú a homlokhaja és egyebütt rövidre van 
vágva s e névvel különösen a bihari havasok oláh népét 
nevezik. A móc igen jóravaló nép, iskolát és papot tart. 
Az iskolába nem igen járnak ugyan a gyermekek, mert 
a falvak házai szétszórtan építvék s nagyon messzire 
esik az iskola, otthon azonban megtanul írni és olvasni. 
A számjegyeket úgy írják, mint oláhországi rokonaik, 
római számjegyekkel. A temetési szertartás sok panaszra 
ad okot, mert a pap egy temetésért tehenet, ökröt, sőt 
pénzben kerek száz frtot követel. De a papnak igaza van, 
mert neki nincs rendes fizetése. A móc családjában min-
den papi tisztet ingyen végez. Mikor a temetés bekö-
vetkezik, a pap egy életen át teljesített szolgálataiért a 
családdal a sírnál számol le. A móc családfő tehát a 
pappal hitelben, rovásra dolgoztat és ezt a rovást csak 
halálakor fizeti ki a család. — A halottat rendszerint 
gyalult deszkából készült fehér koporsóba teszik, csak 
a módosokét festik feketére. Minthogy a temető a tem-
plom közelében, tehát a falu közepén van, a halottat 
gyakran nagyon messziről mérföldekről kell hegyen-
völgyön a temetőbe vinni. A mint a toronyból észre-
veszik a menetet, harangozni kezdenek, s a harangozás 
gyakran két óra hosszát is eltart, míg a menet a teme-
tőbe érkezik. A fenyőfa az oláhnak a tejelő tehene ; 
sajnos, hogy kímélni nem tudja. A nép képzelete sokat 
foglalkozik a fenyőfával : ime róla egy monda. Szűz 
Mária egyszer a fenyőfa árnyékában édesen pihent, s 
hálából megáldottá, hogy télen se hervadjon, friss zöld-
ben maradjon. De a sátánnak ez nem tetszett, s szerette 
volna, hogy a fenyő elhervadjon. Törzsébe köröskörül 
szögeket vert be; de az úristen meghiúsította e gonosz 



szándékot, s a szögeket ágakká változtatta. így lett a 
fenyőfából mindig zöldelő, s ágait köröskörül egyenesen 
kinyújtó áldott fa. 

* Bod Péter művére 10 forintot küldött Szűcs 
Mihály lelkész a b.-somogyi egyházmegye részéről. 

B. M. 
* Rövid hírek. A békésbánáti ref. egyházmegye 

ez évi közgyűlését Nagy-Becskereken ápiil 14. s követk. 
napjain tartja. A legnagyobb egyházmegye e közgyűlé-
sének részint azon körülmény ad különös érdekességet, 
hogy a »bánátit területen gyűlnek össze az egyházak 
képviselői, részint az, hogy az ugyanakkor tartandó 
lelkészegyesületi gyűlésen Csiky Lajos debreceni theol. 
tanár s a »Debr. prot. Lap« szerkesztője fog felolvasást 
tartani a belmisszió történetéről és jelen állásáról. — 
Berettyó-Újfaluban a ref. templom költségeinek fedezé-
sére e hó 26-án tánccal összekötött jól sikerült hangver-
senyt rendeztek, melyen a debreceni főiskolai énekkar 
is közreműködött — A pozsonyi evang. lyceumnalc egy 
volt tanítványa kegyeletes hálából 300 forint adományt 
küldött. — Kondoroson ev. egyházközség megalakításán 
buzgólkodnak az ev. hitsorsosok s tekintélyes számukat 
és buzgóságukat tekintve, remélhető is, hogy nem so-
kára lelkészséget szerveznek. — A tatai ref. egyház ez 
évben díszes emeletes iskolát építtet, a papilakot maga-
sabbra emelteti, az eddigi 3 tanítói állomás mellé még 
egy negyediket is rendszeresít. Ez építkezések miatt az 
évi zárvizsgálatokat már április hóban meg fogják tartani. 
— A budai ev. egyház részére a tanács által javasolt 
800 frt rendkívüli segélyt a fővárosi közgyűlés egyhan-
gúlag az idénre is megszavazta. 

* Gyászhírek. Ecseden mult vasárnap hunyt el 
Kovács Mihály reform, lelkész, az ismert színésznek E. 
Kovács Gyulának édes atyja. — Rimaszécsen a napok-
ban halt meg Katona Pál ref. lelkész és egyházmegyei 
tanácsbiró, élete 69. évében. Béke poraikra ! 

* Szerkesztői mondanivalók. M. S. úrnak Ó-Buda. 
Átadtuk az igazgatónak. A kérdéses adományokat úgy 
szoktuk közölni, a hogy beküldik ; legutóbbi esetben is 
az illető esperes értesítése csak épen annyiból állott, a 
mennyit közzé tettünk. Az ily dolognál nincs helye a 
szerkesztői plajbásznak. — E. K. L. úrnak N.-Becskerek. 
Csak a jövő számban ez is, a korábbi is, mert a mos 
taniban már le voltak foglalva a megfelelő helyek. — 
B. G. úrnak I\. Nem sokára világot lát. — S. K. úrnak 
B.-Som. A tudósítás a jelen számba későn érkezett, de 
a jövőben bizonyosan megjelenik a kivánt megjegyzés-
5-el ; a k. képviselők választására vonatkozó határozat 
közlésének most nincs ideje, talán konventi gyű'és előtt 
inkább, ámbár e tekintetben a mostani cyclus lejártáig 
bevégzett ténynyel állunk szemben, melyen addig sem 
sajtó, sem tractus, sem superinrendentia nem változtat-
hat. — A. G. úrnak Utrecht. Tárgyhalmaz miatt a jövő 
számra maradt. 

N E C R O L O G , 

Szalontay István 
1S01 —1887. 

Egy 87 éves életpálya zárult be a folyó 1887. 
március hó i-ső napján. Egy a közügyektől magát nagy 
következetességgel visszavonulva tartott lelkipásztor mon-

dott ekkor búcsút — a viszortlátásra —- övéinek és a 
lelki gondozása alant álló gyülekezetnek. 

Magas évszám a 87, az emberi élet bizonytalan és 
rövid voltát tekintve. Sok öröm, sok bánat, nagy küz-
delem és ugyan olyan jutalom kell hogy találkozzék a 
végponton. Boldog és szerencsés az, ki hosszantartó 
pályafutás alatt nem volt oly gyakran kitéve a megrázó 
viharok támadásainak, vagy ha igen, az átmenetet hamar 
kipihente s a kapott sebek minden utókövetkezmény 
nélkül beforradtak. Boldog, ki örökös szélcsend mellett 
hajózhatott át az élettengeren, vagy ha olykor-olykor 
erős lökést érzett, az egyensúly ismét visszaállott, s 
a hajózás folyt tovább úgy, mintha mi sem történt 
volna. BoMog, ki nem vágyva a reá nézve idegen s 
neki nem való elemekkel harcra kelni, csendes ottho-
nában teljesen biztonságba helyezve magát, alig tudott 
valamit a világ zajongása, az emberek ösztöneinek for-
rongása felől, vagy ha igen, mind ez őt magát nem 
érintette. 

Ily szempontból boldog s szerencsésnek mondható 
Isten országának ezen hasonló vitéze, ki félszázadon túl 
jóval — csaknem mindig egyhelyt s ugyanazon vér-
mérséklettel —• állott őrt Krisztus anyaszentegyháza 
épsegének s hova tovább lehető térfoglalásának mun-
kája mellett. O az idvezült harcos nem érzett magában 
ösztönt és kedvet, kilépni a nyilt harcmezőre, nem vá-
gyakozott a generálisok közé juthatni; legjobb erőit is 
eltagadta inkább mintsem hogy a küzdelem hevében 
megkockáztassa kedélye nyugalmát s legkisebb külső ok 
is felzavarja családi tűzhelyének csendességét. Nem volt 
ő a közügy hivatott embere, soha sem foglalt állást sem 
a korszellem győzelemre juttatása, sem annak vissza-
szorítása mellett; nem érdekelte őt közvetlenül sem a 
társadalmi élet időszerinti átalakulása, sem az egyházi 
téren fel-felmerülő mozgalom. Napjai multak csendben 
zajtalanul. El lehet mondani, hogy ő magának állott és 
esett. A nyugalmat, a csöndes egyhangúságot annyira 
megszokta, hogy inkább feladta saját jogait is, csak 
békessége legyen és őt meg ne háborítsa; ezen igye-
kezetének jutalmául tekinthető már azon körülmény, 
mely szerint 50 éven át egyik legjobb jövedelmű egy-
házban Botrágyon minden megszakítás, megháborgatás 
nélkül viselte a lelkipásztori hivatalt. 

Ezen rövid vonásokban feltüntetett jellemrajz-féle 
után, álljanak itt a 87 éves élet — saját kezűleg irt 
adatai. 

Sza'ontay István középrendű szülőktől Zemplén-
megye Lácza községében az 1801-ik év április 7-ik nap-
ján született. Az iskolai oktatás első évében szülőhelyén 
részesült. Az 181 i-ik esztendőben a s.-pataki főiskolába 
vittetett, hol is az alsóbb és felsőbb iskolai pályát be-
végezvén, minthogy papi szolgálatra készült, 1827-ben 
a beregszászi három éves rektorságra jött ki; ezen fel-
adatának teljesítése után 3 év múlva 1830-ban a lelkészi 
vizsgálatokat — Debrecenben és az egyházmegyén — 
kitűnő osztályzattal letette s ekkor Beregszászban káp-
lánul alkalmaztatott, — 2 évi segédlelkészkedés után 
1832-ben mint helyettes pap Fehéresére rendeltetett. 
Majd innen 1833-dik évben Haraglábra rendes lelké-
szül helyeztetett be; ugyanezen évben szentelteti fel 
Debrecenben, vizsgája ekkor is kitűnő volt; szintén ezen 
évben lépett hazasságra Kazai Eszterrel. Majd 1837-ben 
a botrágyi elsőrendű parókiára mozdíttatott elő. Itt vé-
gezte be az emberi élet legvégső határát megközelítő 
pályafutást. 

Gyászravatalát bánatos özvegye, két leánya és 



számos gyámol nélkül maradt unoka — pap árvák — 
és a gyülekezetnek apra ja és nagy ja özönlötték körül. 

A temetési szertar tás a némely helyüt t és némely 
családnál még máig is kedvelt rendben folyt le. A hely-
beli földmivelőkből alakúit énekkar, énekelt untig elég 
gyászdal iamot . Udva ron utcán, t emplomban ismét utcán 
és a temetőker tben . 

A papi szolgá 'atot végezték, az udvaron nt . Pe-
te rdy Káro ly esperes úr imádsággal , a templomban 
Bari Sándor bátyúi lelkipásztor halott i tanítás és búcsúz-
tatóval, a temetőben Ivoncz János helybeli segédlelkész, 
sírbeszéddel. 

• Öröm és vigasság alkalmából is sok volna ta ]án, 
hát még bánat és szomorúság esetében ? ! 

Csend és nyugalom környezze a felhantolt sírban 
nyugvó porrészt , örök üdvösség, méltó jutalom jusson 
osztályrészbe a dicsőült léleknek, ott fent Istennél, a mi 
atyánknál . 

Sütő Kálmán. 

llllllíllllllllliiillllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

HIRDETESEK. 

A boldog emlékezetű Nagy József-(é\e a lapí tvány-
ból 2 évről 5 0 0 — 5 0 0 frt ösztöndíjra pályázat nyit tat ik. 

A z első 500 frt ösztöndíj külföldre menendő aka-
démikus if jakat illet; és ezen pályázatnál kívántatik, hogy 

?.' '' I . az illető pályázó ifjú magyar, ev. ref. vallású s 
a felsőbb t u d o m á n y o k a t a debreceni főiskolában végez te 
legyen ; 

2. kitűzött pá lyá jának a lelkészinek vagy tanárinak 
kéli lenni. 

3.. Szükséges, h o g y a bölcsészeti s hit tani tudomá-
nyokon kívül, a latin nyelvben annyira já r tas legyen, 
h o g y a római kla?sikus írókat jól értse ; mit h o g y jól 
ért, ugy azt, h o g y a görög nyelvtanból kitűnő osztály-
zata van, éret tségi bizonyítványával kell igazolni. 

4. Megkívántat ik pályázótól , h o g y az élő nyelvek 
közül a német nyelvet teljesen ér tse s egész fo lyékony-
sággal beszé l je ; a francia nyelvből is bir jon oly előké-
születtel, h o g y a könyveket jól értse. Ez utóbbiakra 
nézve is elengedhet len szabályúl tűzetvén ki, h o g y ezek 
is illetékes és tekinte tbe vehető bizonyí tványokkal iga-
zo' tassanak. 

A második 500 frt ösztöndíj lelkészi pályán vagy 
tanárságban már é rdemmel szolgált vagy szolgáló férfiú-
nak adatik, oly végből, hogy az illető ezen összeggel 
t u d o m á n y o s szempontból t eendő utazásra nézve segít-
t e s s é k ; felhivatnak tehá t a tudományos utazásra m a g u -
ka t elhatározni kész és haj landó tanárok vagy lelkészek, 
ez é rdemben kérvényeik u t ján jelentkezni. 

A kérvények mind két ösztöndíjra, folyó évi május 
hó l - ig Révész Bálint püspök és alapítványi egyik elnök 
úrhoz lesznek beter jesztendők. 

Debrecen, 1887. márc. 19. 
T ó t h S á m u e l , 

bizottsági elnök. 

<*<£S 

Alólirott könyvkereskedés a nt. lelkész és tanító 
nrak becses figyelmébe ajánlja a következő kiad-

ványokat : 
Vezérfonal a konfirmálandók oktatásában. Irta dr. Szebe-

rényi J. evang. püspök. A 3 ik kiadást itjonnan átdolgozta 
Petrovics Soma, szentesi evang. lelkész. Ara kötve 4 0 kr. 

Evangelischer Konfirmanden-Unterricht von E. A. Dole-
schall ev. Pfarrer. Dritte Auflage. Preis broschirt 4 0 kr. 

A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésének és halálá-
nak szent története. Az 1773. Pozsonyban kiadott szöveg 
nyomán fordította Melczer Gyula, acsai evang. lelkész. 

Ara kötve 16 kr. 
Fali olvasótáblák a Kapi-féle Abc-és könyvhöz. Szerkesz-

tették Kapi Gyula és Papp József. 10 darab ára 1 frt. 
Bibliai történetek. Áz elsÖ rész elemi iskolák számára, má-

sodik bővített kiadásban Wangemann nyomán 16 képpel, 
írta Turcsányi Andor ev. lelkész. Ara kötve 3 0 kr. 

Második rész (eredeti) 24 képpel, ugyanazon szerzőtől, a fel-
sőbb elemi osztályok és középisk, számára. Ara kötve 4 0 kr. 

Hornyánszki Viktor, 
akadémiai könyvkereskedése 

Budapest, V. 
a M. T. Akadémia épületében. 

Brünni k e l m é k e t e legáns nyári ö l töze 're 3*10 méteres s ze lvényekben , minden 
szelvény 4 bécsi rőf f t 4 . 8 0 i g^n finom, f t 7.— l egf inomabb, f r t 10.50 legeslcgfino-
raa .b va lód i gyapj l l l lő l , va l amin t k a m m g a r n és fe l sőkabá t ke lméke t , úgyszintén 
u tazó-pla ideket , d a r a b j á t 5 és 6 í r t é r t , szállít az összeg u tánvéte l e mellett a szilárd 
és jóh i rűnek ismert posztógyári raktár S I E G E L - I M H O F Brünnben, Ferdinands-
g a s s e Nr 53 . — Magyarázat . Minden szelvény 3 ' i o mt r . hosszú és 135 cm. széles, 
s igy teljesen e legendő egy tökéletes férfi-öltözetre. A fönnebb i cég ismeretes 
sz i lá rdsága é i je len tékeny munkaképes sege kezeskedik arról , b o g y csak a legjobb áru 
pontosan válasz to t t min ta szerint szál l í t ta t ik . — Mintán most igen sok szédelgő cég 
„b;ünni á r u k " köpenye a la t t ga rázdá lkod ik , ezek t l l enében a fönnebbi cég mintákat 
küld ingyen é s bérmentve. 4—20 

U j a b b a n meg je l en t 

EGYHÁZI BESZÉDEK, 
É3E3--

Szász Károly. Csak a Krisztust! Alkalmi és közön-
séges egyházi beszédek. A r a 1 frt 80 kr. 

Dobos János. Egyházi beszédei 4 kötet . E g y - e g y 
köte t ára 1 frt 80 kr. 

Hetesy Viktor. Egyházi beszédvázlatok. Bennefon 
L ' année pastorale stb. cimű munkája után fran-
ciából fordítva. Á r a * 1 frt 20 kr. 

Ezeken kívül teljes rak tá ra a protestáns egy-
házi és iskolai i rodalom termékeinek. 

Mindennemű imádságos könyvek, zsoltárok, 
énekes könyvek, egyszerű és diszes kötésekben. Tel jes 
és kimerítő könyvjegyzéket bérmentve küldök. 

Megrendelések 5 frttól kezdve bérmentve 
teljesít tetnek, kisebb összeget célszerű posta 
utalványon megtoldva 5 — 1 0 kr (hogy a ke-
resztkötési díj kiteljék) beküldeni. 

Budapest, 1887. február hó. 

Kókai Lajos 
5—6 könyvkereskedése. 

Felelős szerkesztő : Dr. Bal lagi Mór. 
F ő m u n k a t á r s : Szőts Farkas . 

I 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : E r . IBa.l la .g ' i IMIór . DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 



Harmincadik évfolyam. 14. sz. Budapest, 1887. április 3. 

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. 

IHT* T e l j e s s z á m ú p é l c L ó t i x - y o k i k i E L l m i n d i g s z o l g - á L l t L a i u - n l c -

Ama t. előfizetőink, kiknek előfizeté-
sük az első negyed végével lejárt, előfize-
tésük megújítására fölkéretnek. 

Bezáró beszéd. 
(Tartatott az első vallás-erkölcsi felolvasó-cyclus berekesztésekor.) 

Mélyen tisztelt közönség! Vallás-erkölcsi fel-
olvasásaink a mai nappal véget érnek. Nekem jutott 
a megtiszteltetés, hogy e tényt a rendező bizott-
ság nevében a mélyen tisztelt közönségnek szíves 
tudomására juttassam. Midőn e megbízatásomnak 
eleget teszek, lehetetlen, hogy egy visszapillantást 
ne vessek amaz esti órákra, melyeket e terem 
falai közt együtt töltöttünk. 

Talán mondanom sem kell, hogy a rendező 
bizottság jó reménynyel ugyan, de nem minden 
aggodalom nélkül fogott munkájához. Attól tartott, 
hogy azon tényezők közül, melyek a nyilvános 
felolvasások sikerét egyedül biztosíthatják, vagy 
az egyik, vagy a másik könnyen hiányozhatik, s 
ez esetben egy szép gondolat és terv hajótörése 
közt elcsüggedve kell bevonnunk a kibontott 
vitorlákat. 

Aggodalmunk — hála Isten — alaptalannak 
bizonyult. Jeles felolvasókban és lelkes közönség-
b e n — mert hisz ezek voltak sikereink főtényezői! 
— nem láttunk hiányt. Mindjárt a legelső talál-
kozáskor, február hó 24-ikén, a megjelent díszes 
közönséghez méltó felolvasók s a jeles felolvasók-
hoz méltó hallgatóság jelent meg e terem falai 
közt. S mikor Szász Károly püspök úr irányadó 
eszmékben gazdag s lelkes megnyitó beszédét és 
Zsilinszky Mihály képviselő úrnak a magyar pro-
testantismus 1649-diki országgyűlési küzdelmeiről 
tartott nagyérdekű felolvasását a díszes hallgató-
ság tetszés-nyilatkozatai üdvözölték: meg voltunk 
győződve, hogy az eszme, melyet keblünkön 
melengettünk, életrevaló, s ha ápolásában meg 

nem csüggedünk, fel fog virulni, mint az evan-
gyéliomi mustármag, s nemes gyümölcsöket fog 
teremni! 

Második felolvasásunk elé már biztos remény-
nyel tekintettünk. Nem is csalódtunk. A művelt 
közönségnek az első felolvasás sikere által fel-
költött érdeklődése fokozódó mérvben nyilvánult. 
Dapsy László tanár és szerkesztő úr felolvasása 
valóban méltó is volt a kitüntető figyelemre. A 
mit ő nekünk a ködös, homályos Skóthon verő-
fényes valláserkölcsi és társadalmi életéből fesz-
telen és szabad szóval elbeszélt, regének kellene 
tartanunk, ha nem tudnók, hogy személyes éle-
ményeinek emlékeit újította meg s tárta fel előt-
tünk. Mikor szavainak hatása alatt a mi vallás-
erkölcsi és társadalmi viszonyaink sivárságaira 
gondoltunk, szinte fájt, hogy azt a skót világot 
ide a négy folyam határai közé nem varázsol-
hatjuk 1 

A harmadik felolvasáson folyton növekvő 
közönség előtt Ballagi Mór akadémiai tag úr 
tartott nagyérdékű előadást a népek könyvéről, 
a bibliáról, m^ly — hogy az ő szép szavait idéz-
zem: tele van napfénynyel és örvényszerű titok-
zatossággal ; melyet a gyermek is megért s mely-
nek rejtelmein a bölcs fejét töri.* A mit a vete-
rán biblia-buvár ismereteinek gazdag kincstárából 
és szellemes reflexióiból előttünk feltüntetett, mes-
teri vonásokban jellemzi a szent-könyv sok szá-
zados sorsát, megragadó fényt vet a választott 
nép történetére s a keresztyén vallás-eszme fejlő-
désére s ez eszme isteni hősére, a megváltóra. 
Reám nézve — ha szabad itt személyes remi-
niscentiákat is érinteni — különösen megható 
volt e felolvasás. Visszaképzeltem magam az ötve-
nes évek utolsó negyedébe, midőn a jeles fel-
olvasónak, mint kedves tanáromnak lábainál ülve 
hű tanítványként figyeltem remek biblia-magyará-
zataira. Mintha most is hallanám, mint tudta ő a 
biblia régi történeteire s a próféták küzdelmeire 



és írásaira mutatva ama szomorú napokban ta-
nítványainak hazaszeretetét és nemzeti szebb jö-
vőnk reményét felébreszteni s lángra lobbantani. 
Igaza van a felolvasónak: a biblia a népek, az 
emberiség könyve, mely a világot bejárva s a 
legtisztább eszmeiséget hirdetve az életet nemessé 
s örökkévalóvá teszi! 

A harmadik estnek egy másik felolvasója 
Petri Elek theologiai tanár úr volt. Értekezése 
tárgyát az első keresztyének vallás-erkölcsi élete 
képezte. A szaktudós biztos lépteivel vezetett 
körül bennünket az őskeresztyénség csodás vilá-
gában, meleg hangon emlékezve meg arról a 
néha-néha egészen a rajongásig fokozódó hitélet-
ről, mely a keresztyénség alapvető korszakát 
jellemzi s miután Pál apostol kimagasló alakjáról 
egy igazán plastikus képet varázsolt lelkünk elé, 
érdekes vonásokban emlékezett meg az új vallás-
nak a családi életet átalakító, megnemesítő ha-
tásáról. 

Negyedik felolvasásunkat Pulszhj Ágost 
egyetemi tanár úr tartotta. A jeles tudós hírneve 
diadalmasan megküzdött a zimankós időjárással. 
Nem is csalódott a tömegesen megjelent hallga-
tóság. Az a kép, melyet az értekező úr az angol 
középiskolai és egyetemi életről tárt fel előttünk, 
maradandó becsű mű, melyben gyönyörködni, j 
melyből okulni és épülni fog szakember és dilet-
táns egyaránt. Ez értekezés, mikor végig hallgat-
t am: nemes élvezetet nyújtott ; mikor újra meg 
újra átolvastam: elragadott. Ezt a művet csak az 
írhatta meg, a ki magyar létére angol iskolákban 
tanult, s az is csak akkor, ha oly éles meg-
figyelő tehetséggel és elmével bír, mint a felol-
vasó úr 1 

Miután Nagy-Britannia földén már két felol-
vasó hordozott meg bennünket, előre nagy ér-
deklődést keltett az a hír, hogy az ötödik fel-
olvasás a hazánkkal határos Balkán félszigetre fog 
kalauzolni bennünket, ama népek közé, melyek-
nek közel múltja annyi meglepő eseményt tárt 
fel előttünk, jövője pedig minket magyarokat is 
oly közelről érdekel. Az, a mi e félszigeten a 
politika terén történik, kisebb-nagyobb mérvben 
ismeretes előttünk, de meglehetősen tájékozatla-
nok vagyunk e föld népeinek vallás-erkölcsi, 
családi s társadalmi viszonyaira nézve. Ezért iga-
zán nagy szívességet tett velünk György Endre 
képviselő úr, hogy végigvezetve bennünket a ' 
Balkán-félsziget legnagyobb részén, élénk, meg-
kapó színekben felmutatta előttünk a román, j 
szerb, bolgár, montenegrói, albán és török né-
peknek a mieinktől messze elütő, de épen ezért 
rendkívül érdekes egyházi intézményeit, közer-
kölcsi és családi életmozzanatait. A mit mondott, 
legnagyobb részt személyes tapasztalatai nyomán 

mondta. Innen az a közvetlenség, mely egész 
előadásán végigvonult s a melylyel, valamint 
élénk s szabad előadásával is, a szó teljes értel-
mében lebilincselte fényes hallgatósága figyelmét. 

Hátra volna még a mai, a hatodik est tudós 
felolvasójáról, Kenessey Béla theologiai tanár úrról 
is m e g e m l é k e z n ü n k . De hiszen a mit ő az ó-szö-
vétség népének családi és társadaimi viszonyairól 
annyi szakismerettel s annyi nemes hévvel elő-
adott, mindaz ott cseng még füleinkben, ott visz-
hangzik még sziveinkben. Különben, a tetszésnyi-
latkozatokra, melyekkel őt a hálás hallgatóság oly 
melegen üdvözölte, Kenessey úr sokszorosan ér-
demes, mert az ő agyában fogant meg s az ő 
szivében nyerte első gondos ápolását e nyilvános 
felolvasások eszméje! 

Hogy jeles felolvasókban nem szenvedtünk 
hiányt, fényesen igazolja a díszes névsor, melyre 
visszatekintettünk, s a kitűnő felolvasások, melyeket 
egy-két szóval méltatni kedves kötelességemnek 
tartottam. De a másik főtényező, a lelkes közön-
ség is, elismerésre méltólag sorakozott az új 
munkatéren. Szép, díszes hallgatóság volt az, me-
lyet e terem a fővárosi művelt magyar társadalom 
minden rendű és rangú osztályaiból öt hét óta 
hetenként egyszer összegyűlni látott! Minden csü-
törtök-est egy-egy ünnep volt, melyen rokon lelkek 
találkoztak egymással. Ott kinn az élet munkái, 
küzdelmei messze szétzilálnak bennünket egy-
mástól, itt oly közel éreztük magunkat egymás-
hoz, hogy szinte hallani véltük egymás szívedob-
banását. S most, hogy egyidőre legalább, meg-
szüntetjük összejöveteleinket, szinte fáj e teremtől 
és egymástól megválnunk! 

Hogy van-e lesz e valami jó hatása e vallás-
erkölcsi felolvasásoknak, azt még kérdenem is 
sértő lenne mind jeles felolvasóinkra, mind a mé-
lyen tisztelt közönségre nézve. Egy-egy váratla-
nul, véletlenül odavetett röpke-szó is, sokszor 
egész sorát idézi fel a gondolatoknak: hogyne 
birna reánk varázs-hatással, hogyne költené fel 
bennünk a nemes érzelmek és eszmék egész vi-
lágát az igazságok, a gondolatok, a szellemes 
reflexiók ama tömeges, ama rendszeres megjele-
nése, melynek e terem falai közt hat estén szem-
lélői voltunk ! . . . 

Épültünk és lelkesültünk ! S a mi igazán 
örvendetes, egyetlen hamis, egyetlen clissonans 
hang, sem zavarta meg szellemi élvezetünket. A 
kik attól tartottak — peclig voltak ilyenek — 
hogy mi itt a felekezeti chauvinismusnak akarunk 
oltárt emelni, melyen feláldozzuk a felekezetek 
közt fenálló békét, azok, ha igazságosak akarnak 
lenni irántunk, be fogják vallani rólunk, hogy 
kellemesen csalódtak! . . . 

Mi nem rombolni, mi építeni akartunk. Épí-



. teni abban az irányban, azon a téren, melyet 
Szász Károly püspök úr szellemes megnyitó be-
szédében mély belátással jelölt ki előttünk. Nem 
megzavarni, de ápolni és edzeni akartuk azt a 
békét, mely hazánk hitfelekezetei közt fennáll s e 
célunkra, már azzal a testvéries egyetértéssel is 
odamutattunk, melylyel mi, mint a két nagy pro-
testáns felekezet lelkészi és világi férfiai a jelen 
munkatéren sorakoztunk. Mi a felekezetek elvi 
harcát az illető szak férfiaknak és szakirodalom-
nak hagyva fenn, gondosan kerültük mindazt, 
a mi nagy elveknek és eszméknek e téren el 
nem dönthető küzdelmeit idézte volna fel. 

Felolvasásaink — ha nem csalódom — e 
terem falain kívül szélesebb körben is figyelmet 
ébresztettek. A napi sajtó nem egyszer rokon-
szenvesen emlékezett meg összejöveteleinkről. Az 
egyházi lapok bővebb kivonatokban vagy épen 
egész terjedelemben az olvasó közönségre nézve 
is hozzáférhetővé tették felolvasásainkat s ezzel 
együtt azt a szellemi élvezetet, mely nekünk itt 
kedves közvetlenségével kínálkozott. Szász Károly, 
Zsilinszky Mihály, Ballagi Mór s Pulszky Ágost 
uraknak egész terjedelemben megjelent felolvasásai 
hazaszerte hirdetik az itt elhangzott szavakat és 
eszméket. Vajha a többi felolvasások is mielőbb 
sajtó alá jutnának, hogy a mondott szó szép 
munkáját egész terjedelmében venné át és foly-
tatná a nyomtatott szó ! . . . 

Mélyen tisztelt közönség! Bocsánatot kérek, 
hogy a megválás pillanatát visszatekintésemmel 
és reflexióimmal egy kissé késleltetém. Ugy kép-
zeltem, hogy midőn a jelen felolvasási cyclust 
bezárandók vagyunk, időszerű is, illő is működé-
sünkről röviden beszámolni.. . 

Fogadja már a mélyen tisztelt közönség, fo-
gadják minden rendű és rangú hallgatóink szíves 
buzgalmuk és türelmükért a felolvasó urak és a 
rendezőség legmelegebb háláját! . . . 

Fogadják a felolvasó urak a rendező bizott-
ság — s nemde szabad lesz e szót kimondanom ? 
a hallgatóság, tehát mindnyájunk őszinte köszö-
netét s elismerő háláját! . . . 

Hálás köszönettel kell megemlékeznünk még 
a mélyen tisztelt evang. egyháztanács azon szíves 
előzékenységéről is, melylyel nekünk e dísztermet 
minden díj nélkül szabad rendelkezésünkre bo-
csátotta! . . . 

Végül tisztelettel jelzem, hogy a rendező bi-
zottság, mely Szilassy Aladár úr elnöklete alatt 
Doleschall Sándor, Papp Károly, Fabiny Gyula, 
Zsilinszky Mihály, Szőts Farkas urakból és alulirt-
ból áll, permanenssé nyilatkoztatta magát s a 
jövő őszszel újabb felolvasási cyclust rendez. 

Mélyen tisztelt közönség! A nagyhét nagy 
történeti emlékeivel már a közelből int felénk; 

a késlekedő tavasz maholnap a szép, a szabad 
természet kebelére int bennünket. Itt az ideje, 
hogy a midőn szentegyházaink kapui s a termé-
szet temploma oly hivogatólag tárulnak fel előt-
tünk, e terem ajtai bezáródjanak mögöttünk. Hadd 
vegye át tőlünk a szót a templom s a természet. 
Ott is mindenütt Istennel találkozunk! 

Azért tisztelettel kérve, hogy szavaim befe-
zése után méltóztassék még a ref. theologiai inté-
zet ifjúsága által előadandó karéneket is bevárni, 
felolvasásaink első cyclusát bezárom. Isten legyen 
velünk a viszonttalálkozásig! 

Horváth Sándor. 

A kecskeméti jogakadémia, 
Már a lélekharangot is meghúzták fölötte. 

Aztán ismét új életre galvanizálták. De azóta is 
folyvást napi renden van a nehéz kérdés : to be 
or not be? Bizottságok, küldöttségek, gyűlések 
kutatják a modus vivendit, mert a három-egy 
főiskola e díszes termőágát az elsorvadás vészé-
lyétől félti mindenki. 

És méltán. Mert amily erős a közmeggyő-
ződés, hogy iskolai autonomiánk csorbát szen-
vedne a jogakadémia föladásával, époly gyönge 
az életképesség, mit e főiskolánk a fölös számú 
jogi facultások versenyharcában tanúsít. Arány-
talan nagy áldozatok árán minő sikereket váltott 
meg a hármas fenntartó testület? leverő szám-
adatokkal constatálják a főiskola évi értesítői. 
Lássuk az utolsó tanév adatait, olvassuk meg a 
sorvadó élet ütér-veréseit. 

32 tagot számláló nagytekintélyű kormányzó 
testület s 9 vizsgáló-bizottsági kültagtól is támo-
gatott 10 rendes- és 5 magántanárból álló nagy 
tanítókar által fenntartott és vezetett jogakadé-
miánk 4 tanfolyamának 1885/6-ban mindössze 
volt: az első féléven át 62, a második félévben 
60 hallgatója! Az akadémiai könytár egész éven 
át mindössze 60 ízben vétetett igénybe, e szerint 
minden jogászra egy könyv betekintése esik 1 A 
60 jogász közül rendesen látogatta az előadásokat 
s így láttamozott indexet nyert az első félévben 44, 
a másodikban 4:3! — Vizsgálatot pedig (alap-
és államvizsgákat) 35 vizsgáló bizottsági tag 
előtt 26 joghallgató állott sikerrel ki! Ezek a 
néma számok hangosan kiáltanak pereat-ot . . . 
az intézetre-e? a tanrendszerre-e? ez élethalál-
kérdés vár megoldó feleletre. 

A hivatottak, avatottak mélyen hallgatnak, 
késnek a válaszadással. A hosszú, kínos csendet 
legyen szabad megzavarnom, életmentő árkánum-
mal kérkedés nélkül, csupán a sajtó terén előké-
szítő megbeszélés megindítására, mielőtt jogaka-



démiánk félve kerülgetett létkérdése ismét föl-
merülne a fenntartó testületek tanácskozmá-
nyaiban. 

Már jeleztem meggyőződésemet, hogy a 
kecskeméti jogakadémiára egyházi és iskolai 
autonomiánk keretében, a protestáns szabad 
vizsgálódás és eszmeirány ápolása, fejlesztése 
céljából szükségünk van. Ugyanezért érdeke a 
magyar jogtudománynak és jogi közszellemnek 
is, hogy szabad irányú jogintézetünk fennmarad-
jon, virágozzék. A jogakadémiát tehát nem vélem 
föladhatónak. 

De így amiként áll, a constatált viszonyok 
között föntarthatlannak itélem és csak akkor 
begyőzöttnek létjogosultságát s életképességét a 
minden irányú jogintézetek hatalmas versenyében, 
ha tanrendszere a közélet mai viszonyaihoz alkal-
mazottai! új irányt volna képes jelezni és ki-
fejteni. 

És nekem úgy tetszik, hogy ez a föltétel 
nem elérhetlen, sőt az adott körülmények közt 
jogi közéletünk fejlesztésére megragadandó alkal-
mul önként kínálkozik, A jogi elmélet, a történeti 
jogok és jogtörténetek, a magán-, büntető-, ke-
reskedelmi stb. jogrendszerek tudományos műve-
lésében mögötte marad akadémiánk a legtöbb 
hazai jogintézetnek — nem mondom, hogy a 
tanerők fogyatékossága miatt, mert jeles képzett-
ségüket örömest elismerem: de mivel a tanuló 
(az igazán tanuló) ifjúság tömegesen a nagyobb 
tudományos és közéleti gócpontok felé árad visz-
szatartóztathatlanúl. Kecskemétnek sohasem lesz 
nagy jogász ifjúsága, Kecskemét sohasem lesz a 
jogi tudományok bő kútforrása. 

Nem így áll a dolog, ha jogakadémiánk azt 
nyújtja a társadalomnak, ami után csakugyan 
szomjúhozik egész közéletünk: ha megnyitja élő 
vizeit a közjog azon ereinek, melyekből a gya-
korlati életpályára, a köztiszt viselöségre gyakorlati 
életrevaló irányzattal készülni óhajtó új nemzedék 
meríthet. Ha közigazgatási jogintézetté alakul. 

Sajátságos és bizonyára sajnos jelenség köz-
életünkben, hogy nem a társadalomból forrnak 
ki az institutiók, hanem a törvényhozás és kor-
mányzás kölcsönöz eszméket és eszközöket a tár-
sadalomnak; nem a közéleti fejlődés után alakul-
nak a törvények, hanem ezek irányozzák a köz-
életet. Legkiválóbb társadalmi intézményünk, az 
iskola is messze mögötte sántikál az állami fejlő-
désnek. Cikkem tárgyához képest csak a jogi 
nevelést vévén például fel: nem visszás állapot-e, 
hogy a jogelmélet, történeti jogok és magánjo-
gok tudományos művelése absorbeálja jogi facul-
tásaink munkásságának legnagyobb részét ma is, 
mintha minden joghallgatóból ügyvédet akarnánk 
képezni, a közjogok nevezetesen a közigazgatási 

jog és a politikai s nemzetgazdasági tudomány-
ágak pedig aránytalan kis teret foglalnak el is-
koláinkban, holott jogászaink nagyobb része a 
közigazgatási pályára készül, mely ma legalább 
tizszerannyi szakképzett munkaerőt igényel, mint 
néhány évtized előtt. Míg iskoláink a régi, szo-
rosan vett jogi képzés szolgálatában fáradnak, a 
törvényhozás és kormányzás régóta siker nélkül 
sürgeti állami fejlésünk igényeihez képest a köz-
igazgatási szakképzést. Iskoláink még nem értek a 
törvényhozásnak nyomába. 

Öt éve már, hogy megalkottatott a köztiszt-
viselők minősítéséről szóló törvény, négy éve el-
múlt, hogy életbe is lépett. A ^szoros értelem-
ben vett közigazgatási szakot illetőleg* bevallott 
kényszerűségből, minthogy más elméleti képzést 
nem nyújtanak iskoláink: } addig is* míg a jog-
akadémiák jogtanulmány-rendszerükön a közélet 
követelményeinek megfelelőleg változtatnának, 
tehát csak megtűrt átmenetképen ^legalább a 
jogi négy évi tanfolyamnak * bevégzése és meg-
felelő államvizsgák letétele kívántatik a törvény 
által meg, — 1883. I. t.-c. 3. §. De mert belátta 
a törvényhozás, hogy a társadalom s az iskola 
kezdeményezésére még ez erős ujmutatás után 
sem számíthat a jogi facultások egy részének 
átalakításánál, elvállalta és kilátásba helyezte a 
kezdeményezést, kimondván ugyanazon §-ban, 
hogy >egy közigazgatási tanfolyamnak berendezése 
és azzal kapcsolatos vizsgálati rendszer iránt mi-
nél előbb külön törvény fog intézkedni/ 

A hivatkozott törvény 23. §-a még a kon-
templált elméleti képzettség igazolásával sem éri 
be : az egyes minisztériumok központi hivatalainál 
a miniszteri titkárságtól a miniszteri tanácsos-
ságig, továbbá a pénzügyigazgatók, adófelügye-
lők, posta- és távirdaigazgatóktól, a megyei tör-
vényhatóságoknál, az alispáni, főjegyzői, szolga-
birói, a fővárosban és törvényhatósági joggal fel-
ruházott városoknál a polgármesteri és rendőrka-
pitányi állások elnyerésére az elméleti képzettsé-
gen felül gyakorlati közigazgatétsi vizsgálatnak is 
alávetni rendeli az aspiránsokat. E vizsgálatot 
szabályrendelet fogja constituálni. 

íme a törvény, amely elitéli egyoldalú jogi 
képzésünket és oda utalja a társadalmat, az is-
kolafenntartókat, hogy közigazgatási képzettségre 
neveljék az új nemzedék közigazgatási pályára 
hajló részét. Természetszerűleg a társadalmat 
illeti meg e reformnak az iskolákban inaugurálá-
sánál a kezdeményezés; az állam csak akkor in-
tézkedik, ha a társadalom mozgalmát e téren 
hiában várná. Eddig hiában várta, de várt, pro-
testáns jogakadémiáink szerencséjére. A társadalom 
hivatottságát az iskolák reformálására érdekünkben 
áll hangoztatni és gyakorolni, mert iskolai autó-



nomiánk ez elven alapszik, s csak addig bir meg-
ingathattad, megtámadhatlan bázissal, míg az el-
vet megvalósítni is hajlandók és képesek vagyunk. 

Ily protestáns szempontból csak megnyug-
vással vehetjük tudomásul hogy a közigazgatási 
jogképzés tere még nem hódíttatott az állam által 
el, s így módunkban áll a törvényhozás által con-
templált, az élet által sürgetően követelt oktatási 
reformot a mi intézeteinkben valósítani először 
meg, ezzel főiskoláink régente irányadó tanrend-
szerét az újítás által ismét vezértényezővé tenni 
hazánkban. 

Még a ^ gyakorlati közigazgatási vizsgák * 
sem szabályoztattak a kormány által. Ezek fon-
tos kérdését közelebb nem kisebb szaktekintélyek 
mint Berzeviczy Albert, Tibád Antal és Dárday 
Sándor ismételten váltott érdekes cikkekben 
vitatták meg a yMagyar Közigazgatás^ és a 
>Nemzetc hasábjain. Mennyivel fontosabb pedig 
még e kérdésnél is azon elméleti előképzés meg-
állapítása, melyet nemcsak a gyakorlati közigaz-
gatási vizsgához bocsátandó hivatalaspiránsoktól 
követel meg, de kötelezőleg előir ezeken kívül 
még számtalan közigazgatási tiszviselőnek és hi-
vatalnoknak is (5. §.); ilyenek például a minisz-
tériumokban a közigazgatás fogalmazási szakánál, 
valamint az állami számvivőségnél alkalmazottak ; 
az egyes minisztériumok alatt álló hivatalok p. o. 
pénzügyigazgatóságok, adófelügyelőségek fogal-
mazási szakánál működő hivatalnokok ; a fővá-
rosi rendőrségnél a főkapitány, rendőrtanácsosok, 
kerületi kapitányok, főkapitányi titkár és a fogal-
mazók; vármegyéknél az alispánok, valóságos és 
tiszteletbeli jegyzők, szolgabirák; a fővárosban a 
polgármester, alpolgármesterek, jegyzők s a jogi-
és közigazgatási szakosztályok élén álló tanácsosok ; 
törvényhatósági joggal felruházott városokban a 
polgármester, rendőrkapitány és jegyzők ; rende-
zett tanácsú városban a polgármester. 

Ezer meg ezer tisztes és fontos közszolgálati 
pályaág, melyre elméleti szakképesítéssel még eddig 
egyetlen speciális iskola sem gondoskodik! Csoda-e, 
ha közigazgatási állásra készülő ifjaink elhidegül-
nek az alma materektől, melyeknek emlői nem 
táplálnak az életre? Ha feltörekszenek a zsúfolt-
ság miatt túltengő budapesti egyetemre, hol a 
szorgalmasok bőven válogathatnak, okulhatnak, 
haladhatnak a közigazgatási tudományokban, me-
lyek mellett a jogi stúdiumokat mellékesen végez-
hetik ; a kevésbé szorgalmasok pedig az életfen-
tartás és gyakorlati képzés ezer meg ezer ajtaján 
kopoghatnak napdíjas állásért, mi vidékhelyt alig 
kínálkozik. 

Azonban nemcsak a concurrentia (bár jelen-
tékeny mértékben ez is) terel minket jogakadé-
miánkkal a közigazgatási jogirány felé, hanem 

ennek művelésére hivatotlságunk is. A magyar 
közigazgatás önkormányzati jellege azonos protes-
táns egyházunk autonom szervezeti elvével. A 
,magyar vallás^ azért vert annyi vihar által is 
kitéphetlen gyökeret hazánkban, mert ennek sza-
bad institutióíhoz, alkotmányos önkormányzatához 
legjobban illett. A duló századok támadása 
együtt érte az alkotmányos államszervezetet és 
a prot. autonomiát; a békekötések áldása egy 
karral ölelte keblére az állami és egyházi önkor-
mányzatot ; mikor hazánk autonomiája tövig le-
csonkolva, új hajtások reménye nélkül sorvadt: 
egyházi közigazgatásunk autonomiája védte meg 
az államot önkormányzata gyökereinek is kiirtá-
sától ; mikor koronát hajtott ismét az alkotmány 
fája, az új institutiók legnagyobb része a mi köz-
igazgatási jogelveinkkel oltatott be. A magyar 
állami és a protestáns egyházi közigazgatás kölcsön-
hatása a reformátió keletkezése óta napjainkig 
elvitázhatlan. 

Nem önként foly-e ezen tényből, hogy a ma-
gyar közigazgatási jogelmélet megállapítása s fejlesz-
tése első sorban protestáns jogakadémiáink hivatása! 
E misszió betöltése százszorosan sürgős és fontos 
most, midőn a közigazgatási jogi tanfolyamok léte-
sítése törvény által követeltetik. Es Kecskemét, 
melynek jogtanári kara nem egy tagjával épen a 
közigazgatás, politikai tudományok és államszám-
viteltan művelésében specialista, volna az első 
hely, hová közigazgatási jogintézet destincdva van. 

A jelen szervezetlen maradva is megadható a 
közigazgatási jogi jelleg akadémiánknak. Meggyő-
ződésem, hogy ha már jövő tanévre kijelentett irány a 
lenne a közjogi: a közigazgatási pályára vonzódó 
ifjak ismét tömegesen keresnék fel jogintézetün-
ket, mely pár évi természetszerű fejlődéssel meg-
valósítná a törvény oly fölötte fontos intentióját: 
a közigazgatási szaktanfolyamot és ezzel biztosan 
megvetné akadémiánk jövőjének megingathatlan 
alapját. 

Eötvös Károly Lajos. 

Az országos gyám- és nyugdíj-intézet 
tervezetéhez. 

(Vége.) 

5. Nagy hiánya nézetem szerint a. tervezetnek, hogy 
a kilátásba helyezett nyugdíj, valamint az özvegyek és az 
árvák gyámpénze nincs határozott összegekben kifejezve, 
sőt a kiosztandó segélyösszegtől és a nyugdíjra, illetve 
gyámpénzre jogosultak számától van függővé téve. Mert 
így nem tudhatja senki, hogy esetleges nyugdíja és 
hátrahagyottjainak segélye mennyi fog lenni és hogy 
idővel nem fognak-e azok megcsökkenni ? 

Elismerem, hogy Sz. esperes úr nem volt és nem 
is lehetett a szükséges adatok hiánya miatt abban a 
helyzetben, hogy határozott fix-összegeket hozhasson 



javaslatba. De ké rdem: vájjon a papok és a tanárok 
jogilag és erkölcsileg kötelezhetők-e ily bizonytalan alapon 
bizonyos belépési díj és fixirozott évjáridékok fizetésére ? 
mikor még azt sem tudhatják egész biztossággal, hogy 
nyugdíjuk, illetve családjuk gyámpénze nem lesz-e ke-
vesebb, mint amennyit évjárulék címen befizetni kötelez-
tetnek ? sem pedig azt, hogy nyugdíjuk, illetve családjuk 
gyámpénze nem fog-e idővel reductiót szenvedni? 

Már fentebb kimutattam,^hogy egy osztalék a Sz. 
úr tervezete szerinti jövedelem és kiosztási kulcs alkal-
mazása esetén alig tenne ki 5, 10—15—20 frtot, t. i. 
akkor, ha a nyugdíjazandó lelkészek, továbbá az özve-
gyek és az árvák jelenlegi létszáma vétetik alapul. 

Tartozom azonban Sz. úrnak is, s az igazságnak is 
azon kijelentéssel, hogy a valóságban nem így áll a 
dolog. Mert ha gyámdíjra csak azon lelkész- és tanár-
családok bírnak jogosultsággal, melyeknek fejei a gyám-
és nyugdíjintézet terheit hordozták, akkor a nyűg- és 
gyámdíjasok osztaléka az első években aránytalanul nagy, 
10—20, 25 év múlva ivedig aránytalanul kicsiny leend. 

Paradoxonnak tetszik állításom úgy hirtelenében, 
de jól megfontolva s egy kis számítást téve, tiszta igaz-
ságnak bizonyul. Á m vegyük a dolgot szemügyre. 

A gyám- és nyugdíjintézetnek mindjárt az első 
évben lesz a javaslat szerint circa 2100 kötelezett tagja, 
kiknek száma aztán, minthogy a kihaltak helyébe ujabb 
papok és tanárok lépnek, némi csekély ingadozással, 
évről-évre ugyanaz marad. Ellenben a segélyezendő 
özvegyek és árvák száma évről-évre folytonosan szapo-
rodik, mindaddig, míg el nem éri azt a normális tető-
pontot, ahol ez a szám is circiter állandó marad. Te-
gyük fel pl. hogy a gyámintézeti tagoknak évenként 
4°/0-a hal el, vagyis a 2100-ból 84, továbbá, hogy a 
segélyezendő özvegyek és árvák száma harmadannyi, 
vagyis 28 és az osztalékoké ennél valamivel több p. o. 
35. É s most tegyünk ez alapon egy kis számítást. 

A kiosztható segély, illetve nyugdíjösszeg — mint 
fentebb tüzetesen kimutattam — köriilbelől 20 ezer 
forintra tehető évenként 500—100 frtnyi növekedéssel. 
T e h á t : 

A segélyre Az 
| 

Egy osztalék 
Melyik A kiosztható jogosult osztalékok tenne 
évben ? sege'ly családok 

száma száma családok 
száma 

! frt kr. 

1889-ben 20,000 28 35 57i 42 
1890-ben 2 1,000 56 70 300 — 

1895-ben 26,000 168 210 119 4 
1900-ban 31 ,000 308 385 80 5i 
1905-ben 36 ,000 448 560 64 28 
1910-ben 4 1 , 0 0 0 588 735 55 78 
1914-ben 4 5 , 0 0 0 700 875 5i 43 

Hát biz ez nagyon különös, hogy minél kevesebbet 
űzetett be valaki, özvegye és árvái annál nagyobb gyámo-
lításban részesüljenek, ellenben minél többet fizetett be, 
családjának segélypénze annál kevesebb legyen. Furcsa 
lenne az is, hogy a melyik özvegy első évben 500 frt 
gyámpénzt kapott, a második évben elégedjék meg 
300 írttal, a tizedikben 80 írttal, a huszadikban 55-tel, 
végre a 25-ikben 51 írttal. 

Látható ebből, hogy a Sz. esp. úr kiosztási kulcsa 
egyáltalán el nem fogadható és hogy tervezetének ezen 

sarkalatos része önmagától elesik. Nem mondom: hogy 
a fentebbi táblázatos kimutatás egyes tételei változást nem 
szenvedhetnek, sőt előre láthatólag jelentékenyen módo-
sulni fognak ; mindazonáltal kétségtelen igazságul vehető, 
hogy az özvegyárvai osztalékok az első években arány-
talanul nagyok s azután, folyvást kisebbek lesznek, 
mindaddig, míg a segélyezésre jogosult özvegyek és 
árvák száma eléri azt a határvonalat, melyen túl többé 
nem emelkedhetik, hanem némi kis kü'önbséggel, évről-
évre állandóan megmarad. Számításom szerint ez időpont 
25 — 30 év múlva fog bekövetkezni, amikor t. i. az 
intézet tagjai, ezek özvegyei és árvái immár újakkal cse-
rélődtek ki. 

Általában maga az eszme, hogy a nyugdíj- és az 
özvegy-árvai segélyek, osztalékok s pláne 1/i, '1ji stb. osz-
lékok szerint évről-évre más-más összegben utaltassanak ki, 
határozottan elvetendő, úgy szintén az a gondolat is, hogy 
a gyám- és nyugdíjak minden családra nézve egyenlőké-
pen állapíttassanak meg. 

A bizonytalan jövedelem csak féljövedelem, amely-
lyel még gazdálkodni sem lehet, sőt amennyiben csak 
reménységünk tárgyát képezi, igen gyakran a csalódás 
keserűségét támasztja lelkünkben. Számtalan példa van 
arra is, hogy a remélt több jövedelem fejében költeke-
zésbe verik magukat a családok, mit meg nem kaphat-
ván, anyagilag romlásnak indulnak. A papi és tanári 
özvegyeket és árvákat ilyen bizonytalanságnak, efféle ke-
serűségnek és könnyen támadható anyagi romlásnak 
kitenni nem szabad. Bármily kevés legyen is az ő segély-
pénzök, tudniok kell, hogy mire számíthatnak s élet-
módjukban, ruházatukban, költekezéseikben mennyire 
terjedhetnek, különben elzüllenek és önhibájukon kívül 
igen könnyen tönkre jutnak. 

De elvetendő a kiosztási tervezeteknél az egyenlő 
nyugdíj és az egyenlő gyámpénz adásának gondolata is. 
És pedig 2 okból. Először azért, mert méltánytalan, sőt 
igazságtalan dolog lenne az 5, 10, 15-szörösen több 
befizetést teljesített családokat a többiek előnyére ki-
zsákmányolni, másodszor pedig azért, mert a nyugdíja-
zandó hivatalnokok és hátrahagyott családjaik igényei és 
szükségletei sem egyenlők. Egy 300 frt fizetéssel biró pap, 
ha 20—25 évi szolgálata után 150—200 frt nyugdíjat 
kap, azzal ő, ha szűkösen is, ki tud jőni s családját is 
el tudja tartani; de egy olyan lelkész, ki 3000 forint 
fizetést húz, ha ugyanannyi szolgalat után, csupán 
150—200 frt nyugdíjat nyer, ő ezt a maga részére csak 
alamizsnaként tekintheti, mert megszokott jobb helyzete 
után ez összeg még a családtagok ruházatára sem ele-
gendő. Különben is hátrafelé menetel lenne ez a mos-
tani állapothoz képest, amidőn az elaggott és önhibáján 
kívül szolgálatra képtelenné vált lelkész, vagy félfize-
tésre nyugdíjaztatik, vagy pedig segédlelkész, illetve ad-
ministrator tartása által oly módon segíthet magán, 
hogy fizetésének 50—80%-a az ő és családja szükség-
leteinek fedezésére marad, mindaddig, amíg él. 

Hasonlóképen nem egyenlők a gyengébb és jobb 
jövedelmű papok özvegyeinek és árváinak szükségletei 
és jogos igényei sem. A melyik özvegy a kenyérkereső 
férj életében is szegényesen, sőt sokszor nélkülözve élt, 
100—120 frt gyámpénz élvezete mellett, meglehetősen 
fenn tudja magát tartani, főként ha ezen összeghez még 
gyermekei /évén kap ugyanennyit ; de egy jobb jövedelmű 
pap özvegye, ki férje életében jólléthez szokott s gyerme-
keit is ehhez képest neveltette, ugyanekkora gyámpénzt 
kapva, csak a koldushoz hasonlít, ki alamizsnából ten-
geti életét. Az özvegy kesereg és megátkozza a percet, 
melyben paphoz ment nőül, a gyermekek pedig, kik 



nem remélt nyomorúságra jutottak, megkezdett pályáju-
kat abban hagyva a szellemi proletárok számát fogják 
szaporítani, beszennyezve édes atyjok emlékét és anya-
szentegyházunk becsületes jó hírnevét. 

Nem, ezt a helyzetet nem szabad tudva megterem-
tenünk, sőt azon kell lennünk, hogy a lelkész és tanár-
családok, melyek úgy értelem és hazafiság, mint erkölcsi 
erő tekintetében a legelső helyet foglaljak el, nyomorult 
módon el ne vesszenek, nagy kárára, úgy anyaszentegy-
házunknak, mint nemzetünknek. 

Határozottan ki kell mondani, hogy mint a befizeté-
seiméi, úgy a nyugdíj és a segélypénzek megállapításánál 
is, bizonyos scala vételik alapul a papi és tanári fizetések 
mennyisége szerint. Akinek több adatott, attól többet is 
kívánunk, de viszont : aki többet fizet be, az és annak 
családja nagyobb gyámolításban is részesüljön. 

Méltánytalan lenne azonban e vezérelveket akként 
alkalmazni, hogy aki 2-szer, 3-szor, 6-szor annyit fizet 
be, annak családja 2-szer, 3-szor, 6-szor akkora gyámo-
lítást kapjon, mert ez intézménynek csakugyan — mint 
Szél úr is mondja — »nagyobb mértékben kell az egy-
házi közjótékonyság elvére, mint az intézeti tagok be-
fizetésére alapítva lenni.« Épen azért az igazságot a 
méltányossággal s e kettőt a humanitás követelményei-
vel ki kell egyeztetnünk, hogy háborgások és visszavo-
nások ne legyenek közöttünk. 

En megkísértem a kiegyeztetést a következő 
módon. 

Osztassanak be a papok és a tanárok fizetésük 
alapján 6 csoportba, úgy, mint fentebb előadtam. Belé-
pési díjuk legyen pl. 20, 40, 60, 80, 100 és 120 forint, 
évi járulékuk pedig 10, 20, 30, 40, 50 és 60 frt. Tehát 
progressiv a szó igaz értelmében. De az özvegyek és 
árvák segélypénzének kiosztásánál adassék a gyengébben 
javadalmazottaknak bizonyos jótétemény az által, hogy 
a felsőbb csoportbelieknek özvegy-árvai gyámpénzök, 
fokozatosan növekvő °/0-ok levonása állal diminuáltassék 
pl. ilyen formán : 
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A fizetés 
mennyisége 

Özvegyek 
gyám pénze 
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frt kr. írt kr. 

I. 500 írtig IOO IOO 
II. 5 0 0 — I O O O 200 5°/o IO — I90 — 

III. I O O O — I 5 0 0 300 10%, 30 — 2 7 O — 

IV. I5OO—2000 4OO 1 5 °/o ÓO — 340 — 

V. 2000 — 2 500 500 |20(Vo IOO — 400 — 

VI. 2500-011 felül 600 25°/o 150 — 450 — 

A kis korú árvák, ha anyjok él, anyjok gyámpén-
zének 1l^-étf ha nem él, 2/4-ét kapják fejenként, épúgy, 
amint Sz. úr javasolja. 

Ezen fokozatosan emelkedő, de ugyancsak fokoza-
tosan diminuált gyámdíjak által biztosítva lenne egyfelől 
az özvegyek és árvák existentiája, másfelől pedig a 
nagyobb befizetéseket teljesítő családok is recompensatiot 
nyernének. 

A gyámdíjak fokozatos diminuatióját indokolja egy-
felől a humanitás szempontja, másfelől pedig a közalap 
segélye. Ugyanis : a magasabb gyám- és nyugdíjak fede-
zésére több fog igénybe vétetni, mint a kisebbekére; igaz-
ságos és méltányos tehát, a 2, 3, 6-szorta nagyobb 
gyámdíjakat fokozatosan csökkenteni, a fentebbi kimu-

tatásban foglalt scala szerint. Sőt lehet a csökkentés 
még nagyobb arányú is, pl. akkora, hogy az első cso-
portbeli özvegyek gyámdíja 100, a másodbelieké 160 
és így tovább 220, 280, 340 és 400 frtban állapíttas-
sák ni": g. 

6. Az a kor, meddig az árvák kiskorúaknak tekin-
tetnek, a 18-ik életévnél tovább terjesztendő úgy a jiiíknál, 
mint a leányoknál. A leányoknál főként azért, mert épen 
18—24 éves korukban igényelnek legtöbb költségeket s 
mert férjhez menetelre 20—24 éves koruk elérése előtt 
nem igen számíthatnak. Helytelen dolog lenne tehát a 
segélyt épen akkor elvenni tolok, midőn arra legnagyobb 
szükségük van. A fiúknál hasonlóképen áll a dolog, 
főként, ha tanulási pályán vannak. Tizennyolc éves ko-
rukban igen sokan még az érettségi vizsga előtt álla-
nak s mire tanulási pályájukat bevégezik és állást fog-
lalhatnak, mely kenyeröket biztosítja, 22—24-ik élet-
évöket betöltötték. Helyes és emberséges dolog lenne-e 
őket a tanulói pályáról, a segély elvonása által lekény-
szeríteni s úgy szólva elzüllésnek kitenni, azon pár ezer 
frtért, melyet a gyámintézet tőlük ily módon elvonva 
magának megtakarít? Sőt még a nem tanulói pályán levő 
árvafiúknak is, bár rájok nézve a megélhetés könnyebb, 
igen jól fogna a gyámolítás mindaddig, míg, mint ipa-
rosok, vagy kereskedők üzletet nyithatnak, vagy tényleges 
katonai kötelezettségöknek eleget nem tettek. En abban 
a nézetben vagyok, hogy célirányos lenne a kiskorúsá-
got a törvény által is megállapított 24-ik életév betöl-
téséig kiterjeszteni s ezen korig úgy a fiúkat, mint a 
leányokat gyámolításban részesíteni. 

7. Már fentebb kimutattam, hogy a Szél esperes 
úr által tervezett nyugdíj csak alamizsnaként tekinthető, 
kivált azokra nézve, kik nagyobb hivatali fizetéssel bir-
nak ; 20, 50, 100 sőt még 200—300 frt nyugdíj is édes 
kevés annak, ki, míg szolgálatban volt, 2—3000 forint 
évi jövedelmet élvezett s kinek jelenlegi törvényeink 
szerint jussa van vagy a félfizetésre, vagy káplán-, 
illetve administrator-tartásra, mely esetben addig élve-
zett fizetésének 50—75°/0-át magának tarthatja meg. 
Megjegyeztem továbbá, hogy a szolgálati idő beszámí-
tását a nyugdíj megállapításánál helyesnek és méltá-
nyosnak tartom. De kénytelen vagyok kijelenteni, hogy 
Sz. úrnak erre vonatkozó javaslata semmi tekintetben 
sem felel meg a kívánalmaknak. 

Anélkül, hogy indokolnám — mert Önmagát indo-
kolja — ajánlom a főtiszt, konventnek, hogy a nyugdíj 
megállapításánál vegye tekintetbe : 

a) a szolgálatban eltöltött évek számát; 
b) az egyházi szolgák által élvezett -fizetés mennyi-

ségét és 
c) az eddigi nyugdíjazás, illetve fölsegélés módozatait 

s ezek alapján mondja ki, hogy : 
5 évi szolgálat után nyugdíjul adja papjainak 

és tanárainak, fizetésök 7ro részét vagyis 10 %-•át 
10 évi szolg. u. » 7,o » » 20'Vo > 

15 » » » » 3/ /1 0 » » 3O°/0 » 
20 » » » 7,0 > > 40°/o » 

25 > » » > 5/,0 » » 5°°/o » 

30 » » » » 8/.0 » > 60% » 

35 » » » V,o » » 7°°/o » 
40 » » » » 8/,0 » 80% » 

45 » » » » */, 0 » » 90°/o » 

50 » » » > ,0/,o » » 1 0 0 V át, 
teljes fizetését. 

De minthogy a befizetések javaslatom szerint, nem 
°/0-ok arányában, hanem bizonyos csoportokba osztva, 



a hivatalosan felszámított jövedelmek alapján történné- kiváltképen pedig", ha a Szél esperes úrénál és az enyém-
nek, ezen csoportba való osztás elve itt is alkalmazandó nél célszerűbb javaslatot készítenek, 
lenne és pedig a következőképen: De ismétlem, amit »Öt év után is a kezdet kez-

A nyerendő nyugdíj mennyisége, ha a pap vagy tanát szolgált 
Csoport Az élvezett fizetés 
száma mennyisége 

5 évig 25 évig 30 évig 40 évig 5 évig 10 évig 15 e v i g 20 evig 25 évig 30 évig 35 evig 40 évig 45 e v ' g 50 evig 

frt frt frt frt frt frt frt frt frt frt 

I. 2 — 5 0 0 f l ' t i g 5 0 IOO I 5 0 2 0 0 2 5 O 3OO 3 5 0 4 0 0 4 5 0 5 0 0 
II. 5 0 0 — I O O Q IOO 200 3OO 4OO 5 0 0 ÓOO 7 0 0 800 9 O O IOOO 

III. I O O O — I 5 0 0 I 5 0 300 4 5 0 ÓOO 7 5 0 9OO I O 5 O I200 1 3 5 ° 1500 
IV. I 500 — 2000 200 4OO ÓOO 800 IOOO 1200 I 4 O O IÖOO 1800 2000 
V . 2 0 0 0 — 2 5 0 0 2 5 O 5co 7 5o IOOO 1250 I 5 0 0 I 7 5 0 2 0 0 0 2250 2500 

VI. 2500-on f e ' i i l 3 0 0 600 900 I 2 0 0 1500 i S O O 2 1 0 0 24OO 2700 3000 

Ekkora nyugdíjakra való kilátás mellett aggodalom 
nélkül néznénk a jövőbe. A már elaggott lelkészek és 
tanárok nem vonakodnának nyugdíjaztatásukat kérni s 
helyöket az ifjabb erőknek átengedni, sem az ifjabb 
papok nem kényszerülnének oly sokáig az Öregek halá-
lát várni, vagy mint megvénült káplánok születésük 
óráját s a pillanatot, midőn papi pályára lépni magukat 
elhatározták, megátkozni. Es ha az özvegyek és árvák 
gyámdíja is az általam javasolt összegekben állapíttat-
nék meg: akkor nyugodtan hunynók örök álomra sze-
meinket, mert tudnók, hogy szeretteink megélhetése 
kikért fáradoztunk, kiknek jövendőjéről gondoskodni lel-
künk teljes buzgalmával törekedtünk, a gyámintézettől 
nyerendő segélyek által biztosítva lesz. 

Igen természztes, hogy ezért áldoznunk kell, leg-
többet nekiink, kik az intézet jótéteményeit legnagyobb 
mértékben élvezendjük. De áldozni kell az egyház egye-
temének, a gyülekezeteknek és az iskola fentartó testü-
leteknek is, mert ez intézmény áldásaiból egy jó nagy 
rész reájok fog háromolni. Es én meg vagyok arról 
győződve, hogy e három oldalról jövő támogatás mellett 
az általam javasolt gyám- és nyugdíjak megadhatók lesz-
nek. De ha nem lennének is — amit a szükséges sta-
tisztikai adatok ismerete nélkül jelenleg tudni nem lehet — 
arra kell törekednünk, ha kell, nagyobb áldozattal is, 
hogy néhány év vagy egy pár évtized múlva megadha-
tók legyenek. Az évjárulékokat magasabbra emelni alig 
lehetne, de az egyszer-mindenkorra szóló belépési díjak 
nagyobb összegekben is meg lennének állapíthatók, pl. 
az évjárulékok 4—5-szőrösében, míg a gyülekezetek és 
az iskolafenntartó testületekre a papok és a tanárok 
által viselt terheknek csupán felét lehetne méltányosan 
kiróni. 

Mindenesetre megérdemli e kiválóan fontos ügy, 
hogy minél többen szóljanak hozzá úgy a sajtóban, mint 
a közgyűléseken és mondják el nyíltan teljes bátorság-
gal nézeteiket, mert eszmék eszméket szülnek és egy 
gondolat más és gyakran helyesebb gondolatokat ébreszt. 

Én a fentebbiekben elmondtam a magaméit, a 
mennyiben azok a Szél esperes úréitól különböznek. Sőt 
javaslatokat is tettem a tőlem telhető legjobb igyeke-
zettel. Valeant, quantum valere possunt. Tudom, hogy 
ezekben is lehetnek tévedések, amik leginkább abból 
származhatnak, hogy számításaimat, positiv adatok hiá-
nyában, csak hozzávetőlegesen, úgyszólva hypothesisek 
alapján tehettem meg s így azokban könnyen csalód-
hattam. Tegyenek számításokat és javaslatokat mások 
is, én örvendeni fogok, ha tévedéseimet kiigazítják, 

detén« című vezércikkemben mondottam, hogy mind-
addig, amig a jelenlegi özvegyek és árvák számát, továbbá 
a papi és tanári fizetések mennyiségét illetőleg positiv 
adataink nincsenek és a követendő vezérelvek meg nem 
állapíttatnak, el fogadható tervezetet készíteni még a leg-
logikusabb fő és a legkitűnőbb stylista sem leend képes. 

Videant consules . . . 
SzŐts Sándor, 

dévai református lelkész. 

T A R C A. 

V i r á g vas á r n apj án. 
Virágvasárnapján óh Jézus, légy üdvöz, 
Békesség Követje, igazság Királya ! 
Dicső pályádon ma a világ nem üldöz, 
Riadozva hangzik néped hozsánnája. 
Van, hová fejedet lehajthatod bátran, 
Pálmafa virágzik lábad szent nyomában ; 
Imádat és hála illet földön-égen — 
Áldott, áldott, Ki jött az Úrnak nevében! 

Örök hála Néked s az én Istenemnek, 
Ki Tégedet küldött nékem égi társul; 
Szívemben imádság virági teremnek, 
Buzgóság oltárán szép illatozásúl. 
Igédnek már minden népekhez van útja, 
Napként a széles föld határit befutja, 
Fényt és meleget szór. Es milliók áldnak, 
Téged, Ki vagy üdve az egész világnak. 

Töviskoronádon hajt öröm rózsája, 
Klet kemény harcán fejünket nyugasztó ; 
Kínos keresztfádon béke olajága, 
Mely által bűn nem győz, a sír nem aggasztó. 
Jövel, térj be hozzám mennyei Királyom, 
Lelked ajándékit szívemből kívánom. 
Néked zeng hozsánnát fohászom és éltem, 
A míg tisztább hangon dicsérlek az égben ! 

Sántha Károly. 



Az Irás és Hitvallás. 
Puritán úr figyelemre méltatta azt a néhány 

sort, melylyel én — mondjuk — helytelenítettem azon 
áll í tást: »Mi a helvét hitvallás alapján állunk.* S ami 
rám nézve nagyon megtisztelő, e figyelmének kifejezést 
is adott a »Debr. Prot. Lap« n - d i k számában közlött 
cikkben. A cikket e szó »Puritán« zárja be. Nem kér-
dezem, miért használt Ön álnevet, Önnek lehetnek erre 
jó okai. Talán ezzel remélte kikerülhetni a komoly tár-
gyak fölötti vitához épen nem illő személyeskedést. Ha 
ez volt az Ön célja, teljes rokonszenvemmel találkozik. 
Csak azt nem értem, ily szándék mellett mint fordulhat-
nak elő ilyen kifejezések : »Azt kell hinnünk, hogy ez 
az úri ember vagy a szent irást nem olvasta, vagy a 
lieid. kátét és helvét hitvallást nem ismeri.« » Ezt mondja 
nemcsak A . G. úr, ki előtt valami újság a mi reform, 
illetőleg helv. hitvallású egyházunk történelmi múltja« 
»Utrechtben aligha mást nem tanult, mint a mit a »Pr. 
egyh. és iskolai lap«-ban közölt* *) »Szomorú dolog az, 
hogy . . . okmányainkat meggondolatlanul (sic!) szeretnék 
széttépni (sic!) olyanok, kik stb « — Vannak, a kik azt 
mondják, hogy ily megjegyzések álnév mellett közlött 
cikkben nem egyeznek meg egészen az irodalmi tisztes-
séggel. En nem tartozom azok közé. Ön tudja, hogy 
én fiatal vagyok s Ön lehet agg, kinek vállait hosszú 
évek terhe nyomja ; ha ilyennek tolla hegyére az ifjú 
ellenében erősebb kifejezések jönnek, miért ne volna az 
méltányolható s megbocsátható ? Ha pedig az Ön kora 
az enyémtől nem oly igen távol áll, miért tüzelném föl 
magamat néhány kifejezés miatt, melyekért pár hét 
múlva meglehet, Ön is szégyenli magát . így hát mara-
dunk nyugodtan a tárgynál. 

Mindenekelőtt, nehogy a levegőbe vagdaljunk, 
szükségesnek tar tom megjegyezni, hogy előttem »a h. 
hitvallást a szent irás olvasásánál kalauzul venni* és »a 
helv. hitvallás alapján állani« nagyon különböző két 
fogalom s míg az első mondatot tökéletesen a magamé-
nak ismerem s aláirom, a második ellen határozottan 
tiltakozom. Önnél e ket tő úgy látszik egyet jelent. Ez az 
ok, amiért a válaszra tollat fogtam. 

A mi már az első pontot illeti, az Ön által fölvett 
kép oly találó, hogy nem tehetek okosabban, mint ezt 
consequensen keresztülvinni. -— Okos utazónk mielőtt a 
nagy országot be járná , utleirási könyvet szerez. »Az 
országot akarja megismerni s erre nézve az az utleirás 
(a térkép csak a kép erősbítésére szolgál s így a nél-
kül, hogy az Ön hasonlatán csorbát ejtenék, elhagyha-
tom) a legbiztosabb kalauz. U g y hogy elmondhatja , 
miszerint e segédeszköz nélkül százszor eltévedt volna s 
az itt-ott fölmerülő nevezetességekről nem alkothat vala 
magának tiszta és világos fogalmat.* Eddig az ön ha-
sonlata, az enyém megy tovább. Utazónk megnézi az 
utleirási könyv címlapját, látja, hogy » nyomatot t 1566-
ban* . . . tehát több mint 300 év előtt. Fölébred lelké-
ben a gondolat, hátha e három száz év alatt az utleirási 
könyvben említett helyek itt-ott változást szenvedtek! . 
Ket tőzöt t szorga'ommal néz utána a mint a helyeket 
bejárja, nem hibás-e a régi utleirási könyv néhány pont ja 
s ha látja, hogy az abban közlött adatok nem felelnek 
meg mindenütt a valóságnak, nem dobja félre az utle-
irási könyvet, hanem beleírja a legújabb hiteles adatot . 

*) Hogy közölhet valaki mást, mint a mit tamilt ? Nemde ön 
azt akarta mondani, hogy én Utrechtben mást tanulhattam volna vagy 
hogy itt mást hal lhatok. Legyen nyugodt, az utrechti professorok sokkal 
jobh reformátusok, minthogy a biblia helyett a hitvallást tar tanák egy-
házuk alapjának. 

Ön ért engem bizonynyal, de magyarázzuk ki 
magunkat egészen. Mi a hitvallást kalauznak, utleirási 
könyvnek tekintjük, mely több mint 300 év előtt jelent 
meg. Fölébred lelkünkben a gondolat — annyival is 
inkább, mert maga a kalauz szólít föl erre — helyes-e 
ennek minden oldala ? s az egyes szentírási helyeket 
kettőzött szorgalommal vizsgáljuk s hasonlítjuk össze a 
hitvallásra vonatkozó pontjaival. Lehet , hogy a legtü-
zetesebb összehasonlítás után is az adatokat teljesen 
jóknak találjuk, de az is lehet, hogy vannak pontok, 
melyek kiigazításra várnak.*) E g y bizonyos, csak az, 
hogy két könyv közül alapul nem az szolgál, melyet a 
másikból korrigálunk, hanem az, melyből a másikat 
korrigáljuk. S ha a hitvallást a szent Írásból korrigálnunk 
kötelesség (a korrigálás lehetősége mindig megvan) nem 
a hitvallás, hanem az Irás az alap. A hitvallás támasz-
ték, melynek segélyével az egyedüli alapon — a szent 
íráson — annál biztosabban állunk, — de alap — soha. 

Igenis, a confessiót a szentíráson vizsgálni s a 
szükséghez képest (jól megjegyezd: a szükséghez képest) 
javí tani : ez az álláspont, melyet reprezentáltatni szeren-
csésnek érzem m a g a m a t ; ez az álláspont, melyet a re-
formátorok s a prot. confessiók mint egyedül helyeset 
jelöltek ki s épen ezért, a ki azt mondja: »a mi egyhá-
zunk alapja a helvét hitvallás«, az nincs többé egy véle-
ményben a reformátorokkal, megtagadja a prot. elvet s 
így természetesen magát a helvét hitvallást is. "x"*) 

Fölöslegesnek tartom e tárgynál hosszasabban 
időzni. Minden ref. ember tudja, h o g y a helv. confessió 
»mily rendbe helyezheti az eklézsiai gyűléseknek végzé-
seit vagy reguláit* (Helv. Conf. II. 2. §). A kik a prot. 
egyháztörténelmet ismerik, tudják, hogy a dordrechti 
a tyák az arminiánusok tanának megvizsgálásánál arra 
esküdtek, hogy semmi más könyvtől, hanem egyedül a 
szentirástól kérnek tanácsot. Ez az elv van kifejezve a 
bázeli confessió (1534) utolsó pontjában, mely így hang-

*) Aki figyelembe veszi, mily fontosak az ó-testamentum helyes 
éitelmezésére pl. az utolsó félszázad alatt fölfedezett s megfejtett ékira-
tok, s a ki figyelembe veszi, hogy Griesbach, Lachmann, Tischendorf, 
Tregelles, Wes tco t t—Hor t szövegkritikai munkálatai az eredeti szent 
irási szöveg helyreállítását mennyire előmozdítot ták: az kétszeresen szük-
ségesnek érzi a helv. hitvallásnak az így nyert bibliai szövegen megvizs-
gálását s ha szükséges, javítását. 

**) Határozottan tévesnek kell nyilvánítanom Puritán úr azon 
állítását : »ezt mondja (hogy t. i. a mi hi tünknek és vallásos életünk-
nek egyedüli alapja és zsinórmértéke a szentírás) a hány magát ke-
resztyénnek valló felekezet van, mind.« A katholikusok az irás mellé 
helyezik a hagyományokat (s nem a hozzájuk való ragaszkodást erősza-
kolják ki az irásbót) s így az Irás nem egyedüli alap ; a mysticusok 
(Quakerek stb.) a belső szót az í rásban adott külső szó fölé helyezik, 
s így náluk az Irás egyáltalán nem alap; az unitáriusok az ó-szövetség-
nek csak történelmi értéket tulajdonítanak -s így előttük az írásnak csak 
egy része van alap gyanánt tekintve. Hogy ön megint történelmi is-
meret hiányával ne vádoljon, ide csatolom a bizonyító pontokat is. 
1. A katholikusok. Conc. Trip, sess. 4. S y n o d u s . . . perspiciens verita-
tem et disciplinam contineri in libris scriptis et sine scripto traditioni-
bus, omnes libros tam V. quam N. T . nec non traditiones ipsas tum 
ad fidem, tum ad móres pertinentes, pari pietatis affectu ac reverentia 
suscipit et veneratur. 2. A quakerek. Barilai Apolog. thes. 3. A sanctis 
his revelationibus spiritus dei processerunt scripturae veritatis, quae, 
quoniam solummodo sint declaratio fontís et non ipsa fons, ideo non 
existimandae sunt principális origo omnis veritatis et cognitionis, nec 
adaequata primaria regula fidei et morum. . Az unitáriusok, Cat. Rac. 
p. 1. Unde discere possumus religionem Christ.? Ex sacris literis 

praesertim N. T . Exstant igitur aliae sacrae l i terae praeter litteras 
N. T . ? Exstant, nempe scripta V. T . — Ib. p. 6. Quae (religionis 
christianae veritas) cum iis (scriptis novi Testamenti) tantum, nec ullis 
aliis libris comprehensa est, apparet , iis libris necessario propterea 
habendam esse fidem. — Azt hiszem ez idézetek elég nyomósak 
arra, hogy ön t. Puritán, ha nem nyilvánosan is, de magában legalább 
visszavonja amaz ál l í tást : »minden egyes magát ker . -nek valló felekezet 
azt mondja a mi hi tünknek és vallásos életünknek egyedüli alapja 
és zsinórmértéke a szent Irás*. 



zik : »ezen mi vallástételünket alávetjük a bibliai szent 
iratok Ítéletének azon fogadalommal, hogy mihelyt mi 
nevezett iratokból jobbakra taníttatunk, Istennek és az ő 
szent Szavának minden időben engedelmeskediink« ; ez 
az elv van kifejezve a helv. hitv. előszavában is, mely 
ezt mond ja : »készek vagyunk m i n d e n k o r . . . azoknak, 
kik az Isten beszédéből jobbakra tanítanának, köszönet-
tel mindig helyt adni, mind engedelmeskedni az Úrban.« 
Ezt az elvet akarjuk mi is föntartani s midőn ez elvért 
küzdünk, nem küzdünk a hitvallás, hanem csupán azon 
állítás ellen : »a mi egyházunk alapja ez vagy amaz a 
hitvallás.« Ez elvnek hódolt a zsinat is, midőn az eddigi 
»helvét hitvallású elnevezést a reformálió szellemének 
jobban megfelelő »evangéliomilag reformált«-ra változ-
tatta. *) 

Ennyit a cikk azon részére, mely az általam té-
vesnek állított mondat védelmére szorítkozik. A con-
fessiót magát egy hanggal sem támadtam meg s így a 
képzelt támadás visszaverésére irott sorok fölöslegesek 
voltak ; de talán még se fölöslegesek, mert ha ezek én 
rám nem vonatkozhatnak is, miután a confessiót magam 
is lehetőnek és szükségesnek tartom, lehetnek mások 
kiket Puritán úrnak e pontra felhozott argumentumai 
eddigi meggyőződésük megváltoztatására bírtak. Béke 
velünk! 

Antal Géza. 

B E L F O L D . 

A beregi egyházmegye közgyűlése. 
A beregi ref. egyházmegye szokott tavaszi köz-

gyűlését március hó 15 —17. napjain tartotta meg Bereg-
szászban. A gyűlést megelőző nap délutánján tartott 
előértekezlet felette megkönnyíté az ügyek tárgyalácát, 
csakis így volt lehető, hogy a gyűlés még a negyedik 
napra is át nem húzódott. A tárgysorozatban 69 ügy 
darab volt bevezetve, melyek mind el is intéztettek. 

Azt hiszem, nem tévedek, ha mindenekfelett előnyt 
adok az esperesi — nagy gonddal és fáradsággal össze-
állított egyházmegyei rajz azon részének, mely a nt. Pe-
terdy Károly úr esperesi működésének egy évtizedes kor-
szakát áttekintvén, egyházmegyénk úgy valláserkölcsi 
mint anyagi életének képét állítja elénk. 

Az 1876-tól 1886-ig terjedő 10 év adatainak egybe-
vetéséből az alábbi eredmény állapítható meg : 

Nem reflektálva a lélekszám szaporulatra, az egy-
házmegye gondozása alatt álló népnevelést helyezem az 
első sorba. Az 1876-ik évben a mindennapi iskola-
kötelesek 2i '48°/0-a az ismétlők 75'33°/0"a n e m része-
sült oktatásban; a legközelebb mult 1886. évről, a min-
dennnapi iskolások 5-94°/0-a, az ismétlők i6'o8°/0-a irandó 
az iskolába nem járók rovatába, tehát ezen tiz évi idő-
szakban a népnevelés javára az elemi iskoláknál 15'54%, 
az ismétlőknél 59,26°/o emelkedés áll előttünk. Hasonló 
értelemben szól az esperesi jelentés összehasonlítása az 
áldozatkészség és ügybuzgalom körében kifejtett tevé-
kenységről is. 

Ezen minden oldalról felismerhető javulás és nagy 
mérvű előhaladás érdeméből az oroszlán rész kétségen-
kívül a kormányzó elnökséget, s talán nem leszek elfo-

*) A holland testvéregyház neve sem »dordrechti hitvallású*, 
hanem »hervormd«, s a kik a szent írásnak a dordrecht i zsinat által 
adott exegezisét minden pontban elfogadják is, azok sem ^evezik mago-
kat másként, mint »gereformeerd,« 

gult, ha azt mondom, főleg az esperes vezért illeti, ki 
10 év időtartama alatt bebizonyította azt, hogy benne az 
egyházmegye nagy közönsége több izbeli bizalmával oly 
férfiút övedzett körül, ki kormányra termettsége mellett 
a becses tisztet az erények legszebbjével, a háládatosság-
gal viszonozza akkor, midőn a közügyek vezetésében er-
nyedetlen munkássággal bölcs tapintatot és finom modort 
párosít. Hadd legyen ez az egyéni elismerő nyilatkozat, 
mely meg vagyok győződve, hogy az őt ismerők mind-
nyája kebelében is erős visszhangra talál, hadd legyen 
a 10 éves esperesi jubileumnak egy határt jelző emlék-
oszlopa, melynek szerénységét aranyozza be a baráti 
tisztelet és szeretet azon tisztaszívből származott jókíván-
sága, hogy majd két évtized múlva is lelki és testi 
erejének teljes birtokában, tekinthessen vissza küzdelmé-
nek szinterére s Istenével önmagával és embertestvéreivel 
áldott békességben töltse élte alkonyának csendes napjait.*) 

Az egyházmegye 1886. évtől összeállított rajzának 
ezek a főbb vonásai: 

I. A szellemi élet és képe szelíd és vonzó színek-
kel van ecsetelve. A hívek vallásos buzgósága teljesen 
megnyugtató. Az erkölcsiség szentélyébe bűntények s 
más fenyegető veszélyes kórtünetek nem okoznak rom-
bolást. Sötét fekete fellegek nem tornyosulnak híveink 
valláserkölcsi életének egén. Áttérések a mi hitfelekeze-
teink javára esnek. A népnevelés a helyi viszonyoknak 
megfelelőleg mindenütt kellő gondozással ápoltatik és 
vitetik előre. A konfirmációra való előkészítés a lelki-
pásztorok által eszközöltetik. 

II. A vallásos buzgóság külső nyilvánulása az anyagi 
áldozatkészségben, a kegyadományozásokban is örven-
detes arányokban mutatkozik. Alig akad kivételképen 
egy-egy eklézsia, mely közmunka vállalattal szerzett 
keresményt ne rakna be az egyház pénztárába Es nagy 
azon kegyes és buzgó hívek száma, kik részint birtok 
átruházás vagy haszonengedés, részint érdekes tárgyak 
ajándékozásával vagy pénzbeli áldozattal járulnak az 
anyaszentegyház oltárához, egyik elhozza forintját, másik 
filléreit s kiknek ez sincs, azok erejüket kézi munkájokat 
ajánlják föl. E nemes verseny oly erős és mondhatni ál-
talános, hogy az ily módon tett áldozat pénzértékben 
mintegy 3700 frtra tehető a mult 1886-ik évben. 

III. A parókíális telkek és épületek körüli javítá-
sok és építkezések értéke, beleszámíttatván a teljesített 
kézi és fuvar napszámok díja is, 9177 forintnyi összegre 
emelkedett. Templom és torony 56 jó, 9 javítandó, 
4 rozzant. Lelkipásztori lak 54 jó, 5 javítandó, 4 rozzant. 
Iskolai épületek 55 jó, 5 javítandó, 9 rozzant. 

IV. Népességi mozgalom. Anyaegyház van 63. 
Társegyház 2. Fiók-egyház 2. Lelkipásztor rendes 59, 
misszionárius 1, helyettes 3, segédlelkész 14. Ezek közül 
tanár 2. 

Lelkek száma 

Született törvényes 921 » 
» törvénytelen 112 » 
» halva 32 » 

18,617 fi 19,403 nő = 38,020. 
920 » = 1841. 
112 » = 224. 
25 » = 57. 

Összesen: 1075 fi 1057 nő 2122. 

Házasságra lépett pár tisztán 457; vegyes 49 = 
506. Elhalt 795 fi, 734 nő = 1529. Konfirmáltatott 

*) E csöndes és napjainkban szokatlan, de igazán puritán espe-
resi jubileumhoz meleg szívvel, őszinte tisztelettel csatlakozik e Lap 
szerkesztősége is, melynek többször volt kedves alkalma registrálni a 
derék esperesnek nemcsak érdemeit, hanem kivált régebben nem egyszer 
közölni talpra esett cikkeit. Kívánjak, hogy az ország szélén legyen to -
vább is erős bástyája az evang. protestantismusnak. Sserk. 



3°9 332 = 641. Áttért hozzánk 11 fi, 7 nő = 
18. Kitért tőlünk 3 6 = 3. 

V. Népnevelésre vonatkozó adatok. 
Egyházmegyénk 58 egyházában van 65 ev. ref. 

hitfelekezeti iskola. — Ezekben tanít 58 rendes tanító, 
6 lelkész-tanító és 3 segéd-tanító. A tanítók közül 29 ok-
levéllel bír, 25 egyházmegyeileg van képesítve, 7 vizsga-
tételnek néz eléje, közülök 16 kitiinő eredménynyel tanít, 
a többiek nagy része jeles és jó, kevés az, ki kielé-
gítővel állotta ki a vizsgálatot s egyetlen egy, a ki nem 
kielégítő osztályzattal szerepel. 

Tantermeink következőleg osztályozhatók : törvény-
szerű 49, tűrhető 10, tarthatatlan 7, kellőleg felszerelt 43, 
hiányosan felszerelt 23. 

Iskolai mulasztás 14 iskolából (betegség miatt) 
tetemes, 50-ből kevés, i-ből semmi. — Iskolakötelesek 
6—12 évig 2212 fi, 2177 nő == 4389. — Iskolába jár 
6—12 évig 2108 fi, 2020 nő = 4128. — Iskolába nem 
jár 104 fi, 157 110 — 261. Felekezeti iskolába jár 3634. 
Állami és községibe 494. — Iskolaköteles 13—15 évig 
805 fi, 718 nő = 1523. Iskolába jár 13—15 évig 681 fi 
597 nő = 1278. Iskolába nem jár 13—15 évig 124 fi, 
121 nő — 245. Felekezeti ismétlőbe jár 1002. Állami 
és községibe 276. 

Ugyancsak esperesi jelentés teszen említést a mult 
évben elhunyt lelkipásztorok és világi férfiakról, 11. m.: 
Varga Pál mező-kaszonyi, Literáty János munkácsi, 
Sza'ontay István botrágyi lelkészekről; Ludányi Bay 
Ferencről, ezelőtt a beregi egyházmegyének sok éven 
át tanácsbirája, később gondnoka, valamint Ludányi Bay 
Györgyről, ki szintén az egyházmegyei kormányzó tes-
tület tagja volt. Mindnyájuk emlékezete gyászkeretes 
életrajzban megörökíttetni rendeltetett. 

Az esperesi jelentés után — az ennek alapját és 
okmányait tevő egyházlátogatási jegyzőkönyvek olvas-
tattak fel, a melyekben is 7 gondnok mint kiválóan 
szorgalmas és lelkiismeretes munkás tüntettetett fel s mint 
ilyeneknek nevei buzdításul a jegyzőkönyvben névszerint 
köröztetni határoztatott. 

Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek felolvastatván, 
kineveztettek a domesztikai, államsegélyérti folyamodások 
elbírálására, valamint a díjlevelek kombinációjára — nem 
különben a más beadványokra — szükséges küldöttsé-
gek. Ezeknek véleményes jelentésük alapján később ho-
zattak meg a határozatok. 

Második, nap tárgysorozat szerint megtörtént »a 
helyrendezés.« A már megválasztott és választatásukban 
megerősített rendes lelkészek állomásaikat folyó évi ápril 
12-én foglalandják el. — A segédlelkészek elhelyezése 
függőben hagyatott, pusztán azért, mert mig a kebelbe'i 
káplánokat is alig lehet állomáshoz juttatni, egy új fo-
lyamodó, a legjövedelmesebb és legelőnyösebb helyre 
minden áron alkalmaztatni óhajtatván, előbb a magunk 
szegény káplánainak kell lehetőleg vagy talán minden 
áron is, helyet szorítani. Hogy aztán az évről-évre szük-
ségtelenül szaporodó káplánok mikor és hogyan jut-
nak önállóságra, ez némely egyéneknél számításba sem 
jön, pedig van egy irány, mely a segédlelkészek számá-
nak növelése mellett, az egyházak csoportosítását is erő-
sen sürgeti. A tanítók változásánál az idők és helyi kö-
rülmények ismertető jeléül tudható az be, hogy 2 mondd 
két átköltözés fog történni. Egyik újonnan felállított 
tanítói állomást, a másik egy nyugdíjazott tanító helyét, 
töltend be. 

Majd megejtetett az egyházkerületi képviselők, a 
lelkészjelölő bizottság és szám vivőszék tagjainak meg-

választatása. Ez utóbbiak a jelen választási cyclusra 
nyertek mandatumot. 

Sok időt vett igénybe és beható érdekes vitát idé-
zett elő a pénztárak számadásainak tárgyalása. Nagy elis-
merés és köszönetre érdemes a számvivőszék, mely mun-
kálatában a legapróbb részletekre is kiterjeszkedvén, je--
lenben világos képét adta a pénztárak állásának, az 
itt-ott mutatkozó hiányok kiegyenlítésére és a bonyo-
lult ügyek tisztába hozatalára ismét megbízatást nyert.' 

Á többi tárgyak közül még a következők érde-
melnek említést. 

a) A misszióügy. A beregi egyházmegyében Bil-
kén, Munkácson és Dávidházán állíttatik fel missziói 
állomás. A szükséges tervezet és indokolás megtételére 
küldöttség neveztetett ki. 

b) A konventi tagok választását az egyházmegye 
ismét az egyes egyházak presbyteriumainak részére 
tartja fenn, e tekintetben a főtiszteletű és méltóságos 
konventhez terjeszti fel határozatait. 

c) Az egyenértéki illeték adó tárgyában utasítás 
adattatott az egyházaknak, melyszerint a törvény nem 
értése és nem jó módon történt alkalmazása folytán 
rájuk kivetett ezen tehertől, mily uton és eljárással sza-
badíthatják meg magukat. 

d) Ránk, lelkipásztorokra nézve mindenesetre irány-
adó és új, Beregmegye alispánjának azon átirata, mely 
szerint a 3-ik korosztályos katonakötelesek, ha a nép-
felkeléshez tétettek át, vagy egészen felmentettek a 
katonaság alól, sőt ha mint besorozott honvédek hosz-
szabb szabadságot nyernek, a sorozás után rögtön meg-
eskethetők, pusztán azt kell az illető szolgabírói hivatal 
által bizonyíttatniok, hogy sorozat alá mind háromszor 
megjelentek, így tehát nem szükség a naptári év de-
cember 31-ét bevárni, vagy esketési engedélyért folya-
modniok. 

A magán felek kérvényei közül lehetetlen fel nem 
említenem azon szép és dicséretreméltó magaviseletet 
és háládatosságot, melyet a m.-lcaszonyi ev. ref. egyház 
hívei elhunyt lelkészük emléke iránt tanúsítottak azzal, 
hogy árván maradott leánya részére a jövő egyházi év 
jövedelmét, mint kegyelemévi javadalmat kérelmezték, 
mely kérelmet az egyházmegye szíves készséggel és nagy 
örömmel sietett teljesíteni. 

A gyűlés folyamán komoly higgadtság vonult ke-
resztül s szenvedélyesség és egyéni érdek nem hallatta 
szavát. 

Sütő' Kálmán, 
egyházmegyei főjegyző.. 

A felső-szabolcsi egyházmegye tavaszi 
közgyűlése. 

A f.-szabolcsi ref. egyházmegye tavaszi gyűlését, 
állandó helyén, Nyíregyházán márc. 22—23-dik napjain 
tartotta nt. Lukács Ödön esperes és Szesztay Károly 
legidősb világi tanácsbiró elnöklete alatt. 

A gyűlés pontban 9 órakor az esperes úr kenetes, 
buzgósággal mondott szép alkalmi imájával nyittatott 
meg. Eperes úr az ima elmondása után egyetemes prot. 
egyháztársadalmunk, közelebb a tiszántúli ev. reform, 
egyházkerületünket érdeklő fontosabb ügyekre, u. m.: a 
konventnek az egyházkerületünkből felebbezett konventi 
képviselők választására vonatkozó, illetve a felebbezést 
elutasító határozatára; továbbá : a mult évi pápai en-
cyklikára s annak az állami törvényhozás tekintélyét 
fenyegető irányelveire ; azután egyházunk házassági joga 



helyreállítására s a prot. egyházirodalmi mozgalmakra 
hívta fel a közfigyelmet s ezzel a közgyűlést megnyitott-
nak jelentette ki. Ezen fontos tárgyakat a gyűlés az 
egyetemes lelkészértekezlethez tette át. 

Egyházmegyei gondnok tek. Pilissy László úr, es-
peres úrhoz intézett levele szerint, betegsége miatt a 
gyűlésen, habár kissé javulófélen van, meg nem jelen-
hetvén, egyházmegyei gyűlésünk a szeretett egyházm. 
gondnok betegeskedése feletti fájdalmának s a javulás 
felett való örömének jegyzőkönyvileg adott kifejezést, 
miről egyházmegyei gondnok táviratilag értesíttetett. 

Az esperesi jelentésben köztudomásra hozatott azon 
körülmény, melyszerint a megye alispánja elrendelte a 
szolgabírói hivatalok utján, hogy az egyházi magtárak 
alapszabályai, a mennyiben államhatóságilag jóváhagyási 
záradékkal ellátva nem volnának, e végből hozzá bekül-
dessenek. E részben azonban az egyházak azon utasítást 
vették, hogy míg az egyházi felsőségtől erre nézve en-
gedélyt és utasítást nem vesznek, az ideig a jelzett 
magtári szabályok beküldésétől tartózkodjanak. Különös-
nek találja különben egyházmegyénk, hogy ez ideig a 
kamat nélkül való magtári pereknél, a kir. bíróságok 
szabályainkat nem kifogásolták, melyek — ha talán a 
törvényesnél állítólag magasabb kamatokat vennének is 
— az önmegadóztatás elvét képviselik gyülekezeteink-
ben, erre pedig az 1790/1. törvény alapján az egyház-
nak joga van ; de joga van az újabban szentesített 
»Egyházi törvény* értelmében is. Az uzsora kamat 
azonban csak látszólagos; mert aratás előtt a kölcsön-
vevők rendszerint drága áron eladható gabonát vévén 
kölcsön, aratás után többnyire olcsóbb gabonából telje-
sítik a visszafizetést. Az ügy különben függőben van. 

A segédlelkészek száma az egyházmegyében igen 
felszaporodott (21 káplán van), annyira, hogy őket el-
helyezni is nehéz s t. Veizer Károly épen hely nélkül 
van. Az egyházmegye újból érvényre emeli azon hatá-
rozatát, melyszerint csak 12 segédlelkészről érzi magát 
kötelezve gondoskodni elhelyezés tekintetében, így a 
többiek könnyen hely nélkül maradhatnak; mert csekély 
jövedelmű egyházakból álló egyházmegyénk területén a 
káplántartó egyházak s lelkészi állomások száma igen 
kevés; a csekély jövedelmű lelkészeket pedig akaratuk 
ellenére káplántartásra kényszeríteni szinte lehetetlen. 

Szomorúan jelezietett, hogy F. T. gelsei tanító, I 
rendetlen és mértéktelen életmódja miatt, veszélyes be-
tegségben szenved. F. T. a lanítás és egyházi szolgálat-
tételtől felfíiggesztetett; az ügy alapos megvizsgálására 
Mózes András bogáti lelkész és Stépán Elek kiküldettek. 

A gyűlés kezdetén érkezett jelentés szerint Török 
Mózes sényői lelkész, kiről 1882 ben, a pataki énekkar 
százados emlékünnepélye alkalmával, mint egykor oly 
szép hangú és hires kántorról Orbán József tanár úr oly 
szépen és elmésen emlékezett meg alkalmi művében, 
f. évi márc. 21-én jobblétre szenderült. Hív volt a ke-
vesen, nyerje meg az igazak koronáját az igaz birótól. 

A petneházai egyház elöljárósága ellen, az anyagi 
javak gondatlan kezelése miatt a fegyelmi vizsgálat el-
rendeltetett. A vizsgálat megejtésével: Andrási Kálmán 
egyházmegyei jegyző és Menyhért Kálmán egyházme-
gyei jogtanácsos bízattak meg. 

Egyik legfontosabb tárgya volt egyházmegyei 
gyűlésünknek azon javaslat, melyet egy bizottság a 
vallástanítás és a valláserkölcsi érzés ápolása, növelése 
tárgyában készített. Felsorolvák e javaslatban : az isko-
lai vallási tananyag és a vallástanítás iránya, elvei, mód-

? szere; továbbá a vasárnapi iskola létesítése; a templomi 
istenitisztelet lefolyásának, ima és egyházi beszéd köz-

ben való éneklés általi élénkítése. A javaslat bővebb 
megbeszélés és beható vizsgálat végett szinte a lelkészi 
értekezlethez tétetett. 

Az 1883—1886. évekről a zaklatásig menő sür-
getés dacára tetemes a hátrány az egyházi közalapnak 
Egyházaink ezen új adóval megbarátkozni teljességgel nem 
akarnak; sőt a l.-petri egyház a közalaphoz való járulást 
határozottan megtagadta; természetesen elrendeltetett 
ellene a fegyelmi vizsgálat. 

Nagyt. Lukács Ödön esperes úr a kezeihez befolyt 
pénzekről, híven, szabályszerűen, pontosan beszámolt. 
A kezelésért és a nagy gonddal készített számadásért neki 
jegyzőkönyvi köszönet szavaztatott. 

A folyó évi (1887.) közalapi ajánlat mintegy 160 fo-
rintnyi apadást mutat; azonban az íveket helyben kellett 
hagyni, mivel az apadás indokoltatott. 

Ennek dacára azonban a segélyért folyamodó egy-
házak és lelkipásztorok száma tetemes; mert hiába ! a 
szükség, a szegénység, a paizsos férfiú szorongatja az 
embereket, pusztulással fenyegeti a kisded egyházakat. 
Az ajánlásoknál azért az utasítások a legszigorúbban 
megtartattak. 

Az egyházmegyei látogatóságok jegyzőkönyveiből 
a sürgős tárgyalást igénylő ügyek kijelentetvén, érdemi-
leg tárgyaltattak. 

Volt még néhány közérdekű indítvány is; p. o. 
Tóth Gábor bogdányi lelkész indítványozza, hogy a lel-
készi fizetés mindenütt emeltessék legalább 600 frtra, lakás, 
kert, stólán kívül; Szikszay József nyírbátori lelkész, tanács-
bíró a fentjelzett magtári ügyben és hogy a lelkészi kö-
rök az eddiginél szűkebb területen és nagyobb számmal 
alakíttassanak; Nagyváthy Ferenc kéki lelkész, egyház-
megyei jegyző a rétközi földek kitisztítása s a kitisztí-
tási kö'tségek megtérítése ügyébén stb.; ezek is részint 
küldöttségekre bizattak, részint a lelkész értekezlethez 
tétettek át. 

Egyházmegyei tanügyi bizottsági elnökül Görömbei 
Péter altalános szavazattal elválasztatván; nevezett a 
bizalmi állást a miatt, hogy mint tanácsbiró és levéltárnok 
igen el van foglalva, nem fogadhatta el. A szavazás el-
rendeltetett. 

Voltak kérvények egyes egyházaktól árenda adók 
j ügyében, építkezések tárgyában, földeladás, adóügy, 

földvásárlás stb.; de a melyek mint nagyon is helyi ér-
dekűek a tudósításból kár nélkül elmaradhatnak. 

De fájdalom! voltak fegyelmi iigyek is feles szám-
mal ; de ezeknek is legnagyobb része tanítók és egyhá-
zak közötti viszonyból, még pedig rossz, feszült viszony-
ból eredtek s részint felmentéssel, részint felfüggesztés 
és helyváltoztatással intéztettek el. 

A közgyűlés a tárgysorozatba felvett ügyeket a 
legszebb rendben, komoly, higgadt, békés hangulatban, 
a második nap (március 23-án) déli 12 órára teljesen 
letárgyalta s az esperes úr köszönő és hálaadó szavaival 
berekesztetett. A fegyelmi ügyek a délutáni órákban 
tárgyaltattak. A fegye'mi ügyektől és egy pár esettől 
eltekintve, megnyugvással jelelhetjük, hogy sok szegény 
egyházat számláló és anyagi bajokkal küzdő egyházme-
gyénk ügyei ez idő szerint rendes mederben, szabály-
szerűen vezettetnek s intéztetnek. 

Görömbei Péter. 



K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hírek. A dunántúli ev. egyházkerület 

egyházi jőjegyzői hivatalára a veszprémi esperesség 
somlóvidéki lelkészei közmegegyezéssel Gyurátz Ferenc 
pápai lelkészt, az ismert nevű egyházi irót jelölték ki 
közelebbi értekezletükön. — Szalay József nagybecskereki 
lelkész gyűjtő útjában márc. 20-án Rimaszombatba ért, 
hol 24 óra lefolyása alatt 221 frt 80 krt adtak össze 
a felvidék e végső magyar városának áldozatkész lakosai 
a becskereki templom alapjára. — Kerekes Károly éger-
szögi lelkész márc. 27-dikén egyhangúlag lelkipásztorrá 
választatott a tornamegyei Jósvnjőn. — Mikler Károly 
nagykőrösi főgimnáziumi tanár márc. 27-kén Beszterce-
bányán az ág. evang. gyülekezet lelkészévé választatott. 
— Millárd Ede, a britt és külföldi bibliaterjesztő tár-
sulatnak az osztrák-magyar monarchiában volt főügy-
nöke 40 évi működése után hivataláról a napokban 
lemondott, s a kolportőröktől meleg hangon irott levél-
ben ve:t búcsút. Utódjává saját fia, Millárd E. Henrik 
neveztetett ki, ki Debrecenben tanulta meg nyelvünket. 
— Sárkány József kir. táblai alelnök és a budapesti ág. 
evang. egyháznak tíz év óta buzgó felügyelője a f. hó 
26-án tartott ülésen felügyelőségéről lemondott. — Halmi 
János hódmezővásárhelyi főgimnáziumi tanárt, mint a 
községi iskolaszék elnökét az iskolai igazgató tanács két 
heti tanulmányi útra küldötte. — Magyary István nagy-
váradi segédlelkészt a szilágy-szolnoki egyházmegyei 
Ákos község nagy szótöbbséggel lelkipásztorává válasz-
totta. 

* Legfelsőbb adományok. Király ő felsége a 
forgolányi ref. egyháznak iskolaépítési célokra IOO, az 
iványi-i reform, leányegyháznak temploma helyreállítására 
100, és a gagyi unitárius egyházközségnek temploma 
felépítésére 100 frt segélyt adományozott. 

* A valláserkölcsi felolvasások hatodik s ez 
idényben utolsó estéje márc. 31-dikén tartatott meg a 
szokott helyen és időben. Közönség most is fényes és 
nagy számú volt s nagy érdekkel hallgatta végig Kenessey 
Béla theol. tanár tanulságos előadását az ó-testamentumi 
zsidóság családi és nevelési viszonyairól. A kiválasztott 
nép családi viszonyaiba vezetve, vonzóan ismertette a 
házasélet szentségét, a nő kiváló helyzetét, a jó asszony 
rendkívüli becsben tartását a zsidóknál. A zsidó a há-
zasságot isteni intézménynek tartotta, a leányt sikluson 
vagy szolgálattal, vagy hőstettel szerezte meg (eladó 
lány), a lakodalmat nagy vígsággal lakta el. A gyermeket 
Isten különös áldásának tartotta, rendkívül becsülte, gyer-
mekkitevésről nincs említés szentkönyvében, nincs tilalom 
a törvényben. Szülők és gyermekek közötti viszonyban 
az isteni szeretet megtestesülését látja, a miért a zsidó 
S'üle nagy gondot fordított a gyermekek nevelésére. 
Már csecsemőkorban elkezdi a nevelést s rendkívüli ál-
dozatokkal végezi. A nevelést intenzív vallásos szellem 
hatja át, a mi már a névadásban erős kifejezésre jut, a 
mennyiben a legtöbb név az Isten nevével hozatott 
kapcsolatba. Érdekesen ismertette a fegyelmezést s az 
ebben nyilatkozó szigort, szólott a lányok neveléséről, 
végül lendületes szavakban fejezte ki óhaját: vajha azon 
erőteljes és tiszta valláserkölcsi szellem lakoznék a mi 
családjainkban is, melyet az ó-testamentumi nép mintegy 
jelszavául választott e szép szavakban : én és az én 
háznépem tiszteljük az Urat! Az épületes előadást a 
közönség zajosan megtapsolta.— Utána Horváth Sándor 
evangel. lelkész tartotta az első lapokon olvasható szép 

zárbeszédet, melyben találó jellemzését adta a minden 
tekintetben fényesen sikerült üdvös vállalatnak, gyakorta 
fölhangzott éljenzések között mondott köszönetet a jeles 
felolvasóknak s a lelkes közönségnek, kijelentve a ren-
dező bizottság nevében, hogy a felolvasásokat Isten 
segedelmével a jövő télen folytatni fogjuk. — A gyö-
nyörűen előadott s nagy tetszéssel fogadott beszédet a 
theologusok karéneke követte, mely után a közönség 
kedves érzések között, ünnepélyes hangulattal oszlott 
szét. A vállalat kezdeményezői pedig azon édes meg-
győződésben váltak el a hálás közönségtől, hogy bölcs 
dolgot kezdtek, áldásos intézményt honosítottak meg 
anyaszentegyházunkban. 

* Ismét példás buzgóság és áldozatkészség hír-
mondói vagyunk a fővárosból, melynek ezúttal a refor-
mátus egyház tanácsterme volt színhelye s a presbyterek 
a hősei. Az új gimnázium felépítéséről s a költségek 
fedezéséről volt szó, felolvastatván az ügygyei régóta 
foglalkozó bizottságok terjedelmes munkálatai. Közel egy 
óráig folyt már a tanácskozás a költségek előállításáról : 
költsönvételről, államsegély megnyeréséről, fővárosi se-
gélyről. Ekkor feláll Arany László s rámutatva a javasolt 
fedezetek ki nem elégítő voltára, hivatkozva az ev. pro-
testáns egyház őserejére, a pesti egyház méltóságára s 
a segítő testületek iránti erkölcsi kötelességére, visszaemlé-
kezve Szász Károly püspök úrnak egy megelőző gyűlésén 
mondott lelkes beszédére s példás tettére (püspök úr 
akkor 1000 frtot ajánlott fel a gimnáziumra): indítvá-
nyozza, hogy főpapja jó példáját követve, kezdje meg a 
presbyterium az adakozást s szólítsa föl rá az egész gyü-
lekezetet; maga pedig nyomban átadott egy 1000 frtos 
takarékpénztári könyvet a gimnázium építési célja:ra. Az 
arany szavak s a nemes példa annyira hatottak, hogy 
a jelen volt husz és néhány presbyter közül 18 azonnal 
meglette példás ajánlatát s öt perc alatt 13,450 forint 
adomány gyűlt össze. IOOO—1000 frtot adtak: Szász Káro-
lyon kívül : Arany László, gr. Tisza Lajos, Steiger Gyula, 
Szilágyi Sándor (ügyvéd), Váradi Károly, Vécsey Tamás, 
Darányi Ignác, Gelléri Szabó János, Karaj) Fer. és Kovács 
Sebestyén Endre; 500—-500 frtot ajánlottak föl: Giczey 
Samu, Ballagi Mór, Kovácsy Sándor és Kovács Zsigmond 
(asztalos); 100—100 frtot adtak: Sáska Sándor (földműves), 
Laky Dániel és Farkas József; végre az elnök bejelenté 
Somogyi Budolf tanár azon ajánlatát, hogy a természettani 
tanári szoba fölszerelésének előirányzatilag 150 frtra tett 
költségeit maga kész fedezni. — Ily kezdetnek már lehet 
remélni méltó folytatását a gyülekezet többi tagjától és 
teljes hittel bizhatni a nagy kiterjedésben és helyes ta-
pintattal elrendelt gyűjtés sikeréhez, mit szivünkből kívá-
nunk ! — A gyűlés részletes tárgyalásáról jövőre. 

* A nagyszalontai községi gimnázium alaptőkéje 
javára eszközölt gyűjtés, melyet Szél Kálmán iskolaszéki 
elnök vezet, már is szép sikert mutat. A beküldött 
»Nyilvános számadás és köszönet« egy hosszú adakozási 
névsort közöl és meleg hangon mond köszönetet azon 
122 aláírónak, kik e négy osztályú gimnázium tőkéjéhez 
a számadásban egyenként kimutatott, s valóban lelkes 
buzgóságra valló adományaikkal hozzájárultak. Az alá-
írási íven, melyet tér szűke miatt egész terjedelmében 
nem közölhetünk, 2000 frtos tételt is találunk, s a kisebb 
adományok között is nagyon sok az 5, 3 és 200 frtos. 
A május i-éig kifizetendő vagy jelzálogilag biztosítandó 
aláírások összege 10,165 frtot tesz, mi valósággal szép 
jele mind a gyűjtést eszközölt elnök ügybuzgóságátiak, 
mind az egyesek áldozatkészségének. Anyagias korunk-
ban, válságos napjainkban, midőn egymást érik az ada- • 

j kozásra hivó szózatok: kétszeresen jól esik lelkemnek 



— mondja a köszönet, — hogy felmutathatom azon 
szíves buzgóságot, azon felemelő áldozatkészséget, me-
lyet a n.-szalontai gimnázium alaptőkéje javára eszkö-
zölt gyűjtésnél tapasztaltam; és kedves kötelességem-
nek tartom, hogy ezen valóban szép eredményű gyűj-
tésről, hálás köszönetem kifejezése mellett nyilvánosan 
számot adjak. Buzgó hálát mondok az isteni gondvise-
lésnek, hogy úgy közművelődési, mint nemzeti tekintet-
ben oly fontos gimnáziumunk érdekében ilyen buzgó 
áldozatkészségre indította szíveinket s egyszersmind kö-
nyörgök, hogy mások is, meglátván a mi jó cselekede 
teinket, induljanak a nemes példa követésére. 

* Debreceni főiskolánk köréből, mint az ottani 
laptársunk írja, egész sereg szervezeti szabályzat és mun-
kálat kerül a tanügyi bizottság s onnan az egyházker. 
közgyűlés elé. Elkészült a hazai református egyházban 
létesítendő bölcsészeti tanfolyam és tanárképezde szerve-
zeti javaslata, melynek kidolgozására a konvent mult évi 
gyűlése hivta föl a tiszántúli kerületet illetőleg a debre-
ceni főiskola igazgatóságát. — A theol. akadémián ki-
dolgozták a konvent által kiadott szabályzat alapján az 
új theologiai vizsgálati szabály javaslatot, melynek kapcsá-
ban a theologusok tanítóképesítési vizsgálatának nagy 
port vert kérdése úgy oldatik meg, mint a dunamelléki 
kerületben 3 év óta fennáll, hogy t. i. csak a lelkész-
tanítók köteleztessenek néptanítói oklevél megszerzésére. 
A gazdasági tanács tervezetet készített egy egészen új 
alapon szervezendő convictusra, melyben házi kezelés 
javasoltatik s a beterjesztett költségvetés szerint 300 sze-
mély évenként 26,308 frt 87 kr. költséggel ebédet és 
vacsorat kapna, egy személy évi ellátása 87 frt 31 krba 
kerülne. A gimnáziumi tanárikar a vallástani kézikönyvek 
tárgyában terjeszt fel fontos javaslatot. 

* Bodzás-ujlaki egyházunk érdekében meleg 
hangú kérelmet intéz e Lap útján a protestáns közön-
séghez Dudás Lajos kazsui ref. lelkésztársunk. B.-Újlak 
a felsőzempléni egyházmegyében, idegen felekezetek és 
nemzetiségek közé ékelt, 156 lelket számláló, hitbuzgó 
és áldozatkész parányi gyülekezet, mely a reformáció 
korában tótajkúakból alakult, később megmagyarosodott, 
vallását többszörös üldöztetés dacára, magyarságát erős 
nemzetiségi nyomás mellett nemcsak híven megőrizte, 
hanem a haladás követelte minden igényeknek példás 
készséggel eleget téve, egyházi életét külsőleg s néha 
rendkívüli erőfeszítéssel fejlesztette. Alig pár éve alakí-
totta át iskoláját a törvény követelményei szerint, nyomba 
rá lelkésze lakát újította meg és templomát-tornyát vé-
tette alkalmas fedélzet alá. Ily áldozatok közepette most 
azon súlyos csapás szakadt reá, hogy temploma falai és 
boltozata veszélyesen megrepedeztek, miért a politikai ha-
tóság a templomot hivatalosan bezáratni kényszerült. Dudás 
lelkésztársunk, ki mint hivatalos egyházlátogató évek óta 
tanuja a b.-újlakiak csaknem végkimerülésig ment erőfe-
szítésének, azon kívül hogy a közalap és a kerület pénz-
táraihoz való segélykérésre megadta a kellő útbaigazí-
tást, Lapunk utján magán adakozásra is felhívja a prot. 
közönséget e példás buzgalmú, páratlan áldozatkészségű 
gyülekezet felsegélésére. Ne hagyjuk el e mi gyüleke-
zetünket, ne feledjük a felvidéki szétszórt egyházak 
missziói fontos hivatását, segítsük bezárt temploma ki-
nyittatására, Istene nyugodt magasztalására ezt a szegény, 
sorsüldözte, derék népet! Lapunk szerkesztősége kész-
séggel vállalkozik az adományok közvetítésére. 

* Az alsózempléni egyházmegye tavaszi közgyű-
lése f. hó 22 — 24. napjain Sárospatakon tartatott meg. 

* Különös érdeket kölcsönzött a gyűlésnek az egyházmegye 
új gondnokának, Meczner Bélának beiktatása. Mély ha-

tással volt mindnyájunkra — Írja a Sárosp. Lapok — 
midőn szemeiben az öröm csillogásával, hangjában az 
őszinte szív melegségével s a határozott meggyőződés 
komolyságával és keresetlenségével elmondta szép pro-
gramm beszédét. Az új gondnok 200 frtot ajánlott föl az 
egyházmegye közszükségeinek fedezésére és 150 teritékű 
fényes ebédet adott, melyen nemcsak az egyházmegye 
volt jelen, hanem az egész Zemplénmegye színe-java, 
köztük gróf Majláth József és báró Sennyey István, a 
káptalan két tagja, a pataki róm. és g. kath. lelkészek. 
Az egyházmegye beléletéről hű és teljes képett adott a 
nagy gonddal szerkesztett esperesi jelentés. Különösen 
figyelemreméltó azon része, mely az egyház-iskolai cé-
lokra tett áldozatokat ismerteti. Ezrekre megy az ada-
kozások összege és az ajándékozások értéke; csak 
Erdőbényén 800 frtnál többre megy az Isten dicsőségére 
való adakozás, míg a mádi kaszás emberek •»szőlőmíves-
társasága,a Hegyalján szokásos cifra körmenetekkel 
egybekötött mulatságokat egyházi célra rendezve, tavaly 
is 101 frttal s 7—8 év alatt már 8—900 frttal gyarapí-
totta a mádi egyház pénztárát. 

* Győry Vilmos emléke a Kisfaludy-társaságban 
márc. 30-án újíttatott föl Bérezik Árpád szép emlékbc-
szédében. A baráti szeretet meleg hangján, az élethűség 
kellemes üdeségével varázsolta emlékezetbe az embert, a 
papot és az Írót. Életvidor, rokonszenves egyéniség volt 
— mondá többek között — s a legjobb emberek egyike. 
Megérdemelné, hogy akkor is, mikor már csak név lesz, 
fogalom maradjon, a jóság fogalma. Mint férj, apa, jó 
barát egyaránt a szelídség, a lelkes odaadás, az ernye-
detlen munka, a vallásosság és türelem, a derült üde 
világnézlet buzgó apostola. Pap volt, egy felekezet buzgó 
papja, de felekezetiesség és türelmetlenség nélkül. A 
munka vallását hirdette, mely nálunk még ma sem ural-
kodó vallás, hanem csak tűrt vallás, mely azonban kezd 
mindinkább terjedni. írónak is sokoldalú volt. Irt költe-
ményeket, elbeszéléseket, műfordításokat, egyházi beszé-
déket, imákat, kritikai dolgozatokat és színműveket. Min-
dent és mindig erkölcsösen és Ízléssel írt. Kedvvel ápolta 
a gyermek-irodalmat s e mezőn az elsők közé emelkedett. 
A spanyol, portugál, svéd és norvég irodalom gyöngyei-
nek átplántálásával e'évülhetetlen érdemeket szerzett a 
műfordítás terén. Inkább lyrai és elbeszélő tehetség volt, 
de azért népszínművei is értékesek, mert a népet és 
nyelvét jól ismerte, jól festette. Színműveiben is javítani 
igyekezett, így engedvén meg benne a pap az irónak, 
hogy a szinpad deszkáira lépjen. — A szépen irolt és 
melegen elmondott emlékbeszéd nagyon jó hatást tett a 
hallgatóságra. 

* Egy egyházi beszéd két szerzővel. Debrecenben 
1855. Telegdi K. Lajosnál megjelent s dévaványai 
h. h. lelkész Vásárhelyi Pál közlése folytán Révész 
Bálint debreceni reform, hittanár által közrebocsátott 
sNéhai debreceni helv. hitv. lelkész Lakatos József em-
léke. Második füzet. Halotti egyházi beszédek* című 
könyv 118—123. lapjain olvasható »Biró viselt ember 
dolgai felett« Nehém. V : 18. alapigéjű mű, mely igen 
csekély, csak néhány szó különbséggel, (s hogy 1 — 3 részt 
különböztet meg), ugyan az, a mi az 1885-ben Kecske-
méten Tóth Lászlónál nyomatott »Evang. Lelkész Tár 
gyász esetekre« második kötet, 77 — 81. lapokon »Egy-
háztanácsnok s városi tisztviselő felett* — ugyancsak 
Nehém. 5: 19 alapigével, csak hogy 1 — 2. részben. Itt 
szerzőnek néhai Tóth Mihály losonci lelkész és debreceni 
hittanár van megnevezve. A minden kétségen kívül 
ugyanazon egy prédikációnak voltaképen ki hát a szer-
zője? (Beküldetett.) 



* A katholikus akció hazánkban is napról-napra 
lázasabb és kiterjedtebb. Bizonyítják az utolsó félhónap 
eseményei. Március 17-dikén tartatott a Szent-István-
tdrsulat ez évi nagygyűlése, melynek Simor primás 
elnöki megnyitója és néhány nagy jelentőségű határo-
zat a szokottnál is nagyobb súlyt adott. A megnyitónak 
kifejezett tendenciája az volt, hogy a katholikus világi 
elemet érdeklődésre, közreműködésre és buzgólkodásra 
bírja a katholikus sgyháztársadalmi tevékenység iránt. 
A biboros érsek még dogmatikai alapot is akart adni e 
buzdítás jogosultságának, felhasználta a jezsuiták-sugallta 
»Civilta Catt.« című pápai lap tendenciózus cikkét is; 
de az egész törekvés nagyon szánalmas vergődés be-
nyomását teszi a figyelmes olvasóra. Egy hierarchiai 
egyházszervezetben a világiakat élő, működő és önjogú 
tagokként feltüntetni akarni: oly hiú törekvés, mint akár 
csak a — kör négyszögesítése. A pápista hierarchia 
mellett a laikusok egyházi közreműködése csupán szolgai, 
gépies és a papság érdekeinek alárendelt lehet; őszinte, 
tudatos és buzgó közreműködést a világi elemnek csak 
az ev. protestantismus biztosít, mely minden tartózkodás 
nélkül nemcsak munkaiért, hanem becses jogkört, is nyit 
a világiaknak, úgy a szervezetben és kormányzatban, 
mint a kultuszban és hittársadalmi működésben. — A 
gyűlés további folyamában Steiner a^lnök tett jelentést 
a társulat mult évi működéséről, majd Maszlagi prépost 
tartott emlékbeszédet a szép lelkű Tárkányi Béla fölött, 
kiben a kö'tőt, bibliafordítót 'és társulati alelnököt sike-
rült jellemzésben méltatta. Legfontosabb tárgya volt a 
gyűlésnek az irodalmi szakosztály végleges szervezése, 
melynek első gyümölcse, a »Katholikus Szemle« című 
évnegyedes folyóirat, azóta már el is hagyta a sajtót. 
A közgyűlésen hozták azon határozatot is, hogy a Szent-
István-társulat a pápa jubileumán képviselői és kiadvá-
nyai által részt vesz. Márc. 18-án tartották meg Simor 
elnöklete a]att azon vegyes, papokból és világiakból álló 
értekezletet, mely a pápai jubileumon való részvétel mó-
dozatait ekként állapította meg. I. Rendeltessenek el az 
összes egyházmegyékben nyilvános imák az egyház sza-
badságáért és a felmagasztaltatásáért és a szent atya 
jólléteért. 2. A katholikusok vegyenek részt a vatikáni 
kiállításban képző- és ipar-művészeti termékeikkel. — 
3. Minden kath. hivő legalább is 5 krral járuljon hozzá 
azon stipendiumhoz (péterfillérek), melyet a kath. világ 
a szent atyának az összes hivőkért fölajánlandó jubiláris 
szent miséjére adand. 4. Készíttessenek elő minél tömege-
sebb zarándoklatok az örök városba az apostol fejedelmek 
szent sírjaihoz. — A jubileumi előkészületek országszerte 
meg is kezdődtek. A kathol. sajtó ugyancsak dolgozik, 
buzdít, zörget. A »Religio« a főrangú hölgyeket hívja 
föl gyűjtésre. A »Népiskolai Tanügy« (kathol. tanügyi 
lap) az ország kath. néptanítóit serkenti akcióra, hogy 
gyűjtsenek péterfilléreket, vegyenek részt kiadványaikkal 
a vatikáni kiállításon, tartsanak iskolai ünnepélyeket s a 
tanulókat is adóztassák meg a szegény szentatya javára. 
A megyei püspökök már több helytt kiadták buzditó 
körleveleiket, melyekben az alantas papságnak a pé'er-
fillérek gyűjtését melegen ajánlgatják. — Márc. 31-kén 
a Szent István-társulat választmányi ülése gróf Károlyi 
Sándor és Steiner Fülöp elnöklete alatt főként a pápai 
jubileum részleteivel foglalkozott. A világi elnök indít-
ványára elhatározta, hogy a társulat képviseltetni fogja 
magát a jubiláris ünnepélyen, továbbá a péterfillérek 
kétszeresét teszi le a szentatya lábaihoz, hódoló feliratot 
intéz, melynek szerkesztésével Steiner bízatott meg s 
egyszersmind fölajánlja a társulat összes diszkiadású mű-
veit. A társulat febr. hóban 8317 frt 20 krt vett be és 

7238 frt 17 krt adott ki és márc. végéig egy alapító és 
177 rendes taggal szaporodott. 

* Az országos erkölcsnemesitő egyesület igaz-
gató választmányának megbízásából Irányi Dániel által 
szerkesztett Útmutatás pár ezer példányban a napokban 
küldetett szét az egyházi főhatóságoknak, a polgármes-
tereknek, tankerületi főigazgatóknak, tanfelügyelőknek 
és az ügy iránt érdeklődő egyeseknek. Irányi, hogy 
megkönnyítse az erkölcsnemesítő egyesületek létesítését, 
nemcsak közli az Útmutatásban az orsz. erkölcsneme-
sítő, egy vidéki erkölcsnemesítő, továbbá az ifjúsági és 
mértékletességi egyesületek alapszabályait, melyeket tehát 
azonnal mintául lehet használni ilyen egyesületek alakí-
tásánál, hanem minthogy maga személyesen vett részt 
néhány vidéki egyesület létrehozásában, saját tapaszta-
latai alapján azt is elmondja, hogy miként kelljen a 
dologhoz fogni. Az érdeklődők, a kik még nem kaptak 
és óhajtanának egy-egy példányt az Útmutatóból, szíves-
kedjenek az iránt az egyesület titkárához, Szathmáry 
György orsz. képviselőhöz fordulni. 

* Rövid hírek. A biblia fordítás revideálásával 
foglalkozó tudósokat Szász Károly püspök úr, mint a 
központi bizottság elnöke f. hó 4 re tanácskozásra hívta 
össze Budapestre. Az értekezletet azon körülmény teszi 
szükségessé, hogy a közlött »Tájékozásában kifejezett 
elveket a dolgozó-társak különbözőkép alkalmazták. — 
A hódmezővásárhelyi főgimnázium körében szépen sike-
rült jótékony előadást rendeztek a tanárok nyugdíj-
egyletének alapjára. Zene, ének, felolvasás képezték az 
érdekesen összeállított műsor egyes pontjait, a közönség 
pedig oly tömeges pártolásban részesíté a jótékony célt, 
hogy a főgimnázium tágas díszterméből sokan kiszorul-
tak. — A tiszáninneni egyházkerületi közgyűlést elnök-
társával egyetértőleg f. hó 26-ára hívta Össze Kun Ber-
talan püspök úr. — A budapesti ágost. evang. magyar 
egyház március 26-án tartotta évi rendes közgyűlését 
Sárkány József elnöklete alatt. Az előterjesztett évi je-
lentés szerint volt a mult évi bevétel 8723 frt 34 kr., 
a kiadás 8132 frt 72 kr. Az egyház jelenlegi vagyona 
71,000 frt. A folyó évre 6530 frt bevétel és 6330 frt 
ldadás van előirányozva. A jövedelem fokozása tárgyá-
ban kiküldött bizottság javaslatát némi módosítással el-
fogadták. — A »Prédikátori Tár« nyomdai kiállítása 
annyira haladt, hogy a könyv ápril 15—20-án okvetle-
nül megjelenik. A szerkesztő fölkéri a jelentkezőket, az 
előfizetési ár beküldésére, hogy az expeditiónál zavarok 
ne történjenek. A prédikátori tárt tudvalevőleg Szász 
Gerő szerkeszti Kolozsvárit és előfizetési ára 1 frt. 

* Szerkesztői mondanivalók. L. L. S.-Keresztur. 
Az interpellatiót mai közlésünk feleslegessé teszi. A 
szép cikkért köszönet, eltettük húsvéti olvasmánynak. 
Heiszleren kívül Boleman írt kommentárt a kérdéses 
levélhez. Utána nézünk a dolognak. — S. K. úrnak 
B.-Som. Jó húsvéti tárca válik belőle. — V. M. úrnak 
Kolozsvár. Az érdekes tárgy nem időhöz kötött, ezért 
egy későbbi számra hagytuk. — Dr. K. E. úrnak 
Budapest. Ha lehet, már a jövő számban. Köszönet és 
üdvözlet. — B. O. úrnak K. Sajnáljuk, de ebből kiszo-
rult, ép úgy mint a kiszedett »Tanügy,« »Necrolog« 
és az »Irodalom.® — D. L. úrnak K—ú. Szűk terünk 
csak kivonatos közlését engedte meg, de talán így is 
elérhető a cél. 



A munkácsi és botrágyi ev. ref. egyházak lelkészi 
állomásaira, melyek közül az első készpénz, tiizifa, stóla, 
kevés szántó, kaszáló föld haszonbéréből bejöt t jövedel-
mét számítva, 7 - 8 0 0 fr tra megy, s így 3-ad osztályú, 
azonban ezen javadalmazással össze van kapcsolva a 
munkácsi országos fegyintézetnél te l jesí tendő lelkészi 
szolgálatokért j á ró 800 forint javadalmazás élvezése is, 
úgy azonban, h o g y erre nézve a nagymél tóságú igaz-
ságügyi minisztérium jóváhagyása fel van tar tva, mely-
nek kinyerése után ez egyház az i - ső osztályúak közé 
tartozik. 

A botrágyi egyházhívek különféle t e rményneműeke t 
fizetnek, mely jövedelem után az egyházmegyei közgyű-
lés által ez az i -ső osztályba lett felvéve. 

Pályázati határ idő ápril hó 14-ig ter jed s az erre 
vonatkozó kérvény a beregi ev. ref. esperesi hivatalhoz 
Barabásba (postahely) küldendő. 

Debrecen , 1887. márc. 28. 
R é v é s z B á l i n t , 

^ J ^ tjiztJ^ i z ; - A - T . 
A tiszántúli ev. ref. egyházkerület nagy-szalontai 

egyházmegyé jében levő ménes-gyoroki lelkész-tanítói ál-
lomásra. 

Evi f izeté-e: lakáson kívül 4 5 0 frt, melyből kész-
pénz 330 frt, a többi a fizetésben álló fold és fa illetmény-
ből és palást-díjból folyik be. E szerint ezen állomás 
ÍV. os/.tályú. 

A kellően felszerelt pályázatok f. évi május hó i-ig 
a n. szalontai ev. ref. egyházmegye esperesi h ivata 'ához 
Nagy-Szalontára küldendők. 

Debrecen, 1887. március hó 30. 
R é v é s z ; Z B á l i r L t ; , püspök. 

A debreceni tlieologiai akadémiában az Apafi-ala-
pí tványi egyik rendes tanári székre, melyhez főtantár-
gyul az új-szovetségi í rásmagyarázat tanítása van köt-
tetve, pályázat nyit tat ik. 

A megválasz tandó tanárnak t an tá rgya i jelenleg a 
következők : 

Ú j szövetségi í rásmagyaráza t egész éven át het. 4 — 4 ó. 
Biblia theología » » » » 3—3 » 
Ó szövetségbe való beveze'.és I. félévben » 3 » 
Új-szövetségbe való bevezetés II. » » 4 » 

A íő tantárgyon kívül a többi t udományok a kö-
rülményhez képest módosí tás és vál toztatás alá eshet-
nek. A tanórák számát is rendkívüli szükség esetében 
szapor í tha tónak kívánja tekinteni az egyházkerület . 

Tanári fizetés: az Apafi-a lapí tványból rendes tanári 
évi díj 1400frt, lakbér fejében 300 frt, vagy te rmé-
szetben lakás, h a sor szerint tanári lakot nyer . Szab 
kir. Debrecen városától 34 köbméte r tűzifa beszállítva, 
és 63 fr t bor deputa tum címen. A tanári nyűg- és gyám-
intézetnek a megha tá rozo t t feltételek mellett köteles és 
jogos élvezője lesz. 

Hivatalát az 1887/8-ik tanév kezdetével foglalja el, 
szakkörébe eső tanári székfoglaló beszéd tartásával. 

Pályázóknak figyelmébe a jánl ta tnak köznevelési, 
közoktatási szervezetünk 142-ik § a, s ennek alapján az 

egye temes konvent által legközelebb a theologiai taná-
rok minősítését mégha 1 ározó föltételek. T o v á b b á az új-
szövetségi Í rásmagyarázatban való jár tasságon kívül az 
ó-szövetségi Í rásmagyarázatban való képesség is igazol-
tassák. 

Pályázók kérvényöke t hiteles bizonyítékokkal fel-
szerelve a tiszántúli ref. egyházkerület püspöki hivata 'á-
hoz Debrecenben 1887-ik évi ápril hó 30-áig ad ják vagy 
küldjék be. 

Kel t Debrecenben, 1887. március 29 én. 
E é v é s z B á l i n t , püspök. 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerüle tben, a gömöri 
egyházmegyéhez ta r tozó bátkai lelkészi á ' lomásra pályá-
zat hirdettet ik. 

E lelkészi ál lomáshoz kötö t t évi jövedelem 750 fo-
rint 60 kr t tesz, így a 3-ik osztályba tartozik. 

Pályázók kérvényöket , kellően felszerelve, f. évi 
ápril hó 24-ik napjáig kötelesek beadni, nt . N a g y Pál 
esperes úrhoz Torna l lyán . 

Miskolc, 1887. március 29-én. 
I K I - m n . B e r t a l a n , püspök. 

Bri inni k e l m é k e t e legáns nyári öl tözetre 3 ' i o méteres sze lvényekben, minden 
szelvény 4 bécsi rőf f r t 4 . 8 0 i gen finom, f . t 7.— l egf inomabb, fr t 10.50 legesl gfino-
m a b b va lód i gyapjúból, va l amin t k a m m g a r n és fe l sőkabá t ke lméke t , úgyszintén 
u tazó-p la ideket , d a r a b j á t 5 és 6 f r té r t , szállít az összeg u tánvéte l e mellett a szilárd 
és j óh i rűnek ismert posztógyári raktár S I KG E L - 1 M I I 0 F Brünnben, Ferdlnands-
flasse Nr 53 . — Magyarázat . Minden szelvény 3 ' i o m t r . hosszú és 135 cm. széles, 
s i s y teljesen e legendő egy tökéletes férfi-öltözetre. A fönnebbi cég ismeretes 
sz i lá rd-ága é í j e len tékeny munkaképes sége kezeskedik arról , h o g y csak a legjobb áru 
pontosan válasz to t t minta szerint szál l í t ta t ik . — Miután most igen sok szédelgő cég 
„briinni á r u k " köpenye a la t t ga rázdá lkod ik , ezek ellenében a fönnebbi cég mintákat 
küld ingyen é s bérmentve. 5 — 2 0 

U j a b b a n meg je l en t 

EGYHÁZI BESZÉDEK. 
Szász Károly. Csak a Krisztust! Alkalmi és közön-

séges egyházi beszédek. A r a 1 frt 8 0 kr. 

Dobos János. Egyházi beszédei 4 kötet . E g y - e g y 
köte t ára 1 frt 80 kr. 

Hetesy Viktor. Egyházi beszédvázlatok. Bennefon 
L ' a n n é e pastorale stb. cimű munká ja után f ran-
ciából fordítva. Á r a 1 frt 20 kr. 

Ezeken kívül teljes rak tá ra a protestáns egy-
házi és iskolai i rodalom termékeinek. 

Mindennemű imádságos könyvek, zsoltárok, 
énekes könyvek, egyszerű és diszes kötésekben. Tel jes 
és kimerí tő könyvjegyzéket bérmentve küldök. 

Megrendelések 5 frttól kezdve bérmentve 
teljesít tetnek, kisebb összeget célszerű posta 
utalványon megtoldva 5 — 1 0 kr (hogy a ke-
resztkötési díj kiteljék) beküldeni. 

Budapest, 1887. február hó. 
Kókai Lajos 

6 — 6 könyvkereskedése. 

Felelős szerkesz tő : Dr. Ballagi Mór. 
F ő m u n k a t á r s : Sző t s Farkas . 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: B a l l a g i ÜMIór. DEÜTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 



Harmincadik évfolyam. 15. sz. Budapest, 1887. április 10. 

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, 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. 

KP* Teljes számu péld.éinyok:k:a.l mindig szolgáiigatiazik:. 

'ujkál már a tavasz kertben, ligetekben, 
Pacsirta, dalával üdvözli vigan ; 
Fű, fa, virág nyiltán megújul a lelkem, 
S megfürdik a napnak sugáraiban. 
Oly édes a lét, hogy vagyunk — 
Feltámadunk! Feltámadunk! 

Óh mennyi reménység száll korai sírba! 
Mint csillag az égről, lehull örömünk. 
Kint a temetőn sírt bont a hűség, sírva, 
S porhamura lel csak fájón a szívünk. 
De égre tárul ma karunk: 
Feltámadunk! Feltámadunk! 

Óh Golgota, fényes eszmék temetője! 
Óh nagy szeretetnek jutalma: kereszt! 
Lábam nem inog meg, büszkén tör előre, 
Bár rám keze égnek fájdalmat ereszt. 
Ha sírva vetünk: aratunk — 
Feltámadunk! Feltámadunk! 

Sok megrepedett szív, sok vértanu-homlok, 
Jertek sebetekkel e drága napon! 
Bár földi reménytek, üdvötök elomlott, 
Pálmát fejetekre Isten maga fon. 
Diadaltok: diadalunk — 
Feltámadunk l Feltámadunk! 

Feltámadsz-e hazám te is valahára? 
Balsors a kit üldöz évezrede már. 
Van Isten az égben, lelát e hazára, 
Elég! szava így zeng, megtölt a pohár. 
Harsogd az igét ajakunk: 
Feltámadunk! Feltámadunk! Sántha Károly. 



A vallás-erkölcsi népies irodalom. 
Egyházi és vallás-erkölcsi életünk belső épí-

tésének tudata napról-napra szélesebb körben, 
újabb és újabb rétegeket áthatólag terjed és 
erősödik. Egyházhatósági intézkedések, sajtó út-
ján való eszmecserék, sőt a magán tevékenység 
terén is nem egy örvendetes jelenségre lehetne 
rámutatnom, melyek kétségtelen jelei az ébredés-
nek, lelkes buzgóságnak, öntudatos cselekvésnek. 
Az evangeliumi protestáns érzület eszmél, tenni 
készül, sőt cselekszik: a vallás-erkölcsi ébredés 
megkezdődött, ráléptünk a belmissziói cselekvés 
terére. Nem vizsgálom azt, hogy ez öntudatra 
eszmélésben mennyi része van a külső nyomás-
nak ; nem fejtegetem, hogy az ős ellenfél lázas 
tevékenysége, vagy a vallástalan társadalom nyúj-
totta szomorú tanulságok, avagy saját jóravalósá-
gunk önfenntartási ösztöne sürgetnek-e tevékeny-
ségre : csak azon örvendetes tényt constatálom, 
hogy Bethesdánk megmozdult, s hogy az egyházi 
organismusnak épen belső, mondjuk nemesebb 
szervei jöttek gyorsabb lüktetésbe s szép remény-
nyel biztató életpendülésbe. Még külföldi hitro-
konaink is kezdik ezt elismerni s míg korábban' 
méltán vetették szemünkre az örökös politizálás 
és merő administrálás meddőségének jogos vád-
ját, most még oly elfogult német lapok is mint 
pl. a lipcsei >Allg. luth. Kirchenzeitung* külön 
cikkben és nagy elismeréssel méltatják a hazai 
protestáns akció életrevalóságát. 

Az ébredő tevékenységnek ez alkalommal 
csak egy terére kívánjuk irányozni a hazai prot. 
közönség figyelmét: a vallás-erkölcsi népies iro-
dalomra. 

Egyházi sajtónkban sokat írtak már e kér -
désben. A kölesdi 5Prot. Pap^-é az érdem, hogy 
több rendbeli cikkeivel és polémiáival nemcsak 
szükséges voltáról győzte meg a hazai papságot, 
hanem arra vonatkozólag is több gyakorlati esz-
mét mondott ki, hogy mit és miként kellene a 
népnek írni s hogyan volna helyes az iratkákat 
terjeszteni. Lapunkban is jelent meg egy avatott 
tollal írt tartalmas cikk e tárgyban, mely erőteljes 
visszhangot keltett királyhágóntuli laptársunk ha-
sábjain. Legújabban pedig a jDebr . Prot. L a p c 

mozgékony szellemű új szerkesztője szellőztette 
meg a kérdést, felvetve egy >Magyar Tractatus-
terjesztő Társulat* alakításának eszméjét. ^Ne 
legyen az semmi összeköttetésben a tervezett 
^Tudományos Irodalmi Társulat*-tal, de mint 
annak édes testvére, derítsen fényt és világossá-
got a nép sötétségben járó gyermekeinek útjára.* 
^Az egységben van az erő — írja tovább Csíky 
L. kartárs — s a bűn hatalmát nem egyes cir-
káló csapatok, de az egyesített haderő egész 

phalanxa tudja csak megdönteni. Erősen meg 
vagyunk győződve, hogy a londoni nagy Társulat, 
ha megbízható kezekben látná a munkát, anyagi-
lag is segélyezné a mi társulatunkat. Jöjjünk össze 
valahol, de minél előbb a tárgy megbeszélésére; 
minél előbb, mert a késedelemben komoly ve-
szély rejlik Ez eszmének, ha azt akarjuk, 
hogy magyar Sionunk oltárai porba ne hulljanak, 
mielőbb testet kell öl tenie/ 

E lelkes szavak az én lelkemben is helyes-
lésre találtak. Én is örömestebb látnám népies 
vallásos irodalmunk ügyét egy jól szervezett, 
erős társulat kezeiben, mint jelenlegi szervezete 
kezdetleges állapotában. Én is hiszem, hogy a 
hazai evangeliumi egyházban van arra erő, hogy 
egy ily társulatot szervezzen és virágzó állapot-
ban fenntartson. Elismerem azt is, hogy az or-
szágos szervezkedésből támadó erő-egyesítés az 
ügy érdekében nemcsak kívánatos, de egyenesen 
szükséges. Hiszem és vallom, hogy egy tekinté-
lyes Társaság cége alatt közrebocsátva a nép-
iratkák jobban megválogatott, tartalmasabb és 
célravezetőbben irott dolgozatok lennének, mint 
a jelenlegiek, melyek iratnak és Íródnak a hogy 
lehet. Sőt merem állítani, hogy egy közbizalom-
ban és becsülésben álló egyesület nemcsak ügye-
sebb és avatottabb irókat tudna a vállalat köré 
csoportosítani, hanem — a mi nem kevésbé 
fontos — a terjesztés terén is több sikert volna 
képes elérni. 

És mégis a Társulat alakítása eszméjét most 
nem tartom cél- és időszerűnek. 

Okaimat röviden elmondhatom. Benne vagyunk 
egy nagy és mélyreható gazdasági válságban, 
mely a vállalkozásnak általában is nagy akadálya, 
de különösen nagy nehézsége az oly kezdemé-
nyezésnek, mely elvontabb céljánál fogva nehe-
zebben birja tettre és áldozatra a közönséget. 
Világosabban szólva a vallásos népiratkákat fo-
gyasztó közönség még nem akkora, hogy a vál-
lalat külsegély nélkül virágozhassék, általánosabb 
és nagyobb mérvű pártfogásra pedig a mondott 
ok miatt nem igen lehet számítani. Ez az egyik. 
A másik s még fontosabb ok a jelenlegi egy-
házirodalmi viszonyokban fekszik. Most van ke-
letkezőben egy oly jprot,. irodalmi egyesülés, mely 
a hazai egyházak legjobb anyagi erőit fogja pró-
bára tenni. Vájjon nem fogjuk-e túlfeszíteni az 
erőket, ha egyszerre két rokon célra fogjuk ma-
gunkat megadóztatni? Tapasztalás szerint egyházi 
közügyeink közül rendesen ugyanazon néhány 
macenást és patronust s a sok felől igénybe 
vett s a példaadás erkölcsi követelményének 
tehetsége szerint hódolni kész papságot látjuk. 
Vájjon nem bénítjuk-e meg kétfelől zaklatva e 
természetes ero-forrásainkat ? Ki sokat markol, 



keveset szorít. Míg az egyiknek jól meg nem 
vetettük alapját, addig ne kezdjünk újabb épület 
emelésébe, mert félő, hogy mindkettő létrejöttét 
kockára tesszük. 

Végül azt a fontos körülményt se feledjük 
ki a számításból, hogy a népies iraticák társula-
tának megalkotásánál egyedül a református közön-
ség anyagi és szellemi erejére volnánk utalva. Evan-
gélikus testvéreink már megalkották a maguk 
„Luther társaság11-át, mely az ev. egyház erejét 
hasonló célra természetszerűleg leköti; unitárius 
atyánkfiainak ott van a „Dávid-Ferenc-egyesület"-ük, 
mely szintén a népies vallás-erkölcsi irodalmat 
műveli és ápolja. Ily helyzetben nagyon meg kell 
fontolnunk a dolgot, hogy oly időben induljunk, 
mely kedvező kilátásokat nyújtson a megélhe-
tésre, és oly előkészülettel tegyünk kezet a mun-
kára, mely biztos sikerre jogosítson, különben csak 
tengődő és kora kimúlásra váló egyesületet fo-
gunk alkotni, mi a szent ügy és az anyaszent-
egyház ellen az elhamarkodás hibája volna. 

De van a dolognak egy másik oldala is: 
a fennálló vállalatokhoz való viszony előzetes tisztá-
zása. A népies vallásos irodalomnak van már az 
országban egy kicsi múltja. A König-féle „ Vallá-
sos iratok" régi keletűek; a békésbánáti vallásos 
iratokat terjesztő egyesületnek már szintén szá-
mos kiadványa s némi gyökere van; a „Téli 
újság" évfolyamát futja; Czelder „ Vasárnap"- -ja 
is e mezőt műveli; a „Keresztyén Népbarát" 
már sok felé utat talált a nép között ; a „Pro-
testáns Nép>könyvtáru nagyon tekintélyes cég alatt 
s előkelő írók által támogatva készül magának 
utat törni a prot. közönség körében. E vállala-
toknak természetes elsőségi joguk van, melylyel 
számot kell vetni a később jövőnek, mert olvasó 
és iró közönsége pusztán az új kezdeményezés 
kedvéért nehezen fogja elhagyni a megszokott 
kört. Az új tractatus társulat csak akkor biztatna 
a virágzó élet reményével, ha a létező vállalatok 
legjobb erőit magába olvaszthatná, a mi nem lehe-
tetlen ugyan, de, a mennyire a viszonyokat én 
ismerem, minden előzetes elintézés, hogy úgy 
mondjam, megalkuvás nélkül nem igen remélhető. 

Mindezen körülményeket tekintetbe véve, 
Csiky L. kartárs szép eszméjének szőnyegre ho-
zatalát most nem tartom időszerűnek, bármeny-
nyire szeretném is, hogy irodalmunk ezen ága 
nagyobb lendületbe hozassék. A tractatus-társulat 
megalkotását hagyjuk jobb időre, midőn a sike-
res alkotásra biztosabb lesz a remény és alaposabb 
a kilátás. 

De azért a munkának nem szabad szünetelnie 
e téren sem. A magán- és kisebb társulati vál-
lalkozás csak folytassa áldásos tevékenységét a 
verseny által különben is provokált fokozott erő-

vel. A hivatottak írjanak, termeljenek minél több 
és minél jobb vallásos iratkákat a nép számára. 
A nép vallás-erkölcsi vezetői fejtsenek ki minél 
nagyobb buzgalmat a meglevő termelés fogyasz-
tásában és terjesztésében. Nekem úgy tetszik, 
hogy a dolog bibéje nem abban rejlik, hogy ne 
volna elég népies vallás-erkölcsi olvasnivalónk, hanem 
abban, hogy nincs elég vevője és olvasója a meglevő 
termelésnek. E bajon pedig nem azzal segítünk, 
ha újabb vállalatokat létesítünk, hanem azzal, ha 
a meglevőket hathatósabb szellemi és anyagi 
pártolásban részesítjük, azaz gondosabban szer-
kesztjük és melegebben terjesztjük. Lépjünk itt is 
az egyetemesebb akció terére; ki a tollat jól 
tudja forgatni, ne sajnálja mozgatni a nép érde-
kében, hisz a ^Protestáns Népkönyvtár<( már ho-
norálni is tudja íróit; a ki pedig csak erkölcsi 
támogatással járulhat a szent ügy előmozdításá-
hoz, ezt se röstelje, mert minden egyes olvasó, 
kit a népirodalom számára megnyer, nyereség 
nemcsak a vállalatnak, hanem a vallás-erkölcsi 
építés dicső munkájának is. A Szent István-tár-
sulat vallásos népiratkái százezer példányban fo-
rognak a nép között s ez a papság buzgólkodá-
sának eredménye. A mi népies irodalmunk szent 
ügyét is nem újabb és bármily egyetemes társu-
lás, hanem a gondos szerkesztés és a még gon-
dosabb terjesztés fogja felvirágoztatni. 

Szőts Farkas. 

Egy-két szó a fővárosi vallásos felolvasások 
alkalmából. 

Fokozódó örömmel olvasom a fővárosban rendezett 
valláserkölcsi felolvasások és előadások sikeréről szóló 
tudósításokat, valamint nem hiszem, hogy legyen egy-
házát s vallását szerető prot. ember, ki lelkéből ne ör-
vendene e szerencsés irányban megindult mozgalomnak, 
mely míg egyfelől arról győz meg, hogy — Istennek 
hála! *van még Izraelben hét ezer ember, kiknek térdólc 
nem hajolt meg a Badl előtt,« — másfelől azt a mind-
nyájunk által megszívlelendő tanúságot nyújtja: debuisset 
pridem ! 

Ft, Szász Károly püspök úr megnyitó beszéde igen 
szépen és meggyőzőleg mondja el az okokat és szempon-
tokat, melyek ezen valláserkölcsi felolvasások tartását külö-
nösen a főváros társadalmi és vallási viszonyai közt annyira 
kívánatossá, sőt szükségessé teszik. Ám én azt hiszem, 
hogy ezen indokolás alapján nemcsak a fővárosban, de 
a vidéki nagyobb városokban, sőt általában minden vala-
mire való prot. gyülekezetben is felette égető szükség, 
vagy legalább is felette jótékony hatású volna: időko-
ronkint a valláserkölcsi élet és theol. tudományok köré-
ből vett népszerű felolvasásokat, vagy szabad előadásokat 
tartani. Szükséges volna ez, úgy közönségünk műveltebb 
s templomtól, vallásos dolgoktól többnyire idegenkedő 
tagjaira való tekintetből, mint arra az egyszerű felfogású, 
csekély ismeretekkel biró földmíves atyánkfiára nézve, ki 
a templomon kívül másutt szellemi táplálékot nem talál, 
de a téli munkaszünet ideje alatt talán szívesen ragadná 
meg az alkalmat ismereteinek gyarapítására. 



»A prédikáció ugyanis — mint Szász K. püspök 
úr megokolása mondja — nem merítheti ki a vallásos 
eszmék egész körét.« S még ha kimeríthetné is, de a 
prédikáció, bármily népszerű legyen különben, sohasem 
szállhat le egy bizonyos magasabb színvonalról; holott 
p. o. egy népszerű szabad előadás keretében, kivált a 
mi egyszerű falusi népünk előtt, a lehető legnagyobb 
részletességgel, úgy szólván: töviről-hegyire magyaráz-
hatunk meg mindent. Tehát, meggyőződésem szerint, 
úgy a hívek szellemi szükségleteinek minél teljesebb ki-
elégítése, mint a lelkipásztor sikeresb működhetése szem-
pontjából a szószéken kívül egy más7 újabb tért kellene 
magunknak teremtenünk és pedig első sorban : a szóban 
forgó valláserkölcsi előadások tartása által. 

És ez nem is járna sok nehézséggel; főleg falusi 
gyülekezeteinkben a legegyszerűbb módon valósítható. 
Engedelmet kérek, hogy pár szóval hivatkozhassam az 
általam követett eljárásra. Részemről az egyháztörténel-
met tartván e szabad előadások céljára legalkalmasabb-
nak, gyülekezetem körében már ezelőtt hét évvel meg-
kezdtem ez úgynevezett »egyháztörténelmi előadásokat.« 
Tartottam pedig a téli hónapok alatt, eleinte minden 
csütörtök délután 3 órakor, mivel pedig ez időpont so-
kakra nézve szokatlan és kényelmetlen volt, a második 
évtől fogva már csütörtök reggelenkint, az istenitisztelet 
bevégeztével és pedig a mi viszonyaink közt az erre 
legcélszerűbbnek talált és tapasztalt helyen : a templom-
ban, a papi székből. Természetes, hogy kezdetben rend-
kívüli volt az érdeklődés, de aztán nagyon is megcsap-
pant. Mindamellett tágítani nem akarván, bármilyen, 
kevés volt is a hallgatóságom, előadásomat mindenkor 
megtartottam. Sikerült is lassankint mintegy 25—30 férfi-
ból álló törzshallgatóságot gyűjteni magam köré; ezen-
kívül a körülmények szerint olykor az asszonyok közül 
is többen bent maradnak, a nagyobb iskolás-fiúk pedig 
minden alkalommal. Dolgaik felől is többen ráérhetnének 
ugyan, de köznépünk ismeretes indolentiája mellett ennyi 
eredménynyel is meg lehetünk egyelőre elégedve. Mert 
ez a kevés számú hallgatóság aztán igazán hálás publi-
kum. Az első években ugyan, míg ez egyháztörténelem 
kevésbé ismert és érdekes korszakait tárgyaltam, kissé 
szórakozott volt, de a mint áttértem az őket közelebbről 
érdeklő reformáció-korabeli eseményekre, azóta az én 
hallgatóim a lehető legodaadóbb figyelemmel lesnek 
minden szót ajkaimról. Természetes, hogy magam is 
is arra törekszem, hogy előadásom minél egyszerűbb, 
népszerűbb és érdekesebb legyen. E tekintetben 7 év 
alatt már is örvendetes előhaladást tettem, s az elő-
adásra való készület korántsem ad annyi gondot, mint 
kezdetben. 

E télen p. u. Kálvinról beszélgettem, illetőleg ol-
vastam fel előttük, Révész Imre ismert monográfiájából. 
Ha már kezünkben a vezérvonal, nem nagy nehézségbe 
kerül abból a felolvasásra alkalmas részleteket kiválasz-
tani, s azokat egy kis népszerű magyarázattal kisérni. 
És nem is hinné az ember, hogy ez előadások keretébe 
mennyi mindenféle, közelebbi és távolabbi vonatkozású 
tárgyat lehet bevonni. Előjön p. u. a kálvini reformáció 
történetében a bibliának francia nyelvre történt átülte-
tése. Milyen jó alkalom: kitérni kissé a biblia-fordítások 
történetére, s ha csak pár szóval fölemlíteni, hogy mi-
kép jött létre nálunk is a nagy használatban levő biblia-
fordítás, s újabb időben micsoda mozgalom indult meg 
hazánkban ez immár elavult Károli-féle fordítás revisiója 
tárgyában. Vagy még egy példát. Révész » Kálvin életé«-
ben előfordul egy helytt a Marót neve is. Nem isme-
retlen név híveink előtt sem, mert ott van minden éne-

keskönyvben ; de mily érdekes és tanulságos magyará-
zatot lehet ezzel kapcsolatban tartani, általában a refor-
máció korabeli énekek keletkezésénél a mi Szenei Molnár 
Albertünkről s a legújabb énekügyi mozgalomról hazánk-
ban. íme, mily szükséges tudnivalók egy prot. emberre 
nézve, a mikről pedig prédikációnkban vagy egyáltalában 
nem, vagy csak nagy általánosságban szólhatnánk. Ezért 
szükségesek ez egyháztörténelmi előadások. 

De bocsánat ez aprólékosságokért. Nem oktatni 
csak kedvre hangolni szeretnék másokat is, hogy már a 
legközelebbi téli idény alatt minél többen próbálkozná-
nak meg gyülekezetük körében hasonló irányú előadások 
tartásával. 

Magára a lelkészekre nézve is megbecsülhetetlenül 
hasznos ez, ha másért nem, az önképzés szempontjából. 
Az embert kutatásra, tanulmányozásra ösztönzi, míg 
másfelől a népszerű szabad előadás nem épen könnyű 
munkájában is jó gyakorlatot szerezhet magának. Mind-
amellett nem szükséges e dologhoz semmi nagyobb 
apparatus.. Ha csak arra szorítkoztunk is, mit iskolai 
pályánkon elsajátítottunk, de azt a hallgatóságnak lehe-
tőleg élvezhető módon tudjuk előadni, már elég. Az 
sem szükség, sőt nem is szabad, hogy minden alkalom-
mal hosszasan vegyük igénybe hallgatóságunk figyel-
mét: egy jó félóra, vagy ha a tárgy kevésbé érdekes, 
egy jó fertály óra is elegendő a célra. S néhány év 
múlva annyira bele éli magát e dologba a pap is, a hallz 
gatósága is, mintha egyszerűen a köznap reggeli könyör-
gésre menne. 

Magától értetik, hogy ez előadások tartásáról a 
mi falusi gyülekezeteinkben csakis a téli hónapok alatt 
lehet szó. A mi engem illet, kezdetben már december 
hó első csütörtökjén megkezdtem a munkát, később 
azonban a karácsonyi ünnepekre való készület miatt, az 
újév első csütörtökjén tartottam s tartom az első előadást, 
így, miután 7 év alatt mindössze 61-re rúgott előadá-
saim száma, egy-egy téli idényre csakis 8—9 előadás 
jut. Tehát egy kis munkakedvvel akármelyik lelkésztár-
sam megpróbálkozhatik e hova-tovább nagyobb lelki él-
vezetet nyújtó feladattal. 

Mégis különösen a kezdő lelkészeknek ajánlom én 
ez ügyet szíves figyelmökbe. Nem különben nagy vá-
rakozással nézhetünk kivált a budapesti reményteljes 
theol. ifjúság majdani működése elé, azon ifjúságénak, 
mely szerencsés a központban mostanában rendezett 
vallás-erkölcsi előadásokat látogathatni, s elég fogékony 
is arra, hogy a kedvező benyomásokat kitörülhetetlenül 
lelkébe vegye, s azon szent elhatározásra buzduljon, 
hogy majd ha számára is megnyílik a lelkipásztorkodás 
mezeje, ha szerényebb tehetséggel és egyszerűbb kör-
ben is: ugyanazt az Istennek s embernek tetsző mun-
kát végezze, a mire most anyaszentegyházunk jelesei a 
fővárosban oly utánzásra méltó derék példát adtak. 

Lévay Lajos. 

I S K O L A Ü G Y . 
A gymnasiumi vallástani kézikönyvek és a 

konventi tanterv. 
(Vége.) 

Az elmondottakból önként következik, hogy nem 
értek egyet K. úr azon állításával, hogy az egyes köny-
vek ismertetésénél (habár röviden is) meg kellene emlí-
teni a könyv »keletkezésének helyét és idejét s a kelet-
kezés okait.« Erre kivált az ó-szövetségben nincs szük-



ség ; az új-szövetség némely levelénél igen, a mikor azok 
a körülmények a levél irányára világot vetnek. De 
egyébként is, hány könyv van, melynek szerzőjét, annál 
inkább keletkezésének helyét és idejét biztosan megálla-
pítani nem tudjuk?! 

Tovább menve kívánja K. úr, hogy »ismertessük 
meg részletesen a könyv tartalmát.« Erre nézve véle-
ményem az, hogy az egyes könyveknek tartalom szerint 
szakaszokra osztása és az egyes szakaszok tételeinek 
megemlítése (leírás nélkül) célhoz nem vezethet. Tar-
talomjegyzéket tanítani nem is lehet célunk, de időnk 
sincs rá. Gondoljuk meg, hogy egy évben csak 39 ta-
nulásban eltöltött hetet számíthatunk ; egy héten van 
két óra, 39 héten 78 óra. — »Az egy évi tanfolyamra 
kiszabott tantárgyat az I. és Il-ik időszak alatt el kell 
végezni, hogy a III. időszak egészen ismétlésre marad-
jon.« 52 óra esik hát az I. osztályban a biblia általános-
és az ó-szövetség 39 könyvének ismertetésére és még a 
bibliai földrajz és régiségtan megtanítására! 1 Nagyon 
kell hát vigyáznunk a tananyag beosztására. »Ki sokat 
markol, keveset szorít.® Jegyezzük meg és ne felejtsük, 
hogy 9—10 éves gyermekekkel van dolgunk, kiket Pál 
ap. példája szerint tejnek italával kell táplálni, nem ke-
mény eledellel, mert azt nem szenvedhetik. Ezeknél sokkal 
inkább a szívet, mint az észt kell művelni. 

Azt hiszem, hogy a sárospataki »irodalmi kör« is 
tapasztalat szülte meggyőződésből tette, hogy az 1886-ban 
kiadott Bibliai Bevezetésben a fentebb említett felosztást 
az új-szövetségnél apró betűvel nyomattaaz 1882-ki kiadás-
sal ellentétben ; következőleg tananyagnak nem tekinti. 

Mivel eddig kiválóan az I. osztály tananyagáról 
szóltam, megjegyzem még itt, hogy az ó-szövetségi jö-
vendölési könyveket is csak általában, közösen kellene 
ismertetni s egy párt a híresebb próféták közül bemu-
tatni ; ezekből képet alkotnának a tanulók a többiekről. 
Egy példa = száz példa. Előre is tiltakozom az ellen, 
hogy va'aki ez óhajtásomat a profetismus kicsinyléséből 
származottnak tartsa. 

A bibliai földrajz és régiségtan kétségtelenül nagyon 
szükséges a biblia értelmes olvasásához; itt is az legyen 
elvünk »keveset, de jólU 

A konventi tanterv szerint az I. osztály tárgya 
még »a szebb zsoltárok szövegének és dallamának meg-
tanítása, a zsoltárok könyve ismertetése alkalmával.« — 
Szerintem erre a kijelölt alkalom csekély lenne. E te-
kintetben én úgy járok el, hogy minden órára hagyok 
fel egy zsoltárt s azt az óra elején és végén elénekelte-
tem imádkozás előtt; e cselekvények között történvén a 
biblia magyarázása: ki vonja kétségbe, hogy növendé-
keimmel szabályszerű istenitiszteletet tartok ?! A szebb 
zsoltároknak megtanítása feltétlenül megkövetelendő. A 
vallásos tartalmú költeményeknek, a szép énekeknek a 
vallásos kedély képzésére való nagy hatását tagadni nem 
lehet; a vallástanítók egyhangúlag bizonyságot tehetnek 
arról, hogy az énekek a bibliai történetekhez választé-
kosan alkalmazva soha el nem enyésző hatást gyakorol-
nak a gyermek szívére. Tudom, hogy nem én voltam 
az első, a ki a Dávid és Góliát történetét élénk színek-
kel festetten előadva s rögtön elénekeltetve a CXXV-ik 
zsoltárt: A kik bíznak az úr istenben nagy hiedelemmel, 
azok nem vesznek el — láttam, hogy édes megelégedés 
sugárzik a gyermekek arcáról; öröm- és hálakönnyek 
csillognak szemökben, mert az istenben bízó kis Dávid 
»a seregek urának istenének nevében® győzelmet aratott 
az erejében elbizakodott, kérkedő Góliát fölött. Egy-egy 
ilyen kedves jelenetnek kedélyképző hatása kimondha-
tatlan, megbecsülhetetlen! 

Még eddig ebben a meggyőződésben levén : így 
óhajtanám keresztül vinni az I. osztály vallásos oktatá-
sát ; de ha valaki jobb módot ajánl: követni fogom ez 
elvet »consilium mutare sapientis est.« 

A II. osztály tantárgya: új-szövetségi bibliaismer-
tetés, bibliai régiségtannal és földrajzzal, szintén bibliai 
alapon. Fősuly helyezendő a megváltónak az evangéliu-
mokból összeállítható élettörténeteinek, hegyi beszédének 
példabeszédeinek megismertetésére. Alkalmilag megta-
nítandók az ünnepi dicséretek kiválóbb és szebb versei.« 

Igen helyes! Tehát kiinduló, köz- és végpont a 
Megváltó ! Körülötte, az igazság napja körül kell forogni 
tanítónak és tanítványnak ; tőle kell nyerniök fényt és 
meleget. Szemlélni, el kell lesni minden mozdulatát, el 
kell tanulni nemes szelidségét és erkölcsi bátorságát ; 
engedelmességét és komoly önállóságát és még végtelen 
sokat! 

»Fősuly fektetendő a megváltónak az evangéliumok-
ból összeállítható élettörténetére.« Tehát születésétől kezdve 
egész a menybemeneteléig lépésről-lépésre kisérni kell az 
élet ezerféle változatai között megfordult, szavával és 
példájával mindig fenségesen tanító Jézust, hogy legyen 
a gyermekek eszményképe, miért lelkesüljön, a mit el-
érni, önéletéhez megvalósítani legelső és legkedvesebb 
kötelességének tartson. 

Itt — ha célt akarunk érni — ismét nem tartom 
elégnek a bibliát csak úgy olvastatni. Ertem én a biblia-
olvasás nagy jelentőségét; de azt is tudom, hogy azok 
a föltételek, melyek a kivánt eredményt biztosítanák, nagy 
részben hiányzanak. A sárospatakiak ime azt mondják 
»tíz, tizenkét példázat s a Jézus élettörténete elég a má-
sodik osztály számára® ; pedig nekik is épen annyi idejük 
van a vallástanításra, mint nekünk. 

Én azt hiszem, hogy jó lenne a II. oszt. tananya-
gát úgy osztani be, hogy az első időszakban megismer-
tetnénk Palesztinát a négyes felosztás szerint régiség-
tannal együtt, hogy mire az evangéliomok tárgyalására 
kerül a sor, a helyekre nézve a gyermekek tájékozva 
legyenek ; azután a négy evangéliomot. Az evangelio-
mok ismertetése után a Jézus élettörténetét szoros össze-
függésben össze kellene állítani a kézikönyvben; így 
aztán nem a gyermek állítaná össze a biblia olvasása után 
nagy nehézséggel és mégsem teljesen, hanem az össze-
állított történetet a biblia olvasása világosítaná és erősítené 
meg. A II. időszakba,n megismertetnénk a nevezetesebb 
példázatokat; (szintén a kézikönyvben s mindig lehetőleg 
bibliai nyelven!) — részletesen az apostolok cselekede-
teiről irott könyvet; érthető magyarázatát adnók az 
apostoli levelek keletkezésének; leirnók Pál leveleinek 
közös jellemvonásait és tanításának irányát; az egyes 
levelek ismertetését, illetőleg történetét elhagyva, meg-
tanítanánk a kiválóbb tanításokat; általános ismertetését 
adnánk a »közönséges leveleknek®, közölnénk belőlük 
kívánatosan a szebb részeket. Végül a Mennyei Jelené-
sek könyvét ismertetnénk röviden. 

Igen szükséges volna a kézikönyvben egy, a föld-
leírásnak megfelelő térképet, az Apostolok cselekedetei-
hez egy másik térképét venni föl; mert a közönségesen 
használt térképek nem felelnek meg a célunknak. 

Az énekek megtanítására a már említett módot 
ajánlom. 

A III. osztály tantárgya : Keresztyén hit- és erkölcs-
tan együttesen, bibliai alapon. 

A IV. osztály tantárgya : Keresztyén hit- és er-
kölcstan, folytatva. A második félévben confirmatióra 
előkészítés. 

Itt aztán igazán szánkba illik az ének »Szűkölkö-



diink nagy mértékben segedelem nélkül, c . . . . Sokáig ku-
tattam, tudakozódtam hol kaphatok ilyen módszerrel 
Írott munkát ? Kivánt eredményhez nem jutottam; azt 
kell hinnem, hogy nincs egész Magyarországon! Külön-
külön hittan, erkölcstan akármennyi találhatói A kon-
venti tantervnek megfelelő azonban nem. Mivel a kon-
venti tanterv a confirmatióra előkészítést a IV. osztályra 
teszi, felsőbbségemtől kapott ily értelmű utasítás szerint 
én a III. osztályban erkölcstant, a IV. osztályban hit-
tant tanítok. Ez nem helyes még abban az esetben 
sem, ha a konvent a IV. osztályra tette is a confirmá-
tióra előkészítést; nem helyes, mert ^valamint a keresz-
tyén gyakorlati életben hit és jócselekedet legszorosabb 
egységben vannak — annyira, hogy a cselekedetek a 
hit gyümölcséről tűnnek föl: úgy a keresztyén erkölcs-
tan is mindenkor a hittanon a'apul.« (Tóth. D. Keresz-
tyén Erkölcstan.). Tehát első a hittan, azután jön az 
erkölcstan. A konventi tanterv is így szól: ker. hit- és 
erkölcstan. 

Tekintve a tárgy fontosságát, egy ily irányban 
valamely tapasztalt, jó nevelő által készített munkára 
égető szükségünk van, mert a heidelbergi káté, mely 
eddig csaknem közös hit- és erkölcstani kézikönyvül 
szolgált, úgy a templomi, mint az iskolai kathedráról 
kiküszöböltetett; amott helyét a bibliamagyarázat, emitt 
más kézikönyvek foglalták el. 

Az V—VIII. osztályokban elég jó tankönyveink 
vannak, de egyébként is ezen osztályokban a tanulók 
fejlettebb koránál fogva könnyebben segíthet magán a 
hitoktató. 

A tankönyvek nem eléggé célszerű volta mellett 
kétségen kívül nagy hátrányára van a gymnasiumi val-
lástanításnak az is, hogy — mint Kőpataky úr mondja 
— »a vallástanítás nincs gyakorlott emberek kezében.® 
Nem vagyok egész biztosan tájékozva, de mégis hiszem, 
hogy ez Magyarországra nézve csak részben áll. Er-
délyre nézve K. úr azt mondja »a vallás tanítása erdélyi 
prot. gymnasiumainkban egészen fiatal emberek kezében 
van, kiknek sem a tanításban, sem a tananyag beosztá-
sában, sem a tankönyvek megválasztásában kellő jártas-
ságuk nincs, nem is lehet. Soha sem tekintettem magam 
kivételnek. Midőn aztán a fiatal ember a kezdet nehéz-
ségeit legyőzte s a hibákat, miken segítenie kellene, 
észrevette volna ; szóval, mikor már sikeresen tudna 
tanítani: akkor megválasztják papnak ; s mert célja min-
denkinek önállóságra jutni, a társadalomban magának 
állást foglalni: örömmel fogadja a meghívást s az ideig-
lenes vallástanítói széket fölcseréli papi kathedrával. Az 
eltávozott helyébe ismét egy új, kezdő ember jön.« 

Ezen őszinte nyilatkozatot minden fiatal, önmaga 
iránt el nem fogúit vallástanító aláírhatja. Bizony igaz 
az, hogy az első egy pár év csak a tapogatódzás, a 
próbálgatás esztendeje még a legnagyobb buzgóság 
mellett is 1 És ezt némelyek nem aka>ják elhinni 1 Nekem 
nem egyszer mondták: »ugyan mi nehéz dolga volna? 
Hisz a mit tanítania kell, megtanulta már a theologiánU 
A mit tanítanom kell, azt megtanultam már, az igaz; 
habár ismereteimet még nem tetőztem is be és nem is 
hiszem, hogy valamikor betetőzzem ; de azt nem tanul-
tam s nem is tanulhattam meg a theologián, hogy mi 
módon adjam át másoknak, kivált a fejletlen gyerme-
keknek. Erre csak a gyakorlat képesíti az embert. A 
gyakorlat tesz mesterré. A vallástanítók gyakori válto-
zása, az ebből származó folytonos experimentálás igen 
nagy kárára van a vallásos nevelésnek; nagy kárára 
még akkor ic, ha az illető tanító ideiglenes hivatalát 
nem pusztán megélhetési módnak tekinti; azt nem pusz-

tán időtöltésből végzi. A szent ügy érdekében arra kell 
hát törekedni, hogy a vallástanari állomások rendszere-
síttessenek ; a rendszeres hivatalt azután az illetők majd 
életpályának tekintik és mesterségszerüleg végzik. 

Csurgón, 1887. március 13. 
Kiss József, 

főgymn. vallástanár. 

T A R C A. 

H ú s v é t k o r . 
Feltámadás és örökélet! 
Ha, ha, ha! hangzik metszően a vi/eszűek és 

anyagelvűek gúnyos kacaja s nevetve kérdik: ugyan 
lehet-e ezekről a XIX. század 8-dik tizedének utolsó 
felében komolyan beszélni a nélkül, hogy az illető ész-
beli tehetségéről szegénységi bizonyságlevelet ne állítana 
ki s magát szánalom vagy nevetség tárgyává ne tenné ? 

Megállj te léha világfi, ki az élvezetek habzó po-
harait egymás után ürítgetvén fenékig, agyrendszeredet 
már csík az érzékiség mesterséges tüze képes érinteni 
és mozgalomba hozni! Meg te a kapzsiság bilincsei által 
megkötözött mammon-imádó, kiben az önzés oly nagyra 
nőtt, hogy szívedből minden finom érzést, agyadból min-
den fennkölt s magasztos gondolatot kiszorított már! 
Álljatok meg kissé, ne siessetek az ítélettétellel; józa-
nodjatok ki, ha csak kevés időre is, a bódultság mámo-
rából ; rázzátok le lelketekről — ha csak pár pillanatra 
is — az anyagiak után való rajongás rabláncait; hall-
gassatok a józanész következtetéseire, az Önzés által le 
nem kenyerezett szív sugallatára; bár szégyenlenétek a 
nyilt vallomást, tudom mégis, hogy bensőtökben titkon 
— mint futó villanyütés —- át fog rezgeni az a beisme-
rés, miszerint van feltámadás, van örökélet! 

Ne féljetek s ne bosszankodjatok előre, sőt az 
unalom ásítását is kíséreljétek meg visszafojtani, nem 
fogok ám én beszélni a sírból leendő kijövetelről, midőn 
az Úr ítéletet tart elevenek és holtak felett s megfizet 
kinek-kinek az ő cselekedetei szerint; sem amaz örök-
életről, mely dicső hona egy oly ígért boldogságnak, 
melyet »szem nem látott, fül nem hallott, s embereknek 
is gondolatába nem mehet« de egyszersmind sötét helye 
a sírás és rívásnak, a gyötrő kárhozatnak. Isten ments 
ilyesmitől. Hálásabb szerep volna vaknak beszélni a szí-
nek vegyületéről, süketnek a szimfóniákról, mint előtte-
tek emlegetni ezen abstrakt fogalmakat, melyeket kegyes 
jámbor lelkek önboldogságukra s a gonoszság elretten-
tésére teremtettek, istápolnak és hirdetnek. Oh nem! 
ezek a hivés dolgai; ti pedig, mint a tudás reális em-
berei, a hit elvont tételei s annak erejével szemben a 
tagadás és hitetlenség páncélával vértezitek föl magato-
kat, nemcsak, hanem ehhez még más testvéreitek ilyen 
eszmékkel benépesített váracsát is nagy kedvteléssel 
szoktátok megostromolni. Hagyjuk el hát ezen tért és 
minthogy ti a jelenvaló világnak éltek csak, jövőtökkel 
pedig lutrit játszani elég könnyelműek vagytok: adjunk 
légyottot, adjunk találkozást egymásnak saját területetö-
kön, a hol is a látható világban már megtörtént és 
számtalanszor ismétlődő eseményekre s jelenségekre irá-
nyozván figyelmeteket, akaratotok ellenére is oda foglak 
kényszeríteni, hogy ha már ama másik feltámadást és 
örökéletet semmibe sem veszitek, lássátok meg ezeket itt 
a földön, a természetben, a történelemben, sőt az em-
berek egyéni életében is. 

Tegyünk tehát próbát! 



A világegyetem mozgató erői, úgy a látható, mint 
a láthatatlan régiókban, eleitől fogva a jó és rosz, a 
a világosság és sötétség, az igazság és kényuralom, az 
erény és a bűn. Ezeknek egymással vitt küzdelmében a 
győzelem most az egyik részére hajolt, majd a másik ke-
rekedett felül; most egyik esett el és látszott meghalni, 
majd ugyanez erőt merítve, újra életre kelt, s ellenfele 
kezéből nemcsak a diadal zászlóját csikarta ki, hanem 
az elfoglalt területről teljesen vissza is szorítá. 

Ezen elkeseredett, megszűnés nélküli párviadalban 
sem a jó, sem a rosz, sem a sötétség, sem a világosság 
stb. el nem veszett, végképen meg nem semmisült; mai 
napság is épen úgy, mint évezredek folyamán keresztül 
szemközt állanak és viaskodnak egymással. Az eredmény 
most sem más, mint régente volt, a meghalás csakis 
látszólagos, melyet jobban leveretésnek, eltűnésnek mond-
hatnánk ; aztán ismét előttünk áll egyik vagy másik újult 
erővel s harcra képesen. íme ez az újból való megjele-
nés nem-e a feltámadás, az örökélet maga itt közöttünk, 
itt ezen a földön 1 

De van ám itt egy óriási, kiegyenlíthetlen különb-
ség, mely abban mutatkozik, hogy míg a rosz és érdek-
társai győzelmének, illetve feltámadásának nyomaiban 
bánat, keserűség és pusztulás járnak, addig a jó és szö-
vetségeinek diadala örömet, áldást és boldogságot hor-
doz szárnyain. 

Vissza menjünk-e a kezdet mythószához mely-
szerint a fenntemlített erők és elemek egy forrongó zűr-
zavarban, egy kháoszban gondoltak együttesen gomo-
lyogni, melyben nem volt fény vagy sötét, nem volt 

v rendszer és elkülönítés, hanem az élvezhetetlenség és 
okszerűtlenség labirintjában össze-vissza tévelygett min-
den, mi hivatva és rendeltetve volt a szép és jóságos 
világrendszer megalkotása és kifejleszthetésére. És jött 
a teremtő, a szétválasztó erő 1 

Mindenik tényezőnek, mindenik anyagnak kimu-
tatja helyét, részekbe önti, időbe osztja be a jót és 
rosszat, a világosságot és sötétséget, a hasznost és ártal-
mast ; de egyúttal nem semmisíti meg sem egyiket, 
sem másikat, engedi mindnyáját tenni, működni, hogy 
ekként az egymásra való hatással örök munkásságra kö-
teleztessenek. Hogy ne legyen tétlen tespedés — mely 
rosszabb a halálnál — hanem folytonos erőkifejtés és 
tevékenység által bizonyítsák be életrevalóságukat, ha 
vesztenek most, törekedjenek nyerni majd, erő, kitartás, 
szabadság, mind, mind meghagyatott náluk. Ez elvitáz-
hatatlan tény, mi bizonyításra aligha szorul. Avagy szük-
ség-e hivatkoznom a természetben mai nap fennálló 
azon küzdelemre, melyet egy részről a jó és világosság, 
más részről a rossz és sötétség folytatnak egymással ? 
Szükség-e mondanom, hogy ha az előbbiek lobogtatják 
győzelmi jelvényeiket, van öröm, vidámság és áldás s 
ha az utóbbiak vonulnak fel, s foglalják el a küzdelem 
színterét, jajszó, siralom és kétségbeesés támad miattuk. 

Mindez úgy az évszakok, mint a nappal és éjszaka 
váltakozásában nem különben az időjárás kedvező, vagy 
mostoha voltában, a föld termése, vagy terméketlensé-
gében stb. újra és újra ismétlődik szemeink előtt, csak 
is egy kevés utángondolás és tanulságos következtetés, 
íme kényszerítve vagyunk beismerni, bevallani, ez nem 
más, mint a jó és rossz, a sötétség és világosság na-
pontai feltámadása, tehát örökélete is. 

Hát vájjon az ember világtörténelme mit tár föl a 
figyelmes gondolkozó előtt? 

Itt is azon harc és küzdelem az esélyek ugyan-
azon megújulásával s végeredmény a szereplők és szem-
tanukra nézve ugyanazt a hatást gyakorolja. 

Mondjam-e, hogy a népek, sőt a szűkebbkörű tár-
sadalom életében szintén a jó és rossz állanak egymással 
szemközt. Egy oldalon az igazság és szabadság égi 
fénybe öltözött angyala, másikon a gazság és jogtiprás 
démonai. 

Az égnek küldötte egy időre békésen s áldásosán 
hat és működik, de álnok és konok ellenségei titkos 
aknákat ásnak s fondorlatokat szőnek megbuktatására, 
s ha elesik ? nagy lármával csapnak halotti tort; ámde 
a nemes harcos nem halt meg, még csak nem is al-
szik, hanem erőt gyűjt, híveket hódít, aztán hatalmas 
erővel támad, önhitt ellenfelére, ez szégyenkudarccal 
hátrál, tehetetlen elfojtott dühvel engedi át a trónt, de 
róla le nem mond, magát meg nem adja, hanem csak 
alkalomra vár s kilesi az óvtalan pillanatot s toborzott bé-
renceivel ő intéz támadást, mely elől a szent és nemes ügy 
kénytelen visszahúzódni, de csak egy időre és azért, 
hogy újból érvényesíthesse erejét, hatását. A jók, az igaz 
ügy barátai, lélekből üdvözlik és áldják az ő győzedel-
mének bekövetkezését, a mikor a sötétség és gazság 
aljas lelkű fizetett szolgái rettegnek és kezüket tördelik, 
ellenben az önkény és elnyomás harci riadójára ördögi 
kéjérzet járja át valójukat s jobb sorsra érdemes buz-
galommal rohannak a harcba. Ez is feltámadás, ez is 
örökélet, itt közöttünk, itt ezen a földön, a maga fel-
emelő vagy lesújtó következményeivel. 

Legkiemelkedőbb, legboldogítóbb s legáldottabb 
már azon eszme és érdekharc, mely Zsidóország törté-
netének lapjain van megörökítve, a mikor is a papi 
önkény és kapzsiság, a féltett zsarnoki hatalom élet-
halál harcra állott ki az igazság és világosság legönia-
datosabb s legbátrabb bajnokával, Jézussal, kit a keresz-
tyénség Isten fiaként tisztel és imád. 

Ott is győzött előbb s gonoszság és ármány ör-
dögi szövetkezete halálra hurcolta, keresztre feszíté a 
legszentebb és legüdvösebb eszmék képviselőjét, eltemette 
a sziklaüregbe az igazság és szabadság legyőzött bajno-
kát, őröket állított az üreg sírja elé, hogy valamiképen 
ki ne lépjen kőkoporsójából s ajkai ne szóljanak többé 
a néphez feltámadás és örök életről. Ámde a szellemet 
a hatalmas papi fejedelmek, a római helytartó vitézei 
sem tudták megfojtani a feltámadás és örök élet gon-
dolatát, ennek érvényesülését ők sem törölhették ki az 
emberiség történetéből. 

A szellem, az eszme feltámadt és örökké él; itt 
jár közöttünk az igazság, felvilágosodás és szabadság 
jelenségeiben és habár olykor az önkény áldozatául esnek 
is, de uralkodói trónusokat ismét és ismét visszafoglalják 
s isteni jóltevő fényüket beragyogtatják az alacsony 
kunyhók szalmás fedele alá épen úgy, mint a márvány 
paloták csiszolt termeibe, az ott lakók szívét egyaránt 
nemes lelkesülés és áldozattételre gyújtják föl. 

A lelkiismeret szabadsága, a nép fenséges jogai, a 
közművelődés és általános jólét érdekében önmegtaga-
dással küzdő vezérférfiak — mint az istenség földi kép-
viselőinek — emlékezete áldott és hervadhatatlan dics-
koszorúval van körülövedzve, magasztos s boldogító 
munkásságuk következményei előtt az utókor évezredek 
múlva is a legmegtisztelőbb, legtisztább érzelmek hála-
áldozatával borulnak le. 

Ti dicsők s nemesek! — köztetek legdicsőbb, 
legnemesebb Jézus — ti bennetek, a ti műveitekben újra 
kél, újra támad a szent eszmék áldása, mely épen azért 
örökké él. 

Viszont a gonoszság bérencei, kik önösségükben 
a föld göröngyeihez tapadtak, vagy pedig felfuvalkodott 
hiuságukban s esztelen bölcselkedésükben kicsinylenck, 



sőt lábbal tipornak mindent, a mi szent, kik a bűnt 
imádván, az erényt kigúnyolják, kik csak nagyságuk s 
hatalmuk gondolatával s emelésével vannak elfoglalva, 
ezektől utálattal s megvetéssel fordulnak el nemcsak 
kortársaik, hanem nevükhöz századok végtelen során 
keresztül is borzalom és átok fűződik, mit el nem törül 
sem idő, sem távolság. Ez is feltámadás, ez is örökélet, 
átokkal, kárhoztatással teljes. 

Az örömteljes áldás, a csapás bánattal, a dicső 
emelkedés és szégyenletes bukás e földről ki nem irtha-
tok, egymás után való következésük be nem állítható, 
ugyanazért ismét és ismét feltámadnak, vagyis örökké 
élnek. 

Vessünk-e csak egy futó pillanatot is az egyes 
emberek szívvilágába, felszínre hozzuk-e onnan a nemes 
egyszerű, tiszta érzelmeket ? minők a szeretet, megbo-
csátás, hűség és jótékonyság; melléjük állítsuk-e sötét 
ellentétüket, az önzést, gyűlölséget^ boszut, hitvány szó-
szegést és szívtelen fukarságot ? Oh mily elkeseredett 
bősz csatát vívnak ezek az egyes emberek életében! Ha 
az elsők győzedelmeskednek, megszületik, feltámad az 
erény, ha az utóbbi csoport vergődik túlsúlyra, előáll a 
bűn és ez is így tart az ember teremtésétől folyvást mai 
napság is és tartani fog, míg ember él a földön. Erény 
és bűn egyformán örökéletű, mely átszáll nemzedékről 
nemzedékre, mert hiszen bátran mondhatjuk : a szülők 
gondolata, érzése és törekvése a családtagoktól mintegy 
átörököltetik, ha meghalni látszik is velünk, de mieink 
munkásságában újra életre kél, mondhatjuk egész biz-
tonsággal, hogy jóságunk vagy rosszaságunk, erényünk 
vagy bűnünk hatása s emlékezete a szerint és olyan 
arányban fog a végtelenségbe átnyúlni, a milyen körben 
és erővel érvényesítette magát a jelen való világban. 

Feltámadás, örökélet csak azokra nézve nem léte-
zik, kik megtagadni akarnák a természeti világ, a törté-
nelem folytonosságát és kiknek lelkét nem hatja át 
semmiféle nemesebb törekvés, szívük üres ; a szeretet és 
szívjóság előttük ismeretlen, szerintük az erény jámbor 
lelkek ábrándozása csak. De ám nem is csoda, mert 
nekik a feltámadás, az örökélet, a számukra fenntartott 
átok és megvetéssel nem kívánatos, de azért, hogy ők 
látván, nem látnak, hallván, nem hallanak, kívánni, nem 
kívánnak, mégis van : 

Feltámadás és örökélet! SütŐ Kálmán, 
bereg-somi ev. ref. lelkipásztor. 

Az unitárius „Dávid-Ferenc-egylet." 
Nem kell sokat vizsgálódnunk a társadalomban, 

kevés körültekintéssel is sajnosan tapasztalhatjuk, hogy 
a mai korszellem és a vallásosság egymástól nagyon 
távol állanak. 

Minden egyébbnek nevezhetjük e kort, csak vallá-
sosnak nem. Igaz, hogy a XIX. század a felvilágosodás 
százada, de a midőn felvilágosított, egyszersmind vallás-
talanná is tett; mert nem a szív, a lélek, ideális felé 
vonzott, hanem ezeket elkerülve, a rideg ész, a tényleg 
meglevő, a reális alapok felé fordította az emberek 
figyelmét annyira, hogy korunk jellegéül bátran vehetjük 
az anyagias irányt. Es ez iránynak, ez anyagimádásnak 
meg van a maga gazdag eredménye a gyakorlati élet 
elanyagiasodásában is. A visszahatás feltűnő módon 
mutatkozik mindenütt és mindenben, a minek útját állani 
az egyházaknak sohasem volt sürgősebb hivatása és 
kötelessége, mint most. De vájjon miként? 

E kérdésre határozott feleletet adni nem lehet. 

Sokan és sokszor írtak hivatott egyének e tárgyban a 
nélkül, hogy a valódi kelléket megtalálták volna. S én 
magam nem is térek e kérdésre. De ha példa után in-
dulunk s figyelmesen gondolkozunk csak arról: vájjon 
miként van az, hogy egy oly csaknem kizárólag realis-
tikus foglalkozású népnél, mint az angol is, a vallásosság 
s evvel karöltve járó erkölcsiség oly magas fokával ta-
lálkozunk, minővel egy keresztyén állam sem bír ? Okul 
fogjuk találni azon nálunk nagyon is érezhető hiányt, 
hogy ott az egyház benne van — a szó teljes értelmé-
ben — a társadalomban ; s az egyház iránti meleg ér-
deklődés hevíti keblét úgy a leggazdagabb lordnak, mint 
a legszegényebb iparos embernek. Nekünk is erre kellene 
törekedni; az egyházat bevinni a társadalomba, hogy ez 
keresse fel közönyös tagjait s felébressze szívükben azt 
a mindent átható jótékony vallásos érzetet, mely az 
ősök keblét is hevité 1 

Ily értelemben alapult nálunk unitáriusoknál a 
»Dávid-Ferenc-egylet,« melyben a főérdem Boros György 
theol. tanáré, ki maga is huzamosabb ideig élvén az 
angolok közt, mintegy importálni igyekezett közibénk az 
ott tapasztalt vallásos kedélyt »a mindeneket megpró-
báljatok és a mi jó, azt megtartsátok« elvénél fogva. És 
hogy ez jó volt s hogy ez egylet életrevaló s működé-
sében helyes irányt követett, mutatja az a szép ered-
mény, melyet a megalapulásátóli aránylag rövid időn 
elért. És épen ez okból bátor vagyok az egyletet s mű-
ködését röviden ismertetni, ha a tekintetes szerkesztő 
úr becses lapjában erre helyet enged. 

A D.-F.-egylet 1885. aug. 29-én tartotta alakuló 
gyűlését, a mely alkalommal egybegyűlt tekintélyes 
számú egyháziak és világiak, egyhangúlag kimondták az 
egylet megalakulását, s megállapította az alapszabályokat 
is, melyeknek főbb pontjai: (2. §.) céljára nézve: az 
unitárius ker. vallás, a hit és erkölcstudomány és neve-
léstan körébe tartozó elvek és kérdések tisztázása és 
terjesztése, a lceresztyén vallásos és erkölcsi élet ápolása 
és emelése. (3. §.). Az egylet áll alapító, rendes, pártoló 
és tiszteletbeli tagokból. Bármely tagságra felvétetnek 
nők is. (12. §.). Az egylet évenként közgyűlést tart. 
(19. §.). Az egylet ügyeit egy Kolozsvártt székelő vá-
lasztmány intézi. (23. §.). Az egylet tagjai egyházközon-
ként fiók-egyletekké alakúinak. (28. §.). A fiók-egylet 
működése különösen kiterjed arra is, hogy egyes hit-
községekben a valláserkölcsi élet szeplőtlen tisztaságban 
megőriztessék s minél gazdagabb gyümölcsöket terem-
jen, mi végre minden lehető módot felhasznál arra, 
hogy nép és ifjúsági könyvtárak, önképző körök, vasár-
napi iskolák alapíttassanak. A vasárnapok megtartassa-
nak s ezeken híveink az istenitiszteletet buzgón látogas-
sák ; a gyermekek iskoláztatása ne hanyagoltassék el s 
különösen a vallástanítás mindenütt gondosan kezeltessék; 
a hívekben az áldozatkészség ne csökkenjen, sőt foko-
zódjék ; a különböző hitfelekezetűek között a kölcsönös 
szeretet és testvéri érzés ápoltassák. 

Ez alapszabályok megállapítása és megerősítése után 
hozzáfogott a központi választmány, dr. Brassai Sámuel 
elnökkel élén, működéséhez. Első teendő mindenesetre 
a tagok gyűjtése és a fiók-egyletek megalakítása. A 
siker meglepő volt. Alig egy rövid év után Boros György 
titkár, az első rendes közgyűlés alkalmával 1886. aug. 
28-án örömmel jelenthette be, hogy az egylet tagjainak 
száma csaknem 500, mely szám folytonosan szaporodik ; 
s hogy a fiók-egyletek is számszerint 8-an megalakul-
tak s a kezdet nehézségeit részben már leküzdve, meg-
kezdették működésüket. Örömmel vehettük tudomásul, 
hogy tagjainak sorába a nők is nagy buzgalommal állót-



t ak be (a t agok 1/r-óe nő) a mire n a g y szükségünk is 
van. Mert bármely nemes ügyben, ha a férfiak mellé 
állítjuk a nőket is, a siker e lmaradhatat lan lesz. S épen 
ez okból a központi választmány egyik alelnöke, vala-
mint 4 választmányi t ag a nők köréből választatik. Az 
egylet vagyona is e rövid idő alatt, habár a tagsági 
díjak oly csekélyek (alapító tagdí j egyszersmindenkorra 
i o f r t ; rendes tagdí j évi i f r t ; pártolói díj tetszés sze-
rint) voltak is, csaknem 2000 í r tból áll, melynek jöve-
delméből 9O°/0 népszerű tudományos munkák, vallásos 
t a r t a lmú füzetek és könyvek kiadása és ter jesztésére for-
dít tatik s részben a falusi köny tá rak és vasárnapi isko-
lák segélyezésére. A fiók-egyletek is jövedelmeiket ily 
m ó d o n használják fel, igyekezvén másfelől odahatni , 
h o g y a nép közölt a biblia, imakönyvek, templomi éne-
kes könyvek, minél nagyobb mér tékben e l ter jedjenek. 

Igen nagy lendületet kölcsönzött az egyle t műkö-
désének tiszteletbeli elnöke, főt. Fe renc József püspök 
úrnak azon indí tványa, hogy az egyle t céljának megfe-
lelőleg, úgy a központban, mint a fiók-egyletekben időn-
ként felolvasással vagy szabad előadással egybekö tö t t 
összejöveteleket rendezzen, hogy így alkalom nyuj tassék 
a t agoknak találkozásra s közérdekű kérdések megbe-
szélésére. A z indí tvány örömmel fogad ta to t t s az első 
i lynemű felolvasás 1886. március 16-án meg is t a r ta to t t 
a közönség (tagok és nem t agok felekezeti különbség 
nélkül) igen élénk érdeklődése mellett . A z első sikere 
után következtek a többiek, melyek az egyletnek mind 
működésére , mind eredményei re nézve nagy nyereségek 
voltak. A felolvasások t á rgya nem volt meghatározva 
soha, csakhogy az egylet céljainak megfelelők legyenek. 
S a tá rgyválasz tás szerencsés volt mindannyiszor , mer t 
é rdekes voltuk mellett vonzot ta is a közönséget . I lyenek 
voltak dr. Brassai Sámueltől : »A jövő vallása® és »A 
hit*. Dr . Bar tók I s tván tó l : »A vallási és orvosi dualis-
mus« és »A darwinismus és vallás«. Boros G y ö r g y t ő l : 
>Dávid Ferenc , mint kolozsvári pap.c Kelemen A l b e r t : 
»A népiskolai vallástanítás jelen állása és célszerű re-
f o r m j a i (közgyűlési felolvasás és vi ta tárgya volt) Kovács 
János tó l : »A vasárnap megünneplése Angl iában és A m e -
rikában «. K ő v á r y László akad. tagtó l : »A család és a 
család tagja i hivatásáról a keresztyén társadalomban®. 

A felolvasásokat az egylet kis füzetekben saját 
költségén kiadja a közönség közt való terjesztés véget t . 
Legú jabban pedig egy irodalmi pályázatot hirdetet t , 
melyen t ag és felekezeti különbség nélkül mindenki 
részt vehet. Még ped ig a következő fel tételekkel: 

í r a n d ó : 1. Erkölcsi elbeszélés. T á r g y a a m a g y a r 
nép életéből veendő. Ter jede lme öt 8-adré t nyomta to t t 
levélnél több nem lehet. Ju ta lma egy husz frankos arany. 
2. Egyháztörténelmi rajz. A t á rgy vehető akár az unit. 
egyház, akár az unitárius eklézsiák tör ténetéből . Te r j e -
delme 4 nyolcadré t n y o m t a t o t t levélnél több nem lehet. 
Ju ta lma egy husz f rkos arany. 3. Életrajz. T á r g y vala-
mely jeles unitárius férfi vagy asszony élete. Te r j ede lme 
4 nyolcadré t nyomta to t t levél. Jutalma egy husz f rankos 
a rany . 4. Eredeti egyházi ének (úgynevezett dicséret). 
Ju ta lma egy husz f rankos arany. 5. Eredeti egyházi ének 
gyermekek számára. Juta lma egy husz f rankos a rany . A 
pá lyáza t határ ideje 1887. junius 30. A prózai dolgoza-
tok népszerű nyelven a nép számára Í randók. Mindenik 
dolgozat idegen kéz Írásában a szerző nevét r e j tő jeligés 
levél mellett kü ldendő be az egylet t i tkárához (Kolozs-
várit , Rózsa-u tca 2. sz.). E pályázat ta l a népies vallásos 
i rodalom fejlesztése és ter jesztése véte te t t célba, mely 
által egy rég érzett h iányon lesz segítve. 

íme röviden a »D. F . E.« tör ténete és működé-

sének főbb mozzanatai . E g y fiatal kicsiny egylet , mely 
alig hogy a kezdet nehézségei t legyőzte, már is szép 
e redményeke t képes felmutatni . É s én bizton hiszem s 
remélem, h o g y működésének e redménye hova- tovább 
nagyobb lesz s bár kicsiny körben, de ha tha tós elő-
mozdítója lesz a vallás-erkölcsi élet javulásának és fejlő-
désének. 

Kolozsvári t , 1887. március 20 
Végh Mihály. 

B E L F Ö L D . 
A papi uralom visszaóhajtása. 

Hazánk ka th . főpapjai által ünnepélyes alkalmaknál 
mondo t t beszédeket egy idő óta egy és ugyanazon 
szellem lengi át. A felszólalók különféle, de mindig 
mesteri alakban iparkodnak hallgatóik figyelmét lekötni 
azon régen mult időknek színdús ecsetelésével, a midőn 
a kath. papság meg volt e légedve a világ sorsával. S 
mialatt így párhuzamba hozzák a varázsfényben felmu-
ta to t t multat a r ideg jelennel, úgy tetszik, mintha hall-
gatóik szívében elégedet lenséget akarnának kelteni a mai 
társadalmi állapotokkal. E mellett nem mulaszt ják el a 
legválogato t tabb nyá jasságga l hangoztatni , h o g y azon 
régi boldog ál lapotok főként azon körülménynél fogva 
léteztek, h o g y a laikusok feltétlenül meghódol tak az 
eg\ házi ha tóságoknak ; h o g y más törvényt , más útba-
igazítást, más tanácsot nem ismertek, mint az egyházi t . 
Hangsúlyozva hozzáteszik, h o g y az emberiség az élet 
mizériáiból ma sem bontakozhat ik ki másképen, mint ha 
ismét tel jes odaadással aláveti magá t a ka th . egyház és 
papjai a tyáskodásának. 

í g y beszélt nem régen Schlauch püspök a Szent 
László-társulat gyűlésén, így szólott márc . 17-én a Szent 
Is tván-társulat közgyűlésén Simor bibornok-hercegprimás 
A m a z ily ér telemben muta t t a be hallgatóinak a közép-
kort, emez ily r agyogó fénynyel festet te a keresz tyén-
ségnek első három századát hal lgató közönsége előtt. 

A mennyiben a kathol . egyház felkentjeinek eme 
felszólalásai a kath . híveket az egyháziasságnak m e g -
nyerni akar ják, nincs jogunk az ügybe beleavatkozni . 
Minden felekezeti papságnak szent kötelessége odahatni , 
h o g y a hívek jámbor szeretet tel csüngjenek egyházukon, 
mert a vallás-erkölcsi élet csak így létesíthető, csak így 
fejleszthető. Azon okból sem szólottunk volna hozzá a 
b ibornok-hercegpr imás beszédjéhez, hogy elmélkedésében 
minket, protes tánsokat nem létezőknek tekint s így az 
új korszakot alkotó reformátiót megemlí tésre sem mél-
ta t ja . Nem 1 mi ily bánásmódhoz régen hozzászoktunk. 

De hozzá kell szólnunk azért, mer t a ki elfogulatlan 
értelemmel mérlegeli az ünnepélyes beszédek tar ta lmát , 
észreveszi, h o g y ezen enunciatiók óha ja az egyháziasság 
élesztésén kívül másra is i rányul : a papi uralom vissza-
állítására. 

H a a középkor dicsőítése ezen uralom visszaállítá-
sát meg nem közelítheti, talán a keresztyénség első 
há rom századának magasztos ecsetelése képes leend a 
keblekre oly ha tás t gyakorolni , h o g y kivétel nélkül 
magukévá teszik a papi uralom visszaállítása utáni óhaj t . 

E feltevés nem meddő . Hiszen mindaz, a mi a 
keresz tyénségnek általában és a kathol . egyház óriási 
épületének különösen alapul szolgál, az egyházi a tyák 
pára t lan szellemi munkássága által e korszakban raka-
tot t le. 

A házasság kérdése például egy időben sem ré-



szesült oly sokféle, gyakran egészen ellenkező tárgyalá-
sokban, mint a keresztyénség első három századának 
lefolyása alatt. Tertullian, ki egy ideig Rómában tartóz-
kodott s aztán karthagói presbyter volt, a második 
század vége felé sophistikai dialektikájának egész éies-
elrrűségével az egynejűség érdekében száll síkra s azt 
retorikájának teljes hevével védi. Szerinte csak egy há-
zasság lehetséges; a ki másodízben házasságra lép, 
bigamiát követ el, miután egyre megy, akár egymás 
után, akár egyszerre bír két nővel valaki. Sőt tovább 
megy, a kétszeri nősülést vagy férjhezmenést egyszerűen 
házasságtörésnek tekinti. Egy nő, ki első férjét a halál 
által elvesztette és ismét férjhez megy, az elsőt szelle-
mileg, a másodikat testileg bírja, s miután így öntudatát 
két férjjel megosztja, házasságtörést követ el. 

íme, e felfogásban rejlik a házassági szentségnek 
csirája, s ha figyelembe vesszük a mi Ignátius levelében 
idevonatkozólag mondatik, hogy minden házasság mint 
Istenre való vonatkozás csak akkor kötendő meg, ha a 
püspök azt jónak találja, nem pedig érzéki kívánságból : 
akkor úgy tetszik, mintha a házasságban azon időben 
nem annyira a házasfelek boldogítása, mint inkább a 
papi tekintély és uralom emelése és biztosítása kereste-
tett volna. 

E nézet annál könnyebben fölmerül az emberben, 
mert a papi uralom alapköveivel bőven találkozunk a 
keresztyénség első három századában. Már ekkor észre-
vehető, hogy Róma városának politikai jelentősége 
alapjául szolgált a Péter-mondának, melyen a pápai ha-
talom kifejlődött. Tertullian és Irenaus szerint a püspö-
kök az apostoli hagyomány közveiítői és képviselői. O 
bennök nyilvánul az egyház egysége azáltal, hogy egy 
és ugyanazon tanban mindnyájan megegyeznek. Az egy-
házi és püspöki Öntudat főképviselője pedig Cyprian, 
248 körül karthágói püspök. Nála az egyház és püspök-
ség egy és ugyanazon egységet képez. O létesíti a dog-
mát: >Episcopus est in ecclesia et ecclesia est in epis-
copoi, a püspökség az egyházban és az egyház a püs-
pökségben létezik. 

Visszatekintve most már ezen korszakra és pár-
huzamba hozva a papságnak akkori állását annak mai 
állapotával, megérthetjük azt az óhajt, hogy a mai 
e tekintetben fennálló viszonyok elmúljanak és a régiek 
térjenek vissza. 

Ezen változás, ha lehetséges lenne, a kath. papi 
uralomra nézve kellemes volna, de sem a mai álla-
mokra, sem a jelenben élő hívekre nézve nem kívánatos 

Az államokra nézve nem, mert ma majdnem min-
den egyes államban többféle felekezetű polgárok élnek, 
kiknek az állammal szemben legfőbb kötelességük az, 
hogy jó honpolgárok legyenek, mire nézve semmiféle 
vallás gátat nem képez, képeznie nem szabad. 

Nekünk protestánsoknak az a szemrehányás téte-
tik a kath. egyház részéről, hogy mi képezzük az állandó 
forradalmi elemet az államokban. Ezen szemrehányásra 
elég volna válaszul annyi, hogy Francia- és Lengyel-
ország bizonyosan jó kath. államok s hogy ezekben a 
forradalmak nagy s talán legnagyobb szerepet játszottak. 

Azonban e szemrehányásnak mélyebb oka van. A 
római kúria egy önálló, minden államszerkezettől füg-
getlen hatalom volt, mely a minden államhatalom fölötti 
főuraimat magának tulajdonította és hosszú időn át 
tényleg gyakorolta is. Ezen fenhatóság a reformátió által 
a prot. országokban tönkre ment, a kath. országokban 
megingattatott. Mindenütt elterjedett a meggyőződés, 
hogy a hierarchia káros; és ma nemcsak a protestáns, 

hanem a kath. államok kormányai sem kívánják vissza 
a papi uralmat. 

De lehetetlen is volna azt visszaállítani — a kath. 
egyház régen megszűnt az egyetemes és egyedül üdvö-
zítő egyház lenni. Az 1053. évben történt az első nagy 
szakadás, midőn a keleti egyház a nyugotitól elvált, s a 
gör. keleti keresztyének bizonyosan azt tartják, hogy ők 
a római papi uralom nélkül is üdvözülhetnek. Rólunk, 
protestánsokról nem is szólok. Minket Rómába vissza-
vinni nem lehet. Mi azt tartjuk — s e tekintetben a mai 
államok velünk egyetértenek — hogy az egyháznak 
viszonya az államhoz nem annyira vallási és dogmatikai, 
mint inkább politikai érvek alapján Ítélendő meg és 
döntendő el. 

Hogy a családi körökben a házassági szentség 
dicsőítése folytán a papi uralom visszaállításának óhaja 
fogékonyabb keblekre talál-e, nem tudjuk. Eddig a ta-
pasztalatok azt bizonyítják, hogy jó kath. országokban is 
a különben vallásos, de szerencsétlen házasfelek számtalan-
szor feljajdultak a katholikus házasság felbonthatlansága 
miatt, annyira, hogy az államkormányok iparkodtak 
enyhülést szerezni ily szerencsétleneknek a polgári há-
zasság behozatala által. Egyébiránt tény, hogy a kath. 
házassági szentség sem volt képes nagyobb számban 
boldogabb családi viszonyokat megteremieni, mint a 
prot. házasság szabadabb alakja és szilárdan áll a sta-
tisztikai tény, hogy az ágy és asztaltól való elválasztás 
következtében kathol. országokban több a vadházasság, 
mint a prot államokban és egyházakban, hol a házasság 
felbontása lehetséges. 

Részemről távol állok minden malitiosus hajlamtól, 
mégis belátom, hogy Hasénak némi tekintetben igaza 
van, midőn azt állítja, hogy dacára a porosz államtör-
vénynek, általában véve, Berlinben a házasságok nem 
köttetnek könnyelműbben, mint Rómában, hol gyakran 
a férj háta mögött egy prálatus áll. 

És ki nem vallaná, hogy nálunk, hol annyiféle 
házassági törvény létezik, a hány vallásfelekezet van, 
felette óhajtandó, hogy a házassági ügy elvalahára or-
szágos törvény által rendeztessék. Már rendeztetett 
volna is, ha a kath. klérus a régen szétmállott ősi dicső-
ségén makacs szívóssággal nem csüngne. Hiszen havaiami, 
úgy kétségen kívül a házassági kérdés elvitázhatatlan 
tanúbizonysága annak, hogy a kath. egyház főőrei, kik 
szíveikből a papi uralom utáni vágyat kiküszöbölni nem 
képesek, minden haladásnak legcsiszoltabb ellenségei. A 
házassági kérdés feljogosítja a mai államokat arra, hogy 
a szemrehányást, mely kath. részről a protestánsoknak 
tétetik, t. i. hogy ezek volnának a forradalmi elem, 
visszautasítsa a kathol. egyház őreire. Valahányszor a 
korszellem értelmében elintézendő volna egy túlélt állás-
pont, mindannyiszor meghiusítja azt a kath. főpapságnak 
a papi uralom helyreállítása utáni vágya. 

Kath. részről való concessiókra nem számítottunk 
soha, most sem számítunk olyanokra; de az emberiség 
és a mai államok érdekében egész határozottsággal ki-
jelentjük : hogy culturharc után nem vágyódunk, mert 
ez szerencsétlenség volna, drága hazánkra. Pedig ez 
volna sorsunk, ha a papi uralom visszaállítása megkí-
sértetnék. 

Bierbrunn er Gusztáv, 
evang. lelkész. 



Egy érdekes anyakönyvezési eset. 
i. 

Xayuméltóságií vallás- és közokt. miniszter űr ! 
Kegyelmes uram ! 

Alul is irt Dobács *) Mária, Gód-Bere Ferenc, adás-
teveli, veszprémmegyei lakos neje, még mielőtt férjem-
mel az 1863-ik évi julius hó 4-én törvényes házassági 
életre léptem volna, ugyanaz 1863-ik évi február hó 
8-án egy fiú gyermeket hoztam a világra, ki a szent 
keresztségben Gyula nevet vévén fel, a nagy-teveli róm. 
kath. egyház születési és keresztelési anyakönyvében, az 
ide I. alatt bemellékelt kivonat szerint, az akkori bába 
téves bejelentése folytán, vezeték nevére vonatkozólag 
az én vezetéknevemmel együtt hibásan Debőknek jegyez-
tetett be. Hogy hibásan lett vezetéknevem annak idé-
jén a nagy-teveli plébánián bejelentve, s ennek alap-
ján hibásan lett újszülött fiam vezetékneve is az anya-
könyvben Debőknek bejegyezve, mutatja a pápateszéri 
róm. kath. egyház születési és keresztelési anyaköny-
véből kiadott s ide II. alá zárt anyakönyvi kivonat, 
mely szerint én az 1841-dik évi ápril hónapban szület-
tem s ugyanazon hó 16-án kereszteltettem meg, s mint 
törvénytelen gyermek, vezetéknevemet, édes anyámnak 
Dobács Annának vezetéknevétől vettem a fenálló sza-
bályok szerint az 1863-ik évi február hó 8-án házassá-
gon kívül született Gyula fiam vezetéknevéül is, szabály-
szerűleg Dobácsot kellett volna az anyakönyvbe beje-
gyezni. A hibás bejelentés pedig onnan eredt, mert anyám 
Dobács Anna, születésem után 4 évre, azaz az 1845-ik 
évi febr. hó 2-án DebŐk József molnármesterrel házassági 
szövetségre lépvén, későbben Kis-Démről, a hol laktak, 
Adás-Tevel községbe költözött s mint távol községből 
beszármazottak, családi körülményeik tekintetében, az 
adás-teveli lakosok előtt ismeretlenek voltak, s én Adás-
Tevelen általánosan Debők József édes leányának tar-
tattam, s az adás-teveliek által rendesen Debők Máriá-
nak hivattam. 

A III. alatti anyakönyvi kivonat szerint azonban 
1863-ik évi julius hó 4-én Gód-Bere Ferenccel házassági 
életre léptem, mely házassági összeköttetésünkből szár-
mazott : Sándor, Károly, Karolina, Mária és Kálmán 
nevű gyermekeim, az adás-teveli ev. ref. egyház születési 
és keresztelési anyakönyvében — mely egyház kebe-
lébe házassági életre lépésem megelőzőleg áttértem — 
mint törvényes házasságból származottak törvényeseknek 
s vezetéknevökre vonatkozólag Gód-Bereknek jegyeztet-
tek be s minthogy keresztelő levelem az illetékes ev. 
ref. lelkészi hivatal előtt felmutattatott, az én vezeték-
nevem is helyesen Dobácsnak Íratott. 

A fentebbiek szerint már családunkban az a visz-
s/ásság történt meg, hogy házassági összeköttetésem 
előtt született első szülött Gyula fiam, az én hibásan 
bejelentett vezetéknevem után Debők név alatt jő elő 
hivatalosan, házassági életre lépésem után született többi 
gyermekeim pedig apjukról Gód-Bere vezetéknéven ne-
veztetnek. A fentebbiek nyomán történt az a különös 
eset is, hogy a csak most említett első szülött fiam az 
1883. évben Debők Gyula név alatt soroztatott be a 
hadseregbe, s mai napig is ugyan e név alatt szogál a 
9-ik számú cs. kir. magyar huszárezredben, az 1864. 
évi ápril hó 14-én született Sándor nevű fiam pedig az 
1884-Ík évben, ugyanazon ezredbe Gód-Bere Sándor név 
alatt soroztatott be, s szolgál mai napig. Hogy ezért e 

*) A vezetékneveket szándékosan közlöm elferdítve. 

visszásság megszüntethető legyen s gyermekeink közt 
halálunk esetén a hibás anyakönyvi bejegyezés folytán 
az örökösödésnél viszály ne támadhasson, s hogy to-
vábbá többször nevezett Gyula fiam katonai kötelezett-
ségének törvényes Gód-Bere neve alatt tehessen ele-
get s bocsáttassék el a hadseregtől, ugyanazért 

Hódolatteljes tisztelettel esedezem a nrnlgú magy. 
kir. vallás miniszter úr kegyelmes uram szine előtt, hogy 
a nagy-teveli róm. kath. egyház ^születtek és megke-
reszteltek anyakönyvében* Gyula fiam születési eseté-
nek anyakönyvezésénél a hibás bejelentés folytán Debők-
nek jegyzett vezetéknevemnek Dobácsra leendő kiigazí-
tását, s minthogy Gyula fiam a n.-teveli róm. kathol. 
egyház anyakönyvében törvénytelennek van bejegyezve, 
holott az ide IV. alá *zárt elismervény szerint, ő szinte 
férjem Gód-Bere Ferenctől származott s születése a 
férjem és köztem létrejött házasságunk által tényleg 
törvényesíttetett, törvényesítését az anyakönyvben is a 
nm. magyar kir. belügyminiszter úr ő excellentiájával 
egyetértőleg elrendelni s a kiigazításra, s a törvénye-
sítés bejegyzésére a 11.-teveli róm. kath. plebáivai hiva-
talt felhívni kegyeskedjék, s ha a kérvényezés tekinte-
tében fennálló szabályokkal nem ellenkezik, alázatosan 
esedezem azért is, hogy a cs. kir. 9 ik számú magyar 
huszár ezredben Debők Gyula név alatt szolgáló fiam 
vezetéknevét Debőkről Gód-Berére az ezredparancsnok-
ságnál a nm. m. kir. honvédelmi minisztérium útján ki-
igazítani s a kiigazításra a 9-ik számú cs. kir. magyar 
huszár ezred parancsnokságát felhívni méltóztassék. 

Hódoló tisztelettel maradván a nm. magyar kir. 
vallás miniszter úr, kegyelmes uramnak Adás-Tevelen, 
1885. augusztus hó 3-án, alázatos szolgálója Dobács 
Mária saját keresztjegye, Gód-Bere Ferencné, adás-teveli 
lakos. Előttünk : Balla Gábor, m. k. lelkész, úgyis mint 
a kérvényezőnek névirója. Seregély Lajos, m. k. tanító. 

II. 

E folyamodvány főt. Papp Gábor püspök úr által, 
mellékleteivel együtt 1885. augusztus hó 18-án 5089. sz. 
alatt a vall. és közokt. minisztériumhoz felterjesztetvén, 

| ez az illetékes veszprémi róm. kath. püspököt szólítá fel 
a szükséges anyakönyvi kiigazítás elrendelésére. A róm. 
kath. püspök 1885. nov. 28-án 1804/1885. sz. alatt a 
hivatalos vizsgálatot elrendelvén, az anyakönyv kiigazí-
tás akkép történt meg, hogy a jelenlegi n.-teveli plébá-
nos, Szobek Lóránt, az »Eszrvételek« rovatába a követ-
kező bejegyzést tette: 

>>1885. nov. 28-án 1804/1885. sz. a. kelt püspöki 
rendelet folytán megejtett hivatalos vizsgálat következté-
ben az 1863. febr. 8-án kereszteltetett Gyula gyermek 
Gód-Bere Ferenc által elismertetvén, ennek az anyjával 
kötött későbbi házasság (így !) által törvényesíttetett, s 
egyúttal a helytelenül beirt »Debők« név kiigazíttatott 
az anyának valódi vezetéknevére »Dobács«-ra.« 

Volt alkalmam látni az ezen pontról 1885. dec. 
9-én kiadott anyakönyvi kivonatot. E kivonat, igen he-
lyesen Debők Mária törvénytelen fiáról Gyuláról szól, 
egészen híven az eredeti bejegyzéshez, s az »Észrevételek« 
rovatában van a fentebb közölt tény bevezetve. E con-
crét példa is mutatja, hogy nem helyes az, mit Kovács 
Albert »Egyházjogtanának* 634. lapján mond, hogy t. i. 
»az utólagosan, akár utóházasság, akár kegyelem, akár 
birói ítélet által törvényesített gyermek keresztlevele úgy 
állítandó ki, mintha már eredetileg törvényesnek lett 
volna beirva az anyakönyvbe; tehát a törvényesség 
ténye nem a jegyzet, hanem a megfelelő rendes rovatba 



írandó, s minden e tárgyra vonatkozó jegyzet elhagyandó.« 
Hiszen ugyanazon »Egyházjogi an« 379. lapján ezt ol-
vashatjuk: »Az anyakönyvi kivonatot szórói-szóra úgy 
írja (a lelkész), amint a matriculában áll. Régibb matrí-
culákban nem ritka eset, hogy a lelkészek bejegyzéseiket 
oda nem tartozó részletekkel toldották meg ; ezeket is 
be kell írni a kivonatba; ellenben semmit nem szabad 
ehhez adni, ami nem áll az eredetiben.« 

Meg kell még jegyeznem, hogy a n.-teveli plebánus 
által kiállított anyakönyvi kivonatban a szülék vagy 
gyermek vallása egyá falában nincs kitüntetve, bizonyo-
san amaz elv szerint, hogy aki a r. kath. anyakönyvbe 
van beirva, eo ipso katholikus. Pedig ezen esetnél is 
Debők vagyis helyesen Gód-Bere Gyula evang. reform 
vallású. 

III. 

Az anyakönyv kiigazítása a jelzett módon meg-
történvén, az eredeti folyamodvány csatolmányaival s a 
kiigazítás után hivatalból bélyegmentesen kiállított anya-
könyvi kivonattal együtt visszaküldetett a vallás- és 
közokt. minisztériumhoz, honnan az ügyiratok főt. Papp 
Gábor püspök úrhoz a következő kísérőlevél mellett 
küldettek át: 

49,934. szám. A Gód-Bere Ferencné szül. Dobács 
Máriának házasságon kívül későbbi férjétől született s 
utólagos házasság által törvényesített Gyula fiára vonat-
kozó hibás anyakönyvi bejegyzés, úgy a kérdéses fiú-
gyermeknek utólagos házasság által lett törvényesítését, 
mint anyának, Dobács helyett hibásan Debők néven 
történt bejegyzését illetőleg, a valóságnak megfelelőleg 
kijavíttatván, erről Nagyságodat 1885. évi aug. 18-Íkán 
5809. sz. a. kelt csatolmányainak visszarekesztése s a 
kijavított anyakönyvi bejegyzésről hivatalos használatra 
készült kivonat idecsatolása mellett ezennel értesítem. 
Budapest, 1886. január 2. A miniszter meghagyásából : 
Tanárky Gedeon, államtitkár. 

IV. 
Gód-Bere Gyula adás-teveli ev. ref. egyháztag a , 

jelen év elején házasságra akarván lépni egy más egy-
házközség kötelékébe tartozó nővel, Adás-Tevelen há-
romszor kihirdettetett, s menyasszonyának lakóhelyén, a 
n.-teveli r. kath. plébániától kivett, fentebb ismertetett 
keresztlevelének és az adás-teveli ev. ref. lelkész hirdetési 
bizonyítványának felmutatása után, mint »Gód-Bere 
Gyula* minden akadály nélkül megeskettetett és anya-
könyveztetett. 

* 

Azt hiszem, hogy az adás-teveli ev. reform, lelkész, 
nagytiszteletű Balla Gábor úr szívességéből nyert ezen 
adatok, hasonló bonyolult esetek előfordulása alkalmá-
val, bárkinek is elegendő útmutatással szolgálhatnak. 

Révész Kálmán. 

K Ü L F Ö L D . 
A khinai keresztyénekről igen érdekes dolgokat 

közöl a Times, melyekből kitűnik, hogy a Khinában élő 
keresztyének üldöztetésének oka nem a vallásos fanatiz-
musban, hanem egészen más okokban keresendő. Mint 
a Times irja, számtalan régibb és újabb eset bizonyítja, 
hogy a khinai lakosságot rendesen az ingerelte fel, hogy 
európai hajósok, kereskedők vagy misszionáriusok vala-
mely oly kihágásokat követtek el, melyek az ő nemzeti 

politikájukkal, szokásaikkal avagy a náluk uralkodó társa-
dalmi nézetekkel nem egyeztek meg. Vallásos dolgokban 
a khinai türelmetlen már csak azért sem lehetett, mert 
hiszen több vallásfelekezet élvez egyaránt szabad vallás 
gyakorlatot a »mennyei birodalomban.® Taoisták, Budd-
histák, Confucius hívei és mohamedánok egyformán visel-
hetnek hivatalokat. S mikor négy év előtt Nanking alkirá-
lyát, ki mohamedán volt, meggyilkolták, ennek oka is 
személyes bosszú s nem a valláskülönbség volt. Az utóbbi 
években az Anam tartomány déli részében történt ke-
resztyén üldözéseknek egyenesen politikai s nem vallási 
oka volt. A nép a múltból tanulva a misszionáriusokban 
a háború és az idegen uralom hírnökeit látja — s nem 
ok nélkül. Mert a hova az angol misszionárius beteszi 
lábát s megkeresztelhetett néhány embert, oda nem 
sokára jő már a policeman, hogy államboldogító rendet 
csináljon. Csung-Kingben elég volt az üldözésre, hogy a 
misszionáriusok olyan színűre meszeitették házaikat, a 
minő szint ősi idők óta egyedül és kizárólag csakis a 
császári ház volt jogosítva használni. A khinai állami 
főtanács még a hetvenes évek elején több javaslatot 
terjesztett a Pekingben levő diplomáciái testület elé, 
melyekben a Khinában élő misszionáriusok magatartására 
vonatkozólag adott utasításokat. E javaslatokkal rá akar-
tak kényszeríteni ezeket arra, hogy csak azt tegyék, a 
mi hivatásukhoz tartozik s ne tekintsék magukat külön 
független hatóságoknak, mintha nekik joguk volna híveik 
minden dolgaiba s különösebben az állammal szemben ezek 
bűnügyeibe beavatkozni s ítélgetni; ki akarták eszkö-
zö'ni, hogy gyanús emberek és bűnösöknek ne adjanak 
védelmet s menedéket a templomokban; ne használjanak 
a misszionáriusok külön hivatalos pecséteket és ne köz-
lekedjenek a belföldi hatóságokkal úgy, mintha ők ezek-
kel szemben önálló s velük egyenrangú és jogú hatóság 
volnának. E javaslatok természetesen a khinai állam 
részéről a saját felségi jogainak megvédésére tétettek, 
nehogy a keresztyénség statussá legyen a statusban. 

Miután azonban a Pekingben állomásozó diplomá-
ciák ez óvintézkedéseket nem fogadták el a barátságos 
alkudozás teréről az állam az erőszak terére lépett. Meg-
szakította első sorban a francia hatóságok és a r. kath. 
hittérítők közt való közlekedést; lerontatta a Psitang tem-
plomot, mely a császári palota közvetlen közelében volt; 
a kantoni alkirály kijelentette, hogy a bensziilött megke-
reszteltek khinai alattvalók maradnak megtérésük után is 
s a khinai hatóságok alá tartoznak. A kormány újabban 
kihirdette, hogy a keresztyéneket üldözni nem szabad 
s ki ez ellen vét, azt szigorúan megbüntetik. A bírósá-
gokat felszólította, hogy részrehajlás nélkül ítéljenek, 
bármily vallásúak is a felek. A rendeletek annyiban igen 
érdekesek, hogy míg egyfelől kiviláglik belőlük a khinai 
kormány józan mérséklete és türelme, másfelől a mellett 
is bizonyságot tesznek, hogy elég erélyes is a maga 
suprematiáját mindenkivel szemben érvényesíteni. A 
»mennyei birodalom* mily szép volna ha »Istenorszá-
gává« alakulna át. 

I R O D A L O M . 
E lapok 13-dik számának »Irodalom® rovatában 

K. B. úrtól egy kis ismertetés jelent meg a »Protestáns 
könyvtár® második füzetéről. Az ismertetés eléggé bor-
sos kritikával volt egybekapcsolva, de azért nem volt 
semmi kifogásunk az ellen, hogy jöjjön e lapban, hiszen 
éppen a mondott szám vezércikkében olvastuk, hogy »a 
nyilvánosság a legtöbb bajnak, néha tán kellemetlen, de 



leghathatósabb orvossága;« de meg óhajtjuk is, hogy e 
lapok könyvismertetéseit, bírálatait ne tekintse az olvasó 
pártállásból, cimboráskodásból, barátságból vagy ellen-
szenvből folyó felületes dicsériádnak vagy ócsárlásnak, 
hanem komoly s annyira lelkiismeretes munkának, hogy 
bírálót még azon közel viszony is, melyben a »Protest. 
népkönyvtárt egyik szerkesztője ezen lapokhoz van, nem 
tartóztatta vissza, hogy észrevételeit, megrovásait őszin-
tén el ne mondja. 

Mi részünkről köszönjük az érdeklődést, de köszön-
jük a bírálatot is, még ha csipős is kissé, s köszönjük 
úgy K. B. úrnak, mint azon t. lapoknak, melyek szíve-
sek voltak szerény, de mindenesetre nemes célú vállala-
tunkról bővebben is megemlékezni. Másfelől azonban 
olvasóink tájékoztatása végett szükségesnek látunk az 
említett bírálat ellenében pár észrevételt kockáztatni. A 
»Gyermekről szülőknek* című cikkről az mondatik, hogy 
»az egész egy teljesen elméleti, vallásos elmefuttatás 
minden határozott gyakorlati tanácsok nélkül.« Igaz, de 
szerzőnek nem is volt ezen cikkel célja, hogy talán gya- ' 
korlati utasítást adjon pályaválasztásra, hanem fokozni, 
nemesíteni a szülei szeretetet a gyermekek iránti gyen-
gédség érzetét és e tekintetben azt hiszem, hogy nem 
tévesztette el a célt. Másik kifogás emeltetett a nyelv 
ellen, sstylusa sokkal választékosabb, minthogy szépsége 
mellett népszerű lehetne,« mondja bíráló és ezzel a mon-
dásával egy olyan themához ért, a mely felett hosszan, 
de nagyon hosszant vitatkozhatnánk, lévén a legelaszti-
kusabb szó és fogalom ez, hogy népszerű. Tizenöt évi 
tapasztalat után nagyon sokat szólhatnék erről, de most 
elég legyen annyit megjegyeznem, hogy először is oly 
irónk, ki a népies iró címet valósággal megérdemli, na-
gyon kevés van, másodszor, ha a népies irmodorról van 
szó, a vélemények a lehető legnagyobb mértékben meg-
oszo'nak. A mi az egyiknek népies, az a másik előtt 
pórias, vagy megfordítva. Az egyik szereti a népiroda-
lomban a nyerset, a szalonnaszagot, egy-egy adagot a 
betvárosból, a másik megbotránkozik, ha a nép s?ámára 
írt elbeszélés nem üti meg a salonok mértékét. Mi azért, 
őszintén szólva, nem ütközünk meg azon, ha valaki 
vállalatunkat vagy az ehhez hasonlókat azzal vádolja, 
hogy nem eléggé népies ; mert tudjuk, hogy csak el-
vétve akad egy-egy iró, s annak is csak egynémelyik 
műve, mely a mértéket teljesen megüti ; tudjuk, hogy 
az e fajta iró is non fit sed nascitur, a nem természetes 
népies írók pedig a kelletinél vagy fentebb, vagy len-
tebb járnak; s nézetünk már e tekintetben ez, hogy a 
helyes, kifogástalan úton, ha nem mehetünk, inkább 
menjünk fent, mint lent, s olvasóink inkább kevésbé 
értsenek bennünket a »választékos« nyelv miatt, de a 
mennyiben megértenek, annyiban eszök, szívok nemesít-
tessék; hogy sem mint esetlen népies-íi modor s népies-
nek vélt durva kifejezések, tréfák s adomák által azok 
erkölcseit durvítsuk. 

A sajtóhibák miatt biztosíthatjuk olvasóinkat, hogy 
legkevesebb okuk lesz a panaszra, ha bár az idézett 
cikkben, kivételesen megtörtént; van abban egy toll-
úiba is, a mely igaz, hogy hiba, de az elcsúszhatok közé 
tartozik. 

Eötvös K. Lajos és Almási P. cikkeivel meg van 
elégedve az ismertető, sőt azokat nagy — s szerintünk 
is méltó — dicsérettel említi fel; hanem annál erősebb 
kifogásai, mondhatnám kifakadásai vannak Váradi Antal 
»A jó Isten kii!dötte« című elbeszélése ellen. Ezen erős 
kritika ellenében legyen s abad a vállalatunk irányában 
őszintén érdeklődő, s ép azért többször korholó »Sáros-
pataki lapok«-nak ezen cikkre vonatkozó szavait ismé-

telnem: »A 4-ik számú (»A jó Isten küldötte*) kima-
gaslik az egészből, és kiengesztel a többiek fogyatkozá-
saiért is. Tartalma, nyelvezete keresetlen és mégis mély-
séges vallásos hangulata magához húz és fölemel. Itt 
már az alakokban és az ügyesen alkotott helyzetekben 
van meg a tanító elem és nem a szavakban.... Mennél 
többet ilyet s a vállalat sikere biztosítva lesz.® (»Sárosp 
Lapok« 199. 1.). 

Hogy melyik ismertető fogta fel helyesebben a 
cikket nem vitatom, de azt láthatja a t. olvasó, hogy a 
korholt cikk nem egyforma benyomást tett mindenkire. 

Végül megjegyzem, hogy a második füzet is, mi-
ként az első is nem három íves, mint az ismertetésben 
mondatik, hanem négy íves. 

Ennyit zsenge s nagyon nehéz akadályokkal lúiz-
ködő vállalatunk érdekében szükségesnek véltem meg-
jegyezni. Farkas József. 

Rath Mór kiadásában megjelent Shakspere szín-
müvei 600 képpel illustrált, s Csiky Gergely bevezeté-
sével és jegyzeteivel ellátott kiadásának 9-dik és 10-dik 
füzete. Egy-egy füzet ára 40 kr. 

A Franklin-társulat kiadásában megjelent Napló-
töredék az 1849-iki menekülteket, internáltakat, különösen 
Kossuthot és környezetet illetőleg, Törökországban és az 
amerikai Egyesíilt-Á'lamokban. Irta László Károly. — 
Ára 2 forint. — Gaius római jogi institutióinak négy 
könyve. Latinul és magyarúl. Magyarra fordította s jegy-
zetekkel kisérte dr. Bozóky Alajos. Ára 3 frt. 

Székesfehérvárt megjelent: A kuruc-háborá. Poli-
tikai és történelmi összehasonlító tanulmány. Történelmi 
kútfők nyomán irta Boross Mihály. Ára 20 kr. A tiszta 
jövedelem a fehérvári vértanu-szobor javara íordíttatik. 

„Józsi és Erzsike" kedvelt gyermeklapnak 8-dik 
száma megjelent változatos tartalommal és szép kivitelű 
képekkel. Tartalma a következő : A tavaszhoz. (Vers). 
A nemzet ünnepe, (br. Eötvös szoborképével). Magyarok 
hazája (Költemény). Mese a tizenkét hónapról. A virá-
gokról (Vers). Margitka emléke (képpel). Igaz történetek. 
Vallás és erkölcsi rovatában Eötvös gondolataiból közöl 
néhányat magyarázattal. Eötvös élet- és jellem rajza 
(képpé ). Gyermekjátékok. A szófogadatlan Pali (képek-
kel). Gyermekdalok. Számrejtvények, talányok. »Józsi és 
Erzsike* postája. — E szám is kitűnően megfelel kitű-
zőit céljának, hogy tárgya és modo-ával a gyermekek-
hez alkalmazkodjék. Teljesíti nevelő hatású tendentiáját. 
Kívánatos, hogy e rövid idő alatt szép hirre jött gyer-
meklapot minél többen szerezzék meg gyermekeik örö-
mére. Ára, mint képes lapnak túl olcsó : egy évre 1 frt 
20 kr. Megjelen Aradon minden hó közepén, szerkeszt 
Oyörgyössy Rudolf, kiadó : Endes Dániel. Az előfizeté-
sek Árad-a küldendők (Magyar-utca 24. sz.) Melegen 
ajánljuk a tanító uraknak is, hogy iskoláikban ajánlják 
e lapot tanulóik figyelmébe. 

A „Nemzeti Nőnevelés" című folyóirat márciusi 
füzete a következő tartalommal jelent meg: A felsőbb 
leányiskolák szervezetének módosításáról, Thuránsz'cy 
Iréntől. Budai leányiskolák és nevelő-intézetek 1775 — 
1825-ig (első közlemény) Péterfy Sándortól. Az ó-testa-
mentum paed igogiaja (első közlemény) Kenessey Bélától. 
A tizes számrendszer tanításáról a felsőbb leányiskolá-
ban, irta Mendlik Ferenc. Gúta József a »Felvidéki áll. 
felsőbb leányiskola* című cikkre felel. Az »Irodalom« 
rovatban Komáromy Lajos ismerteti Beöthy Zsoltnak »A 
szép prózai elbeszélés a régi magyar irodalomban* című 
művét. Majd birálólag említtetnek fel a Szigetvári Iván 
által magyarázott »Csalódások, * Arany János hátraha-



gyott iratai és levelezései, Pósa Lajos dalai és regéi az 
ifjúság számára. Végiil a »Nőnevelési Szemle* rovat 
böngészetet tart a nőnevelés terén felmerült egyes je-
lenségek között. Az érdekes és tartalmas folyóirat elő-
fizetési ára egy évre 2 frt. Szerkeszti Sebestyén Gyula. 
Kiadja a VI. kerületi allami tanítóképző-intézet tanári 
testülete. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* A biblia átdolgozasa tárgyában a í. hó 4—6. 

napjain Szász Károly püspök úr elnöklete alatt újólag 
gyűlés tartatott. A gyűlésben résztvettek : dr. Ballagi 

Szilády Áron, Hunfalvy Pál, Badácsi György, 
Poszvék Sándor, Limberger István, Petri Elek, Dicső fi 
József, Erdős József, Németh István, Kenessey Béla és 
Szabó Aladár urak. Az átdolgozásban részvevők közül 
sajnálattal nélkülözte az értekezlet Keresztes József, 
Pukánszky Béla, Balthazár Antal, Fróhlich Bóbert és 
Szalay József urak távollétét. A mostani összejövetel célja 
egyes átdolgozási elvek megállapítása s a korábbi »Tá-
jékozása-bán foglalt utasításoknak gyakorlati alkalmazása 
vo1t. A »Tájékozásában adott elveken kívül az értekez-
let néhány részletkérdésre vonatkozólag mérvadóul mon-
dotta ki, hogy a »Jehova« név csak ott használtassák, 
hol azzal Izrael speciális istene, őt jellemzőleg nevezte-
tik, egyebütt »Úr«-ral, esetleg »Örökkévaló«-val fejez-
tessék ki; az egyes fejezeteknek tartalma a Károli 
fordításában szokásos feliratokban a részeknek megfele-
lóleg, távol minden dogmatikai, vagy exegetikai tenden-
tiától adassék ; a parallel helyek közül a főbbek jegyez-
tessenek csak nagyon gondos utánjárással a versek alá, 
cum grano salis. Majd megkisérlette az értekezlet egyes, 
benyújtott részek beható bírálatával s átnézésével gya-
korlatilag is alkalmazni a kimondott elveket és három 
napi folytonos munkával keresztülment a Ruth könyve I. 
a Bir: V. Jób : XXXVIII. Zsolt: XXII. és Jer. L. feje-
zeteken. Végül a munkafelosztás történt meg ; de itt alig 
esett némi változás a már egyszer lapunkban is közlött ki-
osztáson. Az értekezleten uralkodott igazi nemes buzgóság, 
ügyszeretet, meleg érdeklődés úgy hisszük, hogy a nagy 
munka sikerülésének kezességeid tekinthető előre is. Mit 
a »Tájékozás« holt betűi soha meg nem adhattak vo'na, 
most megadta az élőszó tájékozásul. Szivünkből kíván-
juk az Úr áldását a nehéz, de szép munkához l 

* A m. tudományos akadémia ápril 4-ikén tar-
tott ülésén Láng Lajos a hazai középiskolai oktatásnak 
1867—1885-ig terjedő adataiból érdekesen mutatta ki, 
hogy a középiskola nálunk igazi nemzeti feladatokat telje-
sít s hogy a mi költséget erre fordítunk, bőven gyümölcsö-
zik, mert a középiskola magyarosító és beolvasztó erővel 
bír. Már a század elején találunk adatokat a középiskolák-
ról, miután sokkal több gondot fordítottak azokra, mint 
a népiskolákra és sokkal nemzetibb irányú volt. Számilag 
a középiskolák szaporodása 1867-től 1885-ig nem nagy, 
164 középiskolából lett 178 ; de ama 164 között sok 
csonka volt, míg a 178 teljes, úgy hogy ez idő alatt 
az osztályok száma 986-ról 1240-re gyarapodott. Az 
emelkedés az állami középiskolákban van. Volt 164 
állami és 150 felekezeti, most van 178 állami és 105 fe-
lekezeti. Az állami 178 középiskolában 122-nél kizárólag 
a magyar a tannyelv ; 45-ben vegyes, de minden kö-
rülmények közt egyik tannyelv a magyar ; míg 11 nem 
magyar tannyelvű, és pedig 7-nél német (ágost. isko-
lák), 4-nél román. A tanárok száma 1632-ről 2900-ra 
ment. Azelőtt 22 tanulóra jutott egy tanár, most 14-re. 

A tanulók száma 1867-től (36,000) 1885-ig (40,000) 
nem igazolja azt az aggodalmat, hogy az ifjúság túlsá-
gosan elözönli a gimnáziumokat. A reáliskolákban 1875-ig 
emelkedőben volt a tanulók száma, de azután csökkent, 
mikor az érettségi viszgálatok itt is behozattak s a gazda-
sági válság szintén éreztette hatását a technikai pályán. 
A magyar nemzetiség örvendetesen van képviselve a 
középiskolákban s e tekintetben sokkal kedvezőbb a kép, 
mint Ausztriában a németségre nézve. Magyarországban 
az erdélyi részekkel együtt a magyarság száma az összes 
lakosságnak 46 százaléka. A gimnáziumokban 71 °0 a 
magyar, I40/o a német; a reáliskolákban 71°/0 magyar 
és 24°/0 német van. A többi nemzetiség nagyon alant 
marad. A középiskolákban ezer tanu'ó közül 967 tud 
magyarul. A lutheránus iskolákban ezer közül 897, 
míg a görög keleti felekezeti középiskolákban 454 beszél 
magyarul. Az előmenetel statisztikai adatait is vizsgálva, 
Láng arra az eredményre jut, hogy az első osztályból 
alig negyedrész jut el a 8 ikba, a reáliskolákban meg 
kevesebben, mert itt a kevésbbé vagyonos szülők gyerme-
kei időközben más pályára lépnek. A vizsgákat ezer közül 
772 állja meg. Az autonom felekezeti iskolákban ked-
vezőbb az arány, valószínűbb mert nagyobb fokú az el-
nézés, (? 1 Szerk.) viszont az érettségi vizsgát szerencsé-
sen letevők száma a kormány felügyelete alatt álló is-
kolákban kedvezőbb. A felekezeti iskolák csökkenése és 
az államiak terjedése magyarosodási szempontból is 
örvendetes. A középiskolákat végzett tanulók 85 per-
centjét magyarnak vagy legalább magyarul beszélőnek 
lehet vallani. Ausztriában az összes lakosság 36°/0 van 
németnek föltéve. A gimnáziumokban 4 2 ° / 0 a német, a 
reáliskolákban pedig 6o°/0- A csehek és morvák (a lakosság-
ból 23°/0) a gimnáziumban 28, a reálban 25, a lengyelek 
(a lakosság 14%) a gimnáziumban 16 százalékkal van 
képviselve, tehát a csehek és lengyelek a gimnáziumok-
ban számosabbak a németeknél. Láng szerint Magyar-
országon a magyar faj uralma a középiskolákban rejlik ; 
s hasznosabb beruházás alig képzelhető, mint a melyet 
a középiskolákra fordítunk. Ausztriában 251 középiskola 
közül német a tannyelv 158-ban, nem német 85-ben és 
vegyes nyolcban. (* Egyetértés*) 

* A tiszántúli ev. reform, egyházkerület tanügyi 
bizottsága a mult hó 28 — 29-ikén tartott Révész Bálint 
püspök és Vályi János főgondnok elnöklete alatt gyű-
lést. Itt tárgyaltatott a theologiai szakvizsgák rendezése 
s úgy az egyháziak, mint a világiak egyhangúlag fenn-
tartani véleményezték a hittanhallgatóknak tanítóképesí-
tését. A bö'csészeti tanfolyam és tanárképezde szervezése 
ügyében a. bizottság a kerületi gyűlés elé oly értelemben 
terjesztend javaslatot, hogy ez egyelőre 12 tanárral szer-
veztessék, kik közül 6-nak fizetéséről, valamint a dologi 
kiadások felének fedezéséről a tiszántúli egyházkerület, a 
másik felekről a többi egyházkerületek gondoskodnának. 
Nagyon érdekes volna e javaslatba előre is közelebbről 
betekinteni. 

* Egyházmegyek köréből. A mult hó 24 és 25-én 
tartotta ez évi tavaszi közgyűlését a nagybányai ev. ref. 
egyházmegye Ombodon, Bencsik István esp. és Ujfalussy 
Sándor elnöklete alatt. Az esperesi jelentés eléggé meg 
volt elégedve az egyházmegye vallás-erkölcsi viszonyai-
val. — A lelkek száma s/.ületés és áttérés által 545-tel 
szaporodott; házasság 84 gyei kevesebb köttetett; de a 
vadházasságok 12-vel szaporodtak. A megyében van 
51 iskola s ezekben működik 38 rendes tanító, 7 ideig-
lenes stb. A levéltár rendezése Gergely Károly nagy-
bányai lelkészre bízatott. Krassónak, mely 2200 frtnyi 
adósságát mielőbb lefizetni kívánván, azért folyamodott, 



hogy a lelkészi állomást egy évig ne töltse be rendes 
pappal, kérelme elutasíttatott, amaz alapon, hogy az 
amúgy is eléggé erős gyülekezet e kis terhet rendes pap 
mellett is megbírja, de nagy baj származhatnék az in-
tercalaritásból főleg vallás-erkölcsi és nemzetiségi szem-
pontból. Borzalommal olvastuk az ezen gyűlésről szóló 
tudósításban a Józsefházán történt dolgokat, hogy t. i. 
a mult karácsony alkalmával a presbyterek az istenitisz-
telet után körülállották az Úr asztalát s egymásra kö-
szöntgetve megették és itták a megmaradt úrvacsorai 
jegyeket. A bűntett elkövetői a polgári hatóságnak 
szolgáltattak át. Ez egyházmegyéből a közalaphoz se-
gélyért folyamodott 16 egyház, 17 lelkész. Az egyházak 
kérnek összesen 2284 frtot, ajánltatnak 1085 forinttal, a 
lelkészek pedig 2200 frttal. 

* Örvendetes jelenségről hozott tudósítást az 
»Ev. Egyh. és Isk.« legutóbbi száma, melyben Frint 
János franzfeldi (Torontálmegye) ev. lelkész elmondja, 
hoefv ő, meg segédlelkésze Bohus Károly és Frint Nándor 
tanító minden csütörtökön d. u. 3 órakor vallásos elő-
adásokat tartottak népszerű nyelven közönségüknek az 
elemi iskola nagytermében. Énekkel s imával kezdődtek 
s végződtek mindig ez összejövetelek, melyek a tél fo-
lyamán tartattak. íme egy, Lévay Lajos t. kartársunk-
hoz hasonló buzgóságú szolgája az Úrnak ! Ilyen pász-
torok mellett nem tépdesné meg a farkas a nyájat. 

* A budai ev. reformátusok egyházi helyi bizott-
sága dr. FLamary Dániel alezredes honvéd törzsorvosnak 
lemondását a pénztárnoki állomásról elfogadván, helyébe 
pénztárnokká Szocs Albert miniszteri osztálytanácsost 
választá meg. Ezen változást azon kérelemmel teszem 
közhitré, hogy a budai egyházi célokra szánt bármi című 
adományok az újonnan megválasztott pénztárnokhoz a 
m. kir. honvédelmi minisztériumba irányítandók. — Kelt 
Budapesten, 1887. április 5-ikén. — Borosnyay Oscár, 
budai helyi bizottság elnöke. 

* A lovász-patonai ág. hitv. ev. gyülekezet év-
könyvét, melyet Bognár Endre ottani lelkész szerkesz-
tett, 1886-ról a napokban vettük. A benne foglalt ada-
tok szerint a gyülekezet lélekszáma 1029, a hozzátartozó 
N.-Démen és a pusztákon összesen 350. A vagyoni 
mérleg 2729 fit 34 krt mutat ki a különböző alapokban. 
A takarék-magtárban volt 2412/s mérő gabona. A »Kró-
niká«-ban közölve vannak az év folyamán végzett gyer-
mekistenitiszteletnek, böjti magyarázatoknak, katekizá-
cióknak tárgyai. Igen alkalmas emlékeztető feljegyzések 
ezek a hívek számára. Még az időjárás kimutatása is 
meg van, úgy hogy teljes képet nyújt ez évkönyv a 
gyülekezet anyagi és szellemi életéről, külső s belső 
történetéről. Jól összeválogatott »Gyöngysorok« is van-
nak benne közölve erkölcsi s vallásos tartalommal. 
Óhajtandó volna, ha több egyház is adna ki a maga 
életéről ily jól összeállított évkönyvet. Hasznos és tanul-
ságos másoknak is ennyire betekinthetni valamely egyház 
életébe s kedves emlék ez a híveknek, kik mintegy 
naplószerűleg látják maguk előtt egy év történeteit. 
Szolgál ez a buzgóság élesztésére is, mit mutat az, hogy 
voltak az 1885-iki évkönyvet I — 1 forintjával váltották 
meg. Próbáljuk meg s kövessük a jó példát, a hol csak 
lehet! 

* Rövid hirek. Mint a »Debr. Prot. lap«-ban ol-
vassuk Nagy-Szolontán a felekezeti jelleg nélküli négy 
osztályú gymnasium javára eddig 10,165 frt gyűlt. Deb-
recenben a hittanhallgatók tanítóképesítési javító-vizsgája 
mult hó 31-án tartatott. 5 ifjú közül 4 sikerrel állotta 
ki a vizsgát, 1 előre visszalépett. — Jósvafó'i (Torna-

megye) lelkészszé Kerekes Károly égerszögi ev. ref. lel-
kész választatott meg. — A »Sárospataki Iapok« ban 
Badaai György Ivánka Sámuelnek a hazai énekügy 
egyik reformátorának állítandó síremlék tárgyában intéz 
meleg hangú felhívást az elhunyt volt tanítványaihoz és 
karlársaihoz. A gyűjtésre ő vállalkozik. Hisszük, hogy 
meg nem szégyenül! — A Gönczy jubileumot rendező 
orsz. központi, va'amint a fővárosi gyűjtő-bizottság teg-
nap alakult meg. Elnökei: Tóth József és Békey Imre; 
jegyzők : Trajtler Károly; pénztárnok : Rohn József. 

* Gyászhirek. Fórizs István besenyődi ev. reform, 
lelkész mult hó 26-án 40 évi buzgó lelkészkedés után 
elhunyt 86 éves korában. Ugyancsak a szabolcsi egyház-
megye egy aggastyán lelkipásztora halt meg: Török 
Mózes sényői lelkész 87 éves korában. — Béke ham-
vaikra 1 

N E C R O L O G , 

Uj laky I s t ván . 

Tudom, hogy Ujlaky necrologjának megírására 
legkevésbé vagyok hivatva mindazok közt, kik a boldo-
gultnak tisztelői voltak; mégis megkísérlem az ő. nemes 
alakjának vázolását, mert erre azon pietás ösztönöz., 
melylyel a boldogult példaszerű pályafutására való em-
lékezés eltölt. 

Ep testben ép lélek. E classicus tan élő bizonyí-
tékát szolgáltatja az a 86 év, mely Ujlaky I. első bölcső-
rengésétől ravatalra helyezéseig oly épen-szépen folyt 
le. Másfél év előtt, a kiállítás idején, felutazott az éjjeli 
hajóval Budapestre, kora reggel kiment gyalog a város-
ligetbe, egész napon át bejárta a kiállítási csarnokokat, 
estefelé begyalogolt a városba és fölkeresett II. emeleti 
lakásomon. — Hozta Isten édes bátyám, tessék leülni. 
»Köszönöm öcsém, nem fáradtam el,« volt a válasza. 
Ilyen ép, ily edzett volt a lelke is, törhetlen annyi csa-
pás közepett, fáradatlan olyan sok munkában. Szíve meg 
utolsó dobbanásaig telidestele volt föláldozó szeretettel. 
Hadd írjam le erről a ritka emberről emlékezéseimet és 
egynémelyeket hallomásaimból. 

Nagykun fi volt, Karcag szülötte. Annak az áldott 
vidéknek egyenessége, büszkesége egyik fő alkatrészét 
tette jellemének, mely széles látókör fölé emelte lelkét, 
nyakasságig fokozta erélyét, de a szívét meg oly áldás-
termőnek alkotá, mint a kúnság dús fekete földje. Isko-
láit Karcagon és Debrecenben végezte, conscolarisa volt 
a nagy Török Pálnak. A theologiai és jogi tanfolyamok 
megfutása után 1829-ben akadémikus rectornak küldetett 
ki Szabadszállásra. , 

Az academica rectorica amaz időben áldásós in-
tézmény volt: a népiskolába tudományosan művelt és 
vallásosságtól áthatott vezetőket rendelt, kik az akkori 
módszer hiányait bölcs észleléssel szorgalmasan pótolták. 
Másik előnye volt, hogy a papok megismerték az egy-
ház »veteményes kertjét*, s így szakértő és ügyszerető 
főnökeivé, mestereivé váltak a tanítónak, később pedig 
mint körlelkészek vagy egyéb functionariusok képesek 
voltak a felügyetet az iskolák fölött gyakorolni, 

Ujlaky egész odaadással tanított és tanult. Az 



elsők közül volt, l<ik »sírva olvastatás és ütve űás« 
helyett az irvaolvasás és útenyírást tanították. Új mód-
szerével és kitűnő bánásával hírnévre tett Kiskunságban 
szert. Jó híre Tolnamegyében megelőzte őt, úgy hogy 
mihelyt odaszármazott (miről még alább irni fogok), 
körlelkészszé nevezte a boldog emlékű Eötvös Sándor es-
peres ki. Mint körlelkészt láttam őt először a paksi isko-
lában harminc és néhány év előtt: még ma is emlékszem 
arra a csodás hatásra mit reánk gyakorolt, pár órai 
foglalkozása, mely alatt a mi holt ismereteink megele-
venültek; a Hübner és Kis Tükör rejtelmei föltárultak ; 
olvasás és Íráshoz egyszerre kedvünk támadt; azon 
vettük magunkat észre, hogy még számolni is tudunk. 
Szegény tanítónknak szintén rendezhetett hamarjában 
póttanfolyamot be, mert a lelkészi látogatás után más-
kép tanított. Kiváló paed. ismeretének és tapintatának 
élő emléke a gerjeni iskola, mely az ő gondozása alatt 
Tolnamegye legjelesb tanintézetei közé sorakozott. És e 
rátermettségben örököse (szép örökség 1) az ő fia, a lel-
kes tanító Ujlaky Móric, ki tudtomra első volt reform, 
tanítóink közt a Fröbel-féle foglalkoztatásoknak elemi 
iskolában sikeres alkalmazásával. 

De térjünk vissza a szabadszállási akadémikus rek-
torhoz, ki egy világra szóló lángész akkor még csak pir-
kadó hajnalát ébreszgeti, Phoebus szekeréhez a szárnyas 
lovakat fölszereli: Ujlaky volt a Petőfi Sándor tanítója! 
Nemcsak az elemi nyelvekre oktatta őt, de a deák 
nyelvre is, melyben Petőfi kitűnő előmenetelt tanúsított, 
A halhatatlan költő szép irása minden betűjében hason-
lít a tanítójáéhoz, s ki tudja: Horac szeretetét nem a 
jó Ujlakytól örökölte-e ? a ki sohasem volt a legutolsó 
időkig latin classicus nélkül, sőt jó részöket könyv nél-
kül tudta. (A latinon kívül bírta a német és francia nyel-
vet, angolul pedig agg korában kezdett tanulni.). Petőfi 
szüleivel jó viszonyban élt, becsülte az öreg Petrovicsot 
férfias, dacos de mindig bizonyos lovagiasságban kiváló 
jellemeért, és szerette a csupa szív jó asszonyságot. A 
Petrovicsékkal közös ismerőshöz, Kovács Péter uram 
családjához együttes látogatások idején fakadt az a 
tiszta forrás, mely Uj'akynak és a nevezett tisztes 
úri ház legnagyobb leányának Zsuzsikának most már 
özv. Ujlakyné Zsuzsánna tisztelendő asszonynak szerel-
mét Ölelte egy mederbe. Ennek a forrásnak kristály 
vizét 55 esztendei boldog házasságuk hosszú idején át 
soha s=mmi meg nem zavarta. Es én többször elfogó-
dott szívvel gyönyörködtem a Philemon és Baucis ritka 
boldogságában, egymásnak élő hív szeretetében. Petőfi 
Sándor is Kovácséknál sejté meg az első idylli szerel-
met, mikor még fűből font gyűrűt annak a kis leány-
kának ujára, kit később meg is kért volna, ha nem fél 
Kovács Péter úrtól, ki az apja nyakán lézengő legénykét 
nem sokra becsülte. Hát ez az idyll csak fölcsillanó kis 
habocska volt ama szív fejedelmi folyamán, melyet any-
nyiszor korbácsolt később fel »dúló fergeteg.« Mikor 
aztán ama dúló pusztító fergeteg, mely a nagy árvízkor 
Petrovicsék házát romba döntötte, hajléktalanokká tette 
a Petrovícs családot, ez a Kovács Péterék tanyáján nyert 
barátságos menedéket. 

Ujlaky akkor már évek óta tanító-káplán, »profes-
sor« volt Fülöpszálláson, hová menyasszonyát vitte. Itt 
rendes deák iskolát tartott, s a mellett mint lelkész buz-
gólkodott. 1846 vagy 47-ben rendes pappá választatott 
meg. Ott érte a forradalom. Ebben tényleges részt nem 
vett, de mert correct hazafi volt, a szabadságharc leverése 
után őt is halálra keresték. Egy ideig Földváry Gábor 
baracsi birtokán bujdokolt, végre mikor látta, hogy nincs 

menekvés, maga jelentkezett Haynaunál és igazolta, hogy 
sem politikai, sem fegyveres szerepléssel nem vált illo-
yalissá. Két év múlva állását fölcserélte a tolna megyei 
Kajdacscsal, honnét csakhamar meghivatott a jobb ger-
jeni egyházba. 

Itt töltött 34 esztendőt szerény, de fölötte hasznos 
munkásságban. Falujának, melyet árviz és tűzveszély 
ismételten elpusztított, atyja volt, nyájának hív pásztora. 
A szószékről, az iskolában s az életben egyenlő ihlettel 
oktatott. Templomot, iskolát, paplakot építtetett, miután 
a község régi helyéről az »ó-faluból« áttelepítve lett; ez 
az építkezés persze súlyosan nehezedett a szegény nép 
vállaira, mi miatt a lelkipásztor a békétlenkedők részérőt 
gyakran szenvedett méltatlanságot. Nagy család gondja 
töltötte be szabad idejét, gyermekei és árván maradt 
unokái seregiették körül, de ő soha ki nem fáradt az 
adakozásban, soha nem zárta el övéi előtt sem szívét, 
sem erszényét. 

Igen bőkezű volt ; és hogy olajos korsója még 
sem ürült ki, annak a csodának előidézője nagy részben 
az ő munkás hű felesége volt. Jövedelem-forrásul szol-
gált hires gyümölcsöse is, mely büszkeségét képezte és 
melynek nemes fáit a lakosok kertjeiben is elterjesztvén, 
Gerjennek a finom gyömölcstermelésben jó nevet szerzett. 
Méhese szintén mintaszerű volt; ekként nemcsak a lel-
kiekben volt oktatója népének, de bölcsen vezette azt a 
nemesítő munka mezején is. Nem fogadták minden inté-
sét, nem követték minden tanácsát, ez okozott neki 
legtöbb keserűséget; de hogy levertségét senki meg ne 
érezze, kedvetlen óráit (néha egész napszakot) sétálással 
töltötte. Mily ólomlábúak lehettek a barangolásban telő 
percek, mily nehéz lehetett a tusa, melylyel az erélj'es 
lélek önmagát legyőzte! és mégis soha nem éreztette 
senkivel indulatát, nem vádolt soha senkit. Nyakas jel-
leme az önuralom és felebaráti szeretet ily diadalaiban 
imponált nekem: én ebben az egyszerű falusi papban a 
nagy embert tisztelem. 

Legyen áldott emlékezete ! 
Nagy-Becskerek, 1887. március 10. 

Eötvös Károly Lajos 

A D A K O Z Á S O K . 
Az orsz. prot. árvaházra: Szűcs Mihály somogy-

viszlói leik. a belső-somogyi ref. egyházm. adományát 
6 frt. — Arday Janka D. zsarnói lelkész a tornai egy-
házm. 100 frtos alapítványának kamatjául 6 frt. — Kovács 
Antal terehegyi lelkész esp. a felső-baranyai esperesség-
ben gyűjtött 50 frt. A részletezett kimutatás később. — 
Szilágyi Gábor ötvöskónyi leik. 40 kr., mint Lőczi János-
nak házasságra lépése alkalmával a prot. árvaház ré-
szére letett kis összeget. Szeri-. 

\ \ \ \ H l R D E T É S E K . / / / / 
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T e l j e s s z é L i r x u i p é l d á i r L y o k : k : a . l m i n d i g - s z o l g á i i g a /Hir ik : . 

A pápai hatalom. 
A hatvanas évek elején történt a mit mon-

dani akarok. A hosszú tél után valahára tava-
szodni kezdett. Lassan oldódtak ugyan a tél fa-
gyos zárai, de mégis csak éreztük, hogy kifelé 
megyünk a zord időszakból. A remények legalább 
eléggé erősek voltak már arra, hogy higyjük, 
hogy megvirrad még valaha! 

S virradt nemcsak nálunk, de egyebütt is, 
különösen Európa déli részén, hol a citrom s 
narancs virul. Viktor Emánuel, Cavour, Garibaldi 
neve, a magyar légió s több efféle ekkor folyvást 
az ajkakon s a toll hegyén voltak. Rómában 
ugyan még a pápa volt az úr, de egykori 
hatalmas támaszai, közelben, távolban ekkor már 
megtörettek, a legátiók nagy része elveszett és 
bizton lehetett sejteni, hogy az egységes Olasz-
ország utáni vágy teljesül, s hogy az egységes 
ország fővárosa Róma leend. 

Alta ruit Babylon! gondolám, s nem min-
dennapi öröm árasztá el keblemet. Tehát vala-
hára ! A mit annyi kegyes lélek reménylett szá-
zadokon át, a miért a politikai, de még inkább 
a vallási martyrok és confessorok százezrei a 
máglya lángjai között, vagy mély börtönük fene-
kéről oly igazán szívből imádkoztak, teljesülend 
s az Antikrisztus vára összedől, a vallási, poli-
tikai s társadalmi szabad eszmék legkonokabb 
ellensége, az emberiség józan haladásának az 
évezredes akadálya valahára megsemmisíttetik. 
Lux in tenebris. Világosság támadt a sötétségben. 
Im magok a katholikus népek s a katholikus 
sajtó szövetkeztek az emberiség átka ellen, fel-
nyíltak s felnyílnak a szemek és a bálvány, mely 
a legsötétebb időkben emeltetett, s melynek a 
legfőbb ellensége a világosság, — össze fog 
omlani. 

Örültem, keblem édes reményektől volt el-
árasztva. Fiatal is voltam, idealista is, hogy ne 

örültem volna, egy egészen új világ tárult fel 
lelki szemeim előtt, új úgy politikai, mint vallási, 
társadalmi tekintetben. S ha a szív telve van 
akár örömmel, akár bánattal, jól esik, ha abból 
kicsordul valami, ha reményünket vagy bánatun-
kat másokkal is közelhetjük, megoszthatjuk. 

Alkalmas hely volt ekkoriban a szív rejtett 
érzelmeinek, a titkos gondolatoknak s vágyaknak 
egyebekkel közlésére a protestáns templomi szó-
szék. Abba menteni fel én is, talán áldozó-csü-
törtöki ünnep alkalmával, és a midőn beszéltem 
az Ür menybemeneteléről, megaláztatása, szenve-
dése után bekövetkezett diadaláról, felmagasztal-
tatásáról, kicsaptam egy pillanatra a napi kérdé-
sek terére is. így fognak az igaz s nemes esz-
mék diadalt ülni — hirdetém — s az emberi-
ségre áldást árasztani; így fog a gonoszság a 
lelki s a világ szerinti zsarnokság megszégyenít-
tetni s megsemmisíttetni. És az idő már közel 
van, im az emberiség lelki zsarnokának évezredes 
uralma felett már ütött az óra, az igazság dia-
dalmaskodik, s már hallatszik a pápai trónus re-
csegése. 

Mikor az istenitiszteletnek vége volt, odajön 
hozzám egyik hallgatóm, egy hozzám érdemem 
felett jó indul ittál viseltető, előzékeny, szíves 
modorú, de COJ servativ érzületéről széles körben 
ismeretes septemvir és a nála ritkán hiányzó bó-
kok után, elmondta beszédemre kritikáját. Moso-
lyogva, simán, jóakaratúlag, de azért eléggé ért-
hetőleg tudtomra adta, hogy még fiatal ember 
vagyok, alias: tapasztalatlan, nem ismerem az 
életet, az embereket; elmondá, hogy ha közelebb 
olyasfélék történtek is, a minőkről fennebb szó-
lottam, de azért az a pápaság nem fog azonnal 
megsemmisíttetni. Ha recseg is a szék, de még 
sok víz lefolyik addig a Dunán, míg az egészen 
összetörik. A világtörténelem nem oly ideális, mint 
a fiatal emberek szíve és agya. 

Vén pecsovics! gondolám magamban; te 



csak a régi időket ismered, de most új időket 
élünk; az új idők szelleme más törvényt követ, 
mint a régi időké; ez seper, pusztít, rombol 
mindent, mi a modern kor szellemével, a józan 
észszel, a szabadság elvével ellenkezik. 

Hiú ábránd! Két-három évtized elég volt a 
kiábrándításra. A világtörténelem geniusa nem 
oly ideális természetű, mint a minőnek két-három 
évtized előtt gondolám, sőt ma már azt is be-
látom, hogy ez jól van így, s nem is lehet 
másként. 

Vén pecsovics 1 Nem tudott ugyan ez újabb 
két-három évtized sem kibékíteni a pápai intéz-
ménynyel, nem tudta velem feledtetni azt a sok 
könyűt, vért, üszköt, mely a pápaság nevét s 
történetét annyira átkossá s ádázzá tette apáink 
előtt; de azt megértette velem, hogy valamint 
nem egy nap alatt fejlődött ki a pápai intéz-
mény, úgy nem is fog az egy nap alatt meg-
semmisíttetni. Mélyen s messze szétágaznak a pá-
paság fájának gyökérszálai az idők, az államok s 
a társadalmak rétegeiben, nem oly könnyen dönti 
ki azt az új idők vihara. Egyenként kell s las-
sanként lehet a fának minden egyes erősebb 
gyökérszálait elvagdalni, avagy az idők szuhának 
megemészteni, hogy a fa végleg kidöntessék. 
Több egykor erős gyökérszálat kiszakított már 
az új idők szelleme; de még van egy-két mélyre 
nyúló szál, melyeken át az életnedvet szívja. 

Egy ily gyökérszál a hagyományos szokás, 
vagy talán mondhatjuk: a fiúi kegyelet. Azt 
mondja az Úr, s azt mondja a világ történelem-
ben is: ^megbüntetem az apák vétkeit a fiak-
ban harmad és negyed íziglen* ; másutt pedig azt 
mondja : ^Ezer íziglen jót cselekszem azokkal, a 
kik engemet szeretnek és az én parancsolatjai-
mat megtar t ják/ E két mondásban ki van 
fejezve a gondolat, hogy a bűn megbüntettetik 
ugyan s pedig szigorúan, az utódokra is kiterje-
dőleg, harmad és negyed íziglen, de az erény, az 
Úr parancsolatainak megtartására még sokkal bő-
vebb mértékben megjutalmaztatik, —- ezer íziglen. 
Egyik legkiválóbb példa erre a pápaság törté-
nete. A mi rosszat egyik-másik pápa elkövetett, 
az meg lett bosszulva az utódokban is harmad 
negyed íziglen; de a mi jót elkövettek, azért 
meg lettek s meg vannak áldva ezer íziglen. Mi 
távol vagyunk attól, hogy a pápai intézményt az 
Antikrisztus creaturájaként s a keresztyénség ős 
ellenségeként tekintsük, mint a miképen tekin-
tették protestáns apáink. Maga az a hosszú 
élet, s az a világra szóló nagy hatalom, mely 
ezen intézménynek adatott, tanúsága annak, hogy 
a pápai intézménynek meg volt az ő világtörté-
nelmi hivatása, áldásos népboldogító hatása. A 
szabadságnak —• mondják —• legnagyobb ellen-

sége a szabadosság, a túlhajtott szabadság; talán 
megfordítva is igaz, hogy a zsarnokságnak leg-
nagyobb ellensége a túlhajtott zsarnokság. A sok 
apró zsarnok hatalma legbiztosabban megtöre-
tik egy kimagasló zsarnok absolut hatalma által. 

Minél inkább félretolatik a fátyol az annyira 
romántikusnak rajzolt, magasztalt középkor törté-
nelme felől, annál borzasztóbb kép tárul fel 
előttünk. Féktelen zsarnokság, esztelen szeszély, 
állatias szenvedély; másfelől a legnagyobb mérvtí 
szolgaság, megaláztatás, nyomor, inség tűnik 
fel előttünk. Minden országban néhány durva 
lelkű főúr kezében van összpontosulva minden 
jog, hatalom és vagyon : a népek milliói pedig 
majdnem az állatok sorába lealacsonyítvák. Név-
leg s külsőleg keresztyénné lett az egész Nyugot-
Európa, de tényleg messze megette állt az egy-
kori műveltebb pogány államoknak. 

E nagy vadság és zsarnokság korában a 
papi és még inkább a pápai hatalom volt az, 
mely a kezében levő szellemi és anyagi fegyve-
rekkel a vadságot szelídíteni, az állatias érzékies 
irány ellenében a szellemi, a vallás-erkölcsi irányt 
ápolni, diadalra juttatni, a zsarnokságot megtörni, 
a népeket felszabadítani törekedett. Vagy ha úgy 
tetszik, nevezzük más néven, s talán valódibb 
nevén a gyermeket. Hogy Nyugot-Európa vad 
műveletlen népei eredeti vadságukból lassanként 
kivetkőztek, hogy politikailag, társadalmilag nyo-
morult helyzetükből lassanként kibontakoztak, a 
szabadság, az emberi jogok iránt fogékonyakká 
lettek: ezt kizárólag a keresztyénségnek köszön-
hették. Ám de az egész középkorszakon át a 
keresztyénség képviselői a papok s legelső sorban 
a pápák voltak : és így mind az az áldás, me-
lyet a keresztyénség jótékony hatása a népek 
lelkében fakasztott, mindaz a papokra s a pá-
pákra szállott. Készséggel elismerjük, hogy bár 
most poshadt, ízetlen a gyümölcs, de egykor 
üde, üditő s ízes volt. Az a pápai szék, mely az 
utóbbi 4 — 5 száz év alatt átka s nyomorgatója 
az emberiségnek, a korábbi 4 — 5 száz év alatt 
ennek áldása volt; mely az utóbbi félezer év alatt 
makacs ellensége a szabadságnak — bármely 
téren nyilatkozzék is az, — az évezrednek első 
felében makacs s majdan diadalmas ostromlója a 
zsarnokságnak, lelkes védelmezője a népek jogai-
nak. A pápai korlátlan hatalom kifejlődésével 
gyengíttetett, fékeztetett a népeket eddigelé nyo-
morgatott kisebb zsarnokok hatalma. 

Egykor jót tett a pápai szék az emberiség-
gel, Isten parancsolatai szerint emelkedett és a 
népek hálásak maradtak hozzá sokáig, ezer 
íziglen. 

De hát az új kor felvilágosultsága, a szabad 
szó, a szabad sajtó talán mégis meggyőzhetné az 



embereket a felől, hogy ha egykor áldásul vol-
tak is a pápák a népeknek, később átokká let-
tek ; ha egykor ők küzdöttek is a valódi keresz-
tyénség meggyökereztetése, az ebben rejlő valódi 
humánus elvek diadalra juttatásán, a milliók fel-
szabadításán: később épen ők állották legmaka-
csabbúl útját a valódi, az Isten igéjén alapuló 
keresztyénségnek, ők gyakorolták milliókkal szem-
ben a legbotrányosabb inhumanitást, s ők voltak 
a leghívebb, a legmegbízhatóbb szövetségesei s 
előképei a népek jogait eltipró zsarnokoknak. Ma 
már a kinek szeme van a látásra, láthat, s füle 
van a hallásra, hallhat, 

Ezek a gondolatok visznek lépre legtöbb 
ideálistát. Az eszményiért lelkesülő ifjú rendesen 
abban a hitben él, hogy elég a bűnt, a jellemte-
lenséget, a jogtalanságot az emberek előtt feltár-
nunk, s az igazságot fülükbe kiáltanunk, s azon-
nal megnyerjük őket a szent, az igaz ügynek. 
Igenis! arra tanít bennünket úgy hitünk Feje-
delme, mint a világtörténelem, hogy az igazság-
nak diadalmaskodni kell a gonoszság, a jognak 
a jogtalanság, a szabadságnak a zsarnokság, a 
világosságnak a sötétség felett; de egyszersmind 
arra is megtanítanak ám bennünket, hogy ez a 
diadal nem könnyen, nem egyszerre, hanem csak 
hosszas küzdés, kitartó munka s szenvedés árán 
adatik. Mint az anyagi világban, úgy a szellemi-
ben is a világosság csak lassan s fokonként ter-
jed. A hegytetőn állók hiában kiáltják a mély 
völgyben lakóknak, hogy már feljött a nap, vi-
lágosság van. Ujabb és újabb nemzedékek kidől-
nek a hegytetőn, avagy a hegy magasabb lejtőin 
állók közül, a míg a világosság az alsóbb réte-
gekbe is behatol. Vagy kép nélkül szólva: azért 
hogy a reformáció nagy elveinek kihirdetése óta 
több mint negyedfél száz év elfolyt, ne véljük, 
hogy azok az elvek egész világrészünket be- s 
átjárták volna; még azoknál is, a kik névleg 
prot. egyházunk tagjai, találtatik kisebb-nagyobb 
adag a régi, az avult szellemből, hát még azoknál, 
kik a sötétség országában ülnek. 

Méltán dicsekedhetnek a katholikus Sión 
őrei híveiknek, a miéinkhez mérve nagy számá-
val. Biz ez úgy igaz. Három—negyedfél száz év 
rövid idő arra, hogy az emberek nagyobb részé-
nél egészen új világnézletet egy a régitől telje-
sen elütő új szellemet emeljen diadalra. Hisz a 
keresztyénség élete már közel két ezer éves, és 
mégis felettébb távol áll attól, hogy a föld ke-
rekségén élő embereknek nagyobb részét, ha csak 
külsőleg vagy névleg is fiai közé számíthatná. 
Erős és tartós sziklákra van építve a tudatlanság 
vára, az idealisták csillogó nyilai csak hosszú és 
kitartó vívás után törnek rést rajta. 

No de én a minapában nem a sötétségben 

ülőkről, nem is az idealistákról beszéltem, hanem 
szóltam a protestáns Bismarkról, az ő Canossa 
felé tett útjáról. Azután meg szó e lapokban 
időnként azokról a magas műveltségű s nagy 
vagyonú angol vagy más nemzetségű főurakról s 
családjaikról, a kik dacára protestáns őseik hosszú 
sorozatának, a 19-ik század utóbbi felében áttér-
tek és térnek a katholikus egyházba s milliókat 
érő adományokkal s alapítványokkal gyámolítják 
a pápai széket s az ez által kormányzott egy-
házat; szólhatnék oly magyar főurakról, kiknek 
alapos műveltségéhez távolról sem férhetne szó, 
és mégis rég nem tapasztalt lelkesedéssel s áldo-
zatkészséggel kelnek védelmére, anyagi, erkölcsi 
támogatására a római főpapnak; szólhatnék jelek-
ről, a legközelebbi napokban s hetekben felme-
rültekről, melyek afelől látszanak tanúságot tenni, 
hogy dacára a hazánkban ez idő szerint lenge-
dező szabadabb politikai szellemnek, a szabad 
sajtónak, az irodalom, műveltség gyors terjedé-
sének, a pápa, a pápista papság tekintélye s ha-
talma nem hogy csökkenőben volna, de jelenté-
kenyen emelkedik, s mi protestánsok, kiknek 
pedig a magyar haza, a magyar nemzet, nyelv, 
irodalom, a szabadság s alkotmány megvédése 
körül szerzett érdemeit a most annyira buzgól-
kodó katholikus főurak apái is még nem rég oly 
szívesen elismerték — hogy mi mondom ha épen 
véres üldözés tárgyaivá nem tétetünk is, de ma-
holnap ismét a haza mostoha fiaiként tekintetünk. 

Hol keressük már az efféle jelenségek kul-
csát ? A modern kort mozgató nagy elvek: a sza-
badság, az egyenlőség vagy más néven nevezve, 
a demokratia elvei ez előtt 98 évvel kikiáltattak, 
folyt ís azóta elég vér az elvek diadalra juttatása 
s még inkább ezek elnyomatása érdekében. A 
harc azonban még távolról sincs eldöntve és még 
nagyon sokáig nem lesz eldöntve, sőt talán ko-
runkban újabb élénkséggel újul fel A pápaság 
már is a kathol. hierarchia minden körülmények 
között, a francia forradalom legvérengzőbb s leg-
diadalmasabb napjaiban is hű maradt a régihez, 
a középkorból átszármazó absolistikus, feudalis-
tikus s aristokratikus elvekhez és intézményekhez 
s hű fog maradni ezentúl is, mert hiszen az ő 
egész léte azon elveken nyugszik. Egyes királyi 
családból eredő hercegeket, sok százados törzs-
fával dicsekvő aristokratikus családok sarjait lá-
tott a történelem a demokratikus modern eszmék 
harcosai között, de pápát soha s általában kath. 
főpapot is csak ritkán s talán akkor sem egész 
szívvel s talán nem őszintén. 

Csoda-e, ha a politikai s társadalmi conser-
vativ eszmék bajnokai — még ha születésüknél 
fogva a protestáns egyház tagjai is — oly erős 
vonzalmat éreznek az ódon eszmék és intézmé-



nyek soha meg nem tántorodott védnökéhez, a 
pápához? Csoda-e, hogy ha a nagy elvi harc in-
gadozásai között némelyek időnként erősebben 
kapaszkodnak a több mint ezer éves pápai szék 
lábaihoz. 

Recseg ugyan időnként az a pápai szék, de 
igazad volt egykori pecsovicsom, nem dől az oly 
gyorsan össze. A míg a modern kor nagy elvi 
harca el nem dől, addig lesznek azon széknek 
mindig kisebb-nagyobb számmal támaszai, még a 
műveltek közül is. De hát mégis csak mozog a 
told. A modern kor eszméi, melyeknek gyökér-
szálai a 16-dik század reformációjába, jobban 
mondva a bibliába nyúlnak vissza, ha lassan, ha 
nehéz harcok árán is, de nem kételkedünk, hogy 
diadalra jutnak s egy-egy időnkint felújuló pápista 
reactio nem fogja a világtörténelmet a maga 
természetszerű folyásában maradandólag feltar-
tóztatni. Farkas József. 

A konfirmáció kérdéséhez. 
(Vonatkoztatva a >Debreceni Protestáns Lap« i8S6-ik évi 44 és 45-ik 

számában megjelent közleményre.) 

Bar nem nagy kedvem van más lapban kifejtett 
nézetekre reflektálni, mégis a mennyiben e lap hasab-
jain és én vetettem fel a kérdést, melynek fontosságát 
nem lehet elégszer és eléggé hangsúlyozni : felveszem 
elejtett fonalát az eszmecserének, melynek talán némi 
alkalomszerűséget Ís kölcsönöz s az én válaszom kése-
delmét is indokolja azon körülmény, hogy épen most 
van a confirmációra való előkészítés ideje. Meg kell 
azonban jegyeznem, hogy a tisztelt ellenfelem által I 
használt gúnyolódás fegyverét ily komoly tárgyban nem 
fogom használni. 

Nagy szerencse az ügyre és így reám nézve is, 
hogy cikkíró beismerésben van arról, hogy a konfir-
máció ev. ref. hitelveink szerint ünnepélyes vallásos cse-
lekmény, s »kétségen kívül nagy fontosságú mind a 
konfirmálandó gyermekre, mind a lelkipásztorra nézve, 
ki a konfirmáláskor egyik szép hivatását teljesíti® és 
hogy ezt megelőzőleg »oly oktatásra van szükség, mely-
nek folyamán a hit és erkölcsi igazságokkal kellő módon 
megismerkedhessél^. Ha bár az általa Ís hivatolt »Zsinati 
törvények« 109. §-a ezen előkészítő oktatást — nagyon is 
fontos okoknál fogva — a lelkipásztorok kötelességéül 
irja elő, még is cikkíró azt, a tanítók kezéből nem vé-
tetné ki s erre vonatkozó érveit a) b) c) d) pontok alatt 
sorolja elő. Ezen érvekkel szemben — távol attól, hogy 
a már szentesített s életbe lépett egyházi rendelkezés 
okainak magyarázatába bocsátkozni akarnék — saját 
tapasztalaton s tényeken alapuló meggyőződésemet s 
nézeteimet következőkben mondom el. 

A konfirmációra való előkészítés kérdésében én a 
törvény értelmét és saját meggyőződésemet követve 
a mellett foglaltam állást, hogy a lelkész oktassa a con-
firmándusokat. Ellenfelemnek ez ellen felhozott bizonyí-
tékai nem hogy gyengítették, de még inkább megerősí-
tették pozitiómat. 

Az a) pontban felhozott érvelés épen az ellenke-
zőre kényszerít következtetni, mert ha a lelkipásztor a 
konfirmálandó gyermekek értelmi fejlettségét, lelkitehet- , 
ségeit nem, vagy kevésbé ismeri, ez egyik nyomós és j 

döntő ok arra nézve, hogy a mire eddig nem vett ma-
gának időt és fáradságot — azt a konfirmálásra való 
készítéssel tegye meg, mert a lelkipásztornak okvetlen 
ismernie kell — az általa a hit és erkölcsi élet magasabb 
országában kalauzolandó felnőttek gondolkozás módját, 
lelki erejét és indulatait. Ha az erre szükséges tanul-
mányt a növendékek iskolai pályáján és a konfirmációi 
előkészítés alkalmával meg nem tette, később sokkal 
nagyobb törődés és utánjárás mellett is kevesebb sikert 
fog elérni, sőt könnyen megtörténhetik, hogy hivő és 
lelkipásztor idegenek maradnak egymásra nézve, nem 
lesz meg közöttük a kölcsönös szeretet és teljes bizalom 
s így aztán hiányzani fog, a napjainkban annyira és mél-
tán előtérbe állított belmissziói működés alapja, mely 
pedig legkönyebben és legszilárdabban a gyermeki fo-
gékony kedélyben vethető meg, a mire nézve legin-
kább s legnagyobb biztonsággal a konfirmációra való 
előkészítés kínálkozik, a mikor is a lelkipásztor a nö-
vendékek szíves ragaszkodását és szeretettel párosult 
tiszteletét megnyerte, ezen érzelmek nem csak szemé-
lyisége körül csoportosulnak, hanem a történetesen utána 
következő igehirdetőnek is megkönnyítik, sőt gyönyörű-
ségessé teszik Isten országának építését. 

A b) és c) pontokban foglaltakra együttesen reflek-
tálok ; ha az igazi jóakaratból csak egy szemernyi hiá-
nyoznék, itt könnyen azt is ki lehetne olvasni, hogy 
cikkíró a konfirmándusok előkészítésének tartalmát és 
terjedelmét hajlandó lenne azon hit és erkölcsi fejlett-
ség határai közé szorítani, melyek az elemi iskolában, 
nem ritkán csak a 3. és 4. osztályig terjednek ; azonban 
én ezen feltevéstől eltekintek, sőt miután cikkiró a tan-
anyagot s annak keretét egy szóval is sehol nem érinti, 
örömest elhiszem, hogy a most közhasználatban levő 
»Vallástevő katekismusok« betanultatását ő sem tartja 
elégségesnek; nagyon természetes hát, hogy egy új 
tananyag, még pedig meglehetős terjedelmű, míg egy-
részről a törvényszabta lecke órák rendébe — a tanítók 
részére — be nem osztható, mert azt sem a népoktatási 
törvény, sem maga az elérni szándékolt cél meg nem 
engedik, addig másrészről a leckeórákon kívül egy újabb 
tudomány előadása és elsajátíttatására újabb díjjárás nél-
kül a tanítók nem kötelezhetők; és már ide vonatkozó-
lag azt is mondhatom, hogy a tanitói kárták a konfir-
mándusok előkészítését nem sorolják a kötelességek közé 
vagy a melyikbe elvétve, fölemlíttetik, ott külön jutal-
mazás is van biztosítva. 

- Arra is volt eset, hogy midőn egy ily kártavai 
biró tanítótól az újabb időben — de még a »Zsinati 
törvények előtt — a lelkipásztor átvette a konfirmán-
dusok tanítását, a tanító nem önérzetének elkeseredésé-
ben panaszolt, hanem jövedelem csonkulás miatt, persze 
hogy panaszával el lett utasítva. 

A tanítók, mennyiben képesek vagy nem képesek 
a konfirmációi előkészítést elvégezni, e felett általánosság-
ban bírálatot senki igazságosan nem mondhat. Vannak, 
kik erre képesek, de viszont találkoznak olyanok Ís, kik 
a vallástanítást az egész elemi iskolai folyam alatt nem 
emelik azon színvonalra, mely egy igaz és lelkes protestáns 
előtt kívánatos. Ennek oka az egyénekben is, de főleg 
a mai oktatási rendszerben és viszonyokban keresendő, a 
mikor egy tanító 80—95, több gyermekkel foglal-
kozik, 14-féle tantárgyat tanít, bizony azon alig per-
cekre számítható idő alatt, melyet a leckerend a vallás-
tanításra enged, a legnagyobb buzgalom és ügyszeretet 
mellett sem érhet el oly eredményt, mely a konfirmációi 

j előkészítést csak részben is helyettesíthetné. 
Mindezekhez hozzá járul még az is, hogy a kon-



firmándus gyermekek közül sokan a III. és IV. osztályból 
kerülnek ki, kiknek rendes lecke óráik vannak, még a 
köteles vallástanból is, nem különben találkoznak isko-
lába nem jártak is, hogy már a tanító ezen különböző 
értelmi fejlettséggel s lelld tehetségekkel bíró növendé-
keket egyen-egyen az ő felfogásuk s jellemük szerint 
oktassa, akár az iskolai órák körén belül, a mi pedig 
semmi áron meg nem engedhető, akár azokon kívül, 
méltányossági szempontból nem is követelhető, de ki 
sem vihető. 

Ami a tanító iránti bizalom és tekintély kockáztatását 
illeti, eltekintve attól, hogy itt semmi más érdek figye-
lembe nem vehető, mint pusztán maga a konfirmációi 
előkészítés alapossága és haszna, én nem tudom meg-
fogni, hogy mily mértékben mozdítja elő a tanító iránti 
bizalmat és tekintélyt az a tény, ha ő a most kézen 
forgó katekismusnak valamelyikét könyv nélkül bema-
goltatja. En úgy vagyok meggyőződve, mert úgy is 
tapasztaltam, hogy a tanítók iránti bizalom és tisztelet, 
az ő hivatalos teendőik hiv teljesítésében s kifogástalan 
erkölcsi magukviseletében oly erősen gyökeredzik, hogy 
azt a konfirmációra való előkészítés teljesítése vagy nem 
teljesítése sem meg nem ingatja, sem nem növeli. 

Azt is mondja cikkíró, igaz, »hogy a tanítók meg-
lehetősen túl vannak terhelve,® hanem aztán ebből nem 
azt vonja le, miszerint a konfirmációra való előkészítés 
rájuk erőszakolásával ezt a túlterheltetést a magunk 
részéről ne fokozzuk, hanem azt, hogy miután szerinte 
»a felekezeti iskolában a konfirmációra való előkészítés 
mindennél előbb való, arra a melléktárgyak félretételével 
is okvetlen lehet és kell időt szakítani.« 

Szükségtelennek tartom, ezen állítással szemben az 
egyházi vagy állami és községi iskolák feladatát és 
célját körvonalozni és kiemelni, de lehetetlenség mégis 
azt az életigazságot és elvitázhatatlan tényt fel nem 
említenem, hogy bármily jellegű legyen is valamely 
iskola, a gyermeket úgy a gyakorlati, mint a lelki életre 
szükséges előismeretekbe kell bevezetnie, vagyis úgy az 
egyházi, mint a polgári társadalom értelmes és hasz-
nossá lehető tagjául kell előkészítenie és ha ezeknek 
egyike vagy másika háttérbe szoríttatik : az oktatás, a 
nevelés egyoldalú leend, melynek nemcsak maga az 
egyén, hanem mindkétnemű társadalmi élet kárát vallja. 
Vájjon cikkiró ezen állításával szemközt a községi és 
állami iskolák célja hogyan lenne meghatározható ? De 
még ezen kérdésnél az is dönt, ha vájjon a konfirmá-
cióra való előkészítés szorosan és közvetlenül az elemi 
iskoláztatás körébe tartozik-e ? A mint e kérdésre vala-
melyikünk »igen« vagy »nem«-mel válaszol, a szerint 
fog a konfirmáció előkészítésének ki által leendő teljesí-
tés felett véleményt mondani. Én részemről a már fel-
számlált és más fontos okoknál fogva is »nem«-mel fe-
lelek, épen ezért a konfirmációi előkészítést a tanítók 
kötelességei közé nem sorozom. 

A pap nagy elfoglaltságából merített argumentumot 
tárgyalja a d) pont. Hogy a lelkipásztor vagy tanító 
van-e »a nap mint nap előforduló hivatalos teendők s 
családi gondok miatt is« jobban elfoglalva, ezen ügy 
eldöntésénél számításba nem jöhet, azonban eltekintve a 
részletes mérlegeléstől, annyi megállapítható, hogy a 
tanítónak ha nem több, de ugyanannyi napi teendője 
van, mint a lelkipásztornak. — A tanórák betartása, a 
tanítványok magán dolgozatainak átnézése, kiigazítása, 
önmaga képzése, a temetések, melyek nagy részénél itt 
a mi vidékünkön, a lelkipásztor szolgálata nem vétetik 
igénybe stb., nem kevesebb időt és fáradságot kiván, 
mínt a lelkipásztorok hivatalos napi teendője. A családi 

gondok is, nem könnyebb súlylyal nehezednek a tanítók 
vállaira, hiszen ők még inkább nem ülnek az egyptomi 
húsos fazekak mellett s házas életük hasonlóan szokott 
megáldatni, mint szép termő vessző. 

Az elmondottakra támaszkodva már, ismételve ki 
merem mondani, hogy az olyan lelkipásztor, ki a cikkiró 
á'tal felsorolt vagy más kicsinyes okok miatt nem venné 
át a konfirmációra való előkészítést, nincs áthatva hiva-
tásának ama kiválóan magasztos érzetétől és tudatától, 
mely szerint ezen előkészítés alatt az egyház növendék 
tagjaival, kiknek romlatlan szíve és kedélye minden jó 
befogadására alkalmas, megkösse a lelki atyafiságot, a 
szeretet és bizalom szövetségét, mely viszony az egye-
sek körüli lelki gondozást, a nagy horderejű belmissziói 
tevékenység áldásos sikerét leginkább megkönnyíii és 
biztosítja. Az ily eshetőség elhárítása végett szükséges 
már a »Zsinati törvények« 95-dik §-sa I. pontja alá is 
bevezetni: na konfirmáció és az arra való előkészítés.« 

Eszerint hadd legyen hát a konfirmációra való 
előkészítés azon mód és alkalom, melynek útján a lelki-
pásztor behatolhasson a gyermeki korból a felnőtt egy-
háztagok sorába lépendő növendékek lelki és szívvilá-
gába, hogy aztán az élet különböző viszonyai között az 
egyesek természete, jelleme és hajlamainak megfelelőleg 
bánhassék el velük, s legeltethesse, táplálhassa őket, 
pásztorkodása mezején, az egyiket tejnek italával, a 
másikat keményebb eledellel is, mindnyájuk előtt ma-
gyarázván a hitigazságokat, oly nyelven, melyet ért 
mindenki. 

Hadd legyen a konfirmációra való előkészítés és 
maga a konfirmáció — nem mint cikkiró mondja — 
•»biícsu a tanítótóla, hiszen különben is 12 évvel konfir-
málván, a gyermek miért búcsúznék a tanítótól? holott 
mint ismétlő iskolás 15 éves koráig annak oktatásában 
részesül; hanem hadd legyen lelkipásztor és önállóságra 
jutott hallgatói részéről egy oly közös ténykedés, mely 
őket benső lelki összeköttetésbe hozza, hogy ekként az 
előbbi a vallásosság és erkölcsiség igaz és jól ismert 
alapján célszerű berendezéssel építhesse tovább a Krisz-
tus anyaszentegyházat. Másrészről azt is bevallom, hogy 
szintén nem vagyok képes megtalálni azon összefüggést, 
a mely búcsú és előkészítés s az ennek megtörténte után 
teendő hitvallás és fogadalom közt cikkiró által kereste-
tik és nem is a lelkipásztorhoz való beköszöntésül tarta-
nám a konfirmációt, mert hiszen a lelkipásztor — még 
talán cikkiró sem tesz ez ellen kifogást, — ha csak 
fogyatékosan is, ismeri az Úr veteményes kertének cse-
metéit, hanem ha csakugyan beköszöntés, nem lehet 
más jelentősége, mint hogy a gyülekezethez köszöntenek 
be az ő lelki atyjuk a lelkipásztor vezetése és ajánlata 
mellett. 

A 12 éves kor alkalmas voltának támogatására 
felhozott nyilatkozatot érintetlenül hagyom, ez idő szerint 
az bevett szokás, én is ahhoz tartom magamat, de az 
előkészítés idejéül ismét ajánlom az áíta'am jelzett idő-
szakott t. i. böjti úrvacsora osztástól Pünköstig, a mikor 
a nappalok hosszabbak,, a miért is, ha a tanteremben 
tanítunk, a mindennapi iskola leckeóráit nem rövidítjük 
meg, mivel az iskolai tanításnak vagy kezdete előtt vagy 
végezte után gyülekezünk össze, sőt kellemes napok jár-
ván, kint a szabadban vagy más helyiségben, p. o. a 
templomban is lehet tanítani, nem különben ezen időszak 
felhasználása mellett szól a gyermekek életideje is. 

Ezeknek elmondása után e tekintetben minden 
további disputa kikerülése végett, kijelentem, hogy én 
az általam felsorolt elvek és eljárás módozatait főleg a 
falusi népiskolák viszonyainak megfigyelése és egybeve-



téséből vontam le ; hol is legtöbbnyire egy tanítóval és 
egy tanszobával állunk szemközt. 

Legyen szabad megkérdeznem a hivatottaktól, hogy 
mert ezen alkalmakkor az examinálás elmaradt a kon-
firmáció nem teljes jelentőségű és nem elég ünnepélyes 
volt-e ? . . . 

Szerintem — ugyanis — a vizsgálat és a hitvallás 
egyesülten a fogadástétellel, két különböző természetű 
ténykedés. A vizsgálat arról győz meg, hogy valaki 
egyik vagy másik hitfelekezet hit- és erkölcstanának 
elveit ismeri-e ? A hitvallás és fogadástétel ünnepélyes 
kinyilatkoztatása annak, hogy az illető valamely vallás-
tudománynak igazságait, elveit és törvényeit igazakul 
tartja s magáéinak vallja s másrészről biztosítás felől, 
hogy ezeknek utasítása és vezérlete szerint fog élni, 
tenni és munkálkodni, épen ezért én a hitvallást és 
fogadástételt nem vehetem egynek a vizsgálattal, amazok 
helyett ez utóbbit el nem fogadom, mivel a vizsgálat 
csak a tudásra vonatkozik, míg a lelkipásztor által feltett 
kérdések öntudatosan adott feleletekben foglalt hitvallás 
és fogadástétel az akaratot, a magaviseletet kötik le s 
így életirányt határoznak meg. 

A lelkipásztor által feltenni szokott kérdések ed-
digelé úgy vannak formulázva, hogy azok ezen célra 
nézve elégségesek, kimerítők és világosak s nagyon 
természetes dolog, hogy a növendékek nem ott a tem-
plomban hallják először, hanem azok előre megmagya-
ráztatnak és velük megértettetnek; az, csakis előkészítés 
hibájául tudható be, ha a növendékek — cikkíró felte-
vése szerint — bármely más kérdésre is öntudatlanul 
mondanának »igent.« Hogy pedig — ez ismét cikkíró 
feltevése — a liturgiailag formulázott kérdések helyett 
»bármit is kérdezne a lelkész*, először is ez képtelenség, 
másodszor, ha maliciából megtörténnék, az ilyen rosz-
indulatu szolga hivatalával élne vissza s fegyelmi eljárás 
alá esnék. 

Hogy vizsgálat és konfirmáció külön tartassák és 
pedig vasárnap, erre nézve cikkiró saját érvelését hasz-
nálom fel. Azt mondja ugyanis »hogy meggyőződhesse-
nek a jelenlevők egyfelől a növendékek vallásos isme-
retéről, de másfelől azért is, hogy meghallgatván s em-
lékezetben felújítván az egyháznak ottan dióhéjba szorí-
tott előadandó főbb hittételeit, ez által maguk is épül-
jenek. « Ezen cél a különválasztás esetén sokkal nagyobb 
mértékben s több haszonnal érhető el, mintha a kettő 
együtt tartatik, a mikor aztán 30, 40, sőt talán több 
vizsgálandó növendék vallásos ismeretének feltüntetése 
alig lehető, mivel az idő kimértsége és az unalmassá s 
fárasztóvá tétel kikerülése mintegy kényszerítik a vizs-
gálatvezetőt, hogy nagyon is dióhéjba szorított modor-
ban siessen át a tulajdonképeni szertartásos cselekvényre, 
épen ezen oknál fogva a »jelenlévők épülése« is csekély 
mérvű lehet. A konfirmációnak hétköznapon való meg-
ejtését tárgyazó indítványt — m á r a fentebbiek miatt is — 
helyeselni semmiképen nem tudom; én részemről ezt soha 
nem engedném meg, mert ez által egyfelől a konfirmá-
ciót — melyet cikkiró is »kétségen kivül nagyfontosságú 
vallásos cselekvény«-nek nyilvánít — nagyfontosságától 
fosztanók meg, másrészről kivált földmíveléssel foglalkozó 
vidéken a gyülekezeti tagok részvétele sem volna elég 
tömeges s így nem hozná meg a lehető legnagyobb 
mértékben az egyik felette kivánatos gyiimölcsözést, 
hogy t. i. »a jelenlévők maguk is épüljenek.« 

Az alkalmi egyházi beszéd tartása vagy nem tar-
tása felett nem akarok szóvitába bocsátkozni, mert ha 
valaki bárminő közönséges mindennapi tárgyról beszélni 
célszerűnek és találónak tartja avagy ilyennek tenni 

tudja is — ez egyéni ízlés és képesség — még csak 
annyit jegyzek meg, hogy a mit án a szószékből a gyü-
lekezethez intézve elmondok, azt nem szőhetem be és 
nem is szövöm be a konfirmándusokhoz intézett beszé-
dembe. 

A konfirmándusoknak vpapi ornatuslan« templomba 
vezetését erősen kifogásolja cikkiró s ha meg volna, kikü-
szöbölendőnek véli mondván: »A palást arra való, hogy 
azt csak a legünnepélyesebb alkalommal hivatalos szol-
gálata közben használja a lelkész s tagadom, hogy a 
konfirmálandó gyermekeknek az iskolától a templomig 
vezetése ünnepély vagy a lelkésznek hivatalos köteles-
sége volna.® A ritkított betűkből úgy látszik, hogy el-
sőben is csak a papi ornatus kifejezésben botránkozik 
meg cikkiró, s csakis a palástot tartja papi jellegű öl-
tönydarabnak. Ha én ezen kifejezéssel hibát vagy épen 
vétséget követtem vala el a protestáns puritanizmus 
ellen, szívesen kiigazítom magamat ily módon, hogy 
én itt a zsinati törvények 128. §-ában előirt trendszeres 
egyházi ruha« viseletét értettem. Tagadása ellenében 
pedig egyéni állításképen, részemről tartom a konfir-
mándusok templomba való vezetését vagy kíséretét iinne-
lyes és hivatalos szolgálatom oly részletének, mint 
mikor a keresztszülők társaságába a kisded templomba 
vitetik, akár mint temetéskor a gyülekező tisztesség-
tevők, tanító és gyermekkel együtt az udvarra megyek s 
onnan ki a temetőbe, és én ezen alkalmakkor a rend-
szeres egyházi ruhába szoktam öltözni. Feleslegesnek 
Ítélem a három szertartás jelentőségét s külső formájá-
nak részleteit boncolni, pusztán — végeredményül le-
gyen szabad azt mondanom, hogy midőn a konfirmá-
lásnál az öntudatos keresztyén növendékek egész társa-
sága indul el — hogy átlépje az eddig előtte elzárult 
lelkiország határait ha ezen úton lelkipásztor ott van 
velük és pedig hivatalos öltönyében — ez ha nem épen 
kötelességszerű szolgálat is— de nem is elkárhoztatandó, 
sőt inkább — az egésznek komolyabb és iinnepiesebb 
szinezetet kölcsönöz, s a gyülekezet előtt a »kétségenkívül 
nagyfontosságú vallásos cselekménynek« jelentőségét és 
becsét csakis emelheti. 

(Folyt, köv.) Sütő Kálmán, 
beregsomi lelkipásztor. 

I S K O L A Ü G Y . 
A gyermekek játékai és dalai. 

Majd félszázados óhajtása teljesül a magyar művelt 
közönségnek, kiválóan pedig a paedagogia és irodalom 
terén fáradozó férfiaknak, akkor, a midőn a magyar 
gyermek-játékok és gyermek-költemények gyűjteménye 
megjelenik. 

E jelentékeny közóhajt dr. Kiss Áron, annyi jeles 
paedagogiai mű létesítője, fogja kielégíteni. Vagyis az 
ő buzgalma vál'alkozott arra, hogy a gyermekkor arany 
idejebeli gondtalan örömek nyilatkozatait összegyűjtve s 
ezáltal saját magunk, azaz a magyar nép individualitá-
sának sajátságait fenntartsa. 

Kétségen kívül nagybecsű törekvés úgy nevelési, 
mint nemzeti szempontból, s alig érthető, hogy e sokak 
által hangoztatott szükségérzet és nemes óhajtás miért 
maradt kielégítetlenül ily sok éven át?l Más nemzetek 
régen lerótták már ebbeli kötelességüket s egész iroda-
lommal bírnak, mely a gyermekek játékait és azok ját-
szás-módját foglalja magában. így mentette meg több 
nemzet ősi jellegeinek tekintélyes részét s oltotta azt be 
az emlékezetbe és testedző játékokba. 
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Nálunk Erdélyi János volt az első, ki fölemelte 
figyelmeztető szavát. A Kisfaludy-társaság azonban nem 
kívánta e nemzeti szellemi zsengét szakszerű gondozás-
ban részesíteni, melynek következtében úgy a György 
Aladár és Szilágyi István, valamint Varró Sándor, Kriza, 
Pap Gy. és mások óva és kérve intő figyelmeztetései is 
eredmény nélkül hangzottak el. 

Ma már e tekintetben igen sokat vesztett a gyer-
mekvilág és irodalmunk. Számtalan játéknak neve is 
csak egyes iskolai jegyzőkönyvben van meg; az élet 
gyönyörködtetésére végkép elvesztek azok. 

Dr. Kiss Áron tehát -— mint mondani szokás — 
az utolsó órában tesz kísérletet, hogy a még megment-
hető játékokat és dalokat megmentse. Mily siker koro-
názza nemes fáradozását, azt a várva-várt gyűjtemény 
megjelenése után dönthetjük el. 

Szép reményeket azonban méltán fűzünk e szerény 
munkálkodáshoz. Egyrészről gyűjtő szakavatottsága szol-
gál biztosítékul; másrészről pedig az a biztos tudat, hogy 
minden nemzet, melyről tudomásunk van, bővelkedik a 
gyermekörvendeztető nyilatkozatokban. Minden nép köré-
ben boldog volt a gyermek, ha játszhatott s igyekezett 
idejét játékkal tölteni el. 

Hogy elődeinknél sem volt ez másképpen, arra 
nézve sok adatunk van. 

A felnőttek komoly és terhes életküzdelmeivel 
mindig szemben állott a gyermekek vidám játszisága és 
gyönyörködtető játékélvezete. 

És ne higyje senki, hogy a gyermek az ő játéká-
nak küzdelmeiben, törekvéseiben és céljaiban nem érzi 
azt a sarkaló vágyat, mely a nagyok fáradozásait jel-
lemzi. Csakhogy míg a felnőtt azt gyakran kelletlenül 
űzi, a gyermek mindig egész lélekből játszik. 

Ugyanazért a mindennapi játékűzésben sok a meg-
figyelni való. Oly tükör az, mely az egyesek jövőbeli 
tevékenységére hagy következtetni. Nem közönyös kér-
dés tehát egy nemzetre nézve sem, miként játszanak a 
gyermekek és ifjak ? S hogy a régi őseredeti játékok 
nincsenek-e kivesző félben ? 

Vannak tudósok, minő pl. Weinholz a németeknél, 
kik azt hiszik, hogy a régiek gyermekjátékairól keveset 
tudhatunk, mivelhogy azok apránkint elkallódtak, elpe-
regtek, kivesztek a gyermekvilág tudatából. De ez állítás 
aligha kifogástalan. Vannak művelődéstörténelmi adatok, 
melyek a gyermekek játékait és dalait ismertetvén, arról 
győznek meg, hogy a gyermeknép kedély-nyilvánulásai 
századokon át átöröklődtek. A görögöknél és rómaiaknál 
a legkezdetlegesebb játékok közé tartozott a ke'epelő. 
S ez Európa-szerte meg van mai napig is. Meg volt a 
németeknél már akkor, midőn a germán népvándorlás 
oly nagy hullámokat vert. Legalább ezt bizonyítják ama 
würtembergi leletek, melyek a pogány sírokban talált 
tárgyakat ismertetik. 

Nálunk kis és nagy alakban meg van a kelep. Lát-
juk a kis gyermekeknél cifrára festett fenyőfából s gya-
kori a pásztoroknál is szőlőérés idejében, hogy ezáltal a 
falánk rigókat elijesztgessék. Módosított alakjában pedig, 
szél által hajtva, a kender és kukoricaföldön használatos. 

A kelep egyik fajául tekinthetjük a csattogtatót is, 
mely két lapos deszka-darabból áll, s az újjak által moz-
gatva, erős zajt idéz elő. 

Erről van elnevezve a gólya »kelepelése« s a ma-
gyar szólásmódokban gyakori képletes alkalmazása. 

Ide tartozik a dióhéjjal való csattogtatás is. 
Eme tényekből következtetnünk szabad, hogy a 

mely játékok ma mulattatják a nép gyermekeit, azok 

már a középkorban is meg voltak. Nagyobb volt a szá-
muk, de lényegükben nem változtak. 

Érdekes megfigyelni, mennyire Össze van forrva a 
gyermekvilág kedélye a természettel mai napig is. 

Ha a földmives asszony mezőre vis/.i gyermekét, 
gondoskodik arról, hogy kicsinye kacsóiba piros almákat 
vagy legalább gömbölyded tárgyakat adjon, mivel ezek 
az anya-természet produclumai, a gyermekek előtt ki-
válóan^ kedvesek. 

Épp úgy szórakoztatja őt az állat-, sőt a növény-
világ. A kutya és macska, a tyúk, bárány, borjú és 
csikó mindig legkedvesebb játszótársai azoknak a gyer-
mekeknek, kiknek körében a csillogó gyermekjátékok 
ismeretlenek. De különös örömük telik az apró mada-
rakban. Ugy látszik már maga a madárhang igen bűvös 
hatással van a gyermekkedélyre! S kérdés, ha nem ez 
az emlék csendül-e meg mindig, valahányszor a költe-
ményekben, nép és műdalokban egyaránt az ezekről vett 
hasonlatokat olvassuk ? . . . 

A gyermekek azonban nem elégesznek meg a ma-
darak dalaival, hanem azokat birni is óhajtják. Sokszor 
a legmagasabb fára felmásznak, hogy kiszedhessék a 
fiókákat. Sőt e vonzalom többször elfajul náluk és ma-
dárlánzássá lesz. Az anyányi madárkák lábaira vékony 
zsineget vagy cérnát kötnek s úgy élvezik annak röp-
dösését és siró kiabálását. Ugyanezt teszi a gyermekse-
reg a szarvas és cserebogarakkal. Mindig jól hat kedé-
lyére, ha valamely állatka mozog körülötte. Figyelmét 
leköti s kedvesen szórakoztatja. Bizonyára ezért van a 
népmesékben ís oly sokféle helyzetben feltüntetve az 
állatvilág. Ez magyarázza meg a szemlélhető képek 
iránti nagy érdeklődést, melyet nemcsak az iskola falai 
közt használnak a legrégibb idő óta, hanem mindennemű 
vallásos mozgalmak között. 

A mormonok a szép vagy kedves gyermeket vi-
rágokhoz és kolibrikhez hasonlították már a legrégibb 
korban; a sémieknél pedig Ezaiás és Dávid már így 
szólnak költeményeikben. »Mint a szép hives patakra a 
szarvas kívánkozik.® . . . »A fű megszárad, a madár el-
hal, ha Jáhvé lehelete rájok fuvall.« 

Virágok, gyümölcsök, állatok (sőt tudtommal egy-két 
játék ís) van fölemlítve legendáriumainkban. Szent Er-
zsébetről is megjegyzi a monda, hogy a jó gyermekek-
nek nemcsak ételt, hanem játékot is adott. Ebből a 
szempontból átvizsgálni irodalmi termékeinket szintén 
igen nagy nyereség lenne a magyar játékok történetét 
illetőleg. 

Á leánygyermekek játékai többé-kevésbbé külön-
böznek a fiukéitól. Ezek talán még inkább gyakorlatban 
vannak, mínt a másik nembelieknél. Conservatívebb ter-
mészetűek. Vásárlott játéktárgyaikat jobban megőrzik, a 
miből gondosabb voltuk azonnal kitűnik. Általában a 
leány jövőjét minden időben jelezte gyermekkori foglal-
kozása. A bábunál korán az anyai szerepet veszi át. 
Gondozza, öltözteti, tanítja baba játékszerét. S a mely 
gyermek ezt több rátermettséggel végzi, több gyöngéd-
séggel, kitartással, érzéssel folytatja: annak jövője már 
reményteljesebb és több biztosítékkal díszes. • 

A játékok fajai az évszakok szerint is különböznek. 
Március elején már sürög-forog a gyermeksereg, hogy 
csigahajtó ostorral ellássa magát. Míg az anya sző, a 
gyermek el-elkunyorál egy eső fonalat s azokból az os-
toron kívül gyeplő és suhogó, valamint sárkánymadzag 
is készül. S ha elérkezik március utóíele, gyüszűből csi-
nált csengővel ellátott hámban futnak el a szomszéd 
helység határáig várva a gólyát és egyéb vándormada-

I rat. Ha felszikkad a sár, mindenfe lé járja a csigázás* 



tekézés, labdázás, lovagolás, sárkányozás, kapókövezés, 
vadméz-szedés, fűzfa-sipolás, bírófázás, puskázás tollszár-
ral és krumplival, szappanbuborék-fúvás, golyózás, bá-
bozás, nyilazás, bigézés, zugattyúzás; az első levelekkel 
való pukkangatás, ibolyaszedés, virágjóslás, fűhúzás, 
»kakuk« kiabálás, a íogócskázás sok faja a szabadban, 
a csavarintó, hintázás, boltoska, főzögető, libapásztor-
játék, a bujósdi, szembekötő, gyürű-duggató, fiilbesugó, 
kinn a bárány, benn a farkas, kocka, csiga, gomb; 
újj húzás, parittyázás, keringőzés, koszorusdi, hol az 
ólló, mankón járás stb. stb. Némely játék időhöz és 
alkalomhoz van szabva. Húsvétkor járja a tojásjáték, 
befestik a tojást s különböző alakokat karcolnak arra ; 
cseresznyeéréskor a cseresznyeszárakkal húzósdít játsza-
nak, cseresznyelével arcukat, kézfejöket és lábszárai-
kat apró pontokkal betátovirozzák, koszorút fűznek 
tövissel az ákác és cserfa leveleiből; nyárban bodzafa-
puskázás, lökszárból csinált duda, dinnyehajból készült 
kocsi huzogatás s csirkejáték vannak napirenden ; ősszel 
dióval, sergetyűvel és babbal nyertéznek. Disznóöléskor a 
felfujt hólyaggal játszanak, kukoricaszemeket tesznek belé 
s nagy csörgést visznek vele végbe. Karácsonykor a bet-
lehemesek, vízkereszt napján a három királyosok járnak 
utcáról-utcára. De ezeken kívül a krumpliásásnak, kuko-
ricatörésnek, sziiretelésnek cirkölesvágásnak ; valamint a 
havazásnak és nyári esőzésnek is meg vannak a maga 
jellemző játékai. S mindezek oly sok találékonyságról 
tanúskodnak, hogy aligha van nemzet, melynek hasonló 
gazdagságú játékgyűjteménye lehessen, mint a minő a 
miénk lesz, ha a szükséges közreműködés, a többoldalú 
támogatás nem fog hiányozni. 

A gyermekvilág körében szerzett tapasztalatokhoz 
sorakoztathatjuk annak fölemlítését is, hogy kis gyer-
mekek szívesen játszanak fényes tárgyakkal, sőt a cse-
csemők gyakran belekapnak az emberek és állatok sze-
meibe is, minthogy tetszős fényesek. Szívesen néznek a 
tükörbe, mert játszótársat vélnek abban. 

A kis gyermenekeknek van akaratjuk, abból követ-
kezőleg gyakran sírnak, dacoskodnak. De igen tudnak 
a szemből, az arckifejezésből olvasni, a melynek minő-
sége szerint gerjed fel rokonszenvök avagy bizalmatlan-
ságuk. Félnek a vesszőtől, erős hangtól, fenyegetőzéstől, 
feddő és ijesztgető szavaktól. Minők pl. »Megesz a far-
kas*, »Elvisz a mumus* stb. 

Hogy a gyermekek nyelve gyakorlottabb legyen a 
nehezebb kiejthető szavakban, hazaszerte divatoznak ily-
féle kiejtések : »Répa, retek, mogyoró, ritkán rikkant reggel 
a sárga-rigó*, vagy a »kerekes kerekét kereken kerekíti 
kerekre*, vagy »nincsen olyan szépen szóló szép sípszó, 
mint a szászsebesi szépen szóló szép sípszó*, stb. 

Gyönyörűségökre van a gyermekeknek a madarak 
és állatok hangjaínak, nemkülönben a malmok és egyéb 
kelepelő készülékek zajának utánzása. Innen van a fü-
tyülés, újj és száj csattogtatás különböző változata. 
Némely állatkákhoz versecskékkel szeretnek szólani, 
ilyenek például : »Csiga-biga, nyújtsd ki szarvad I« 
»Szűz Kata, szűz Kata, jönnek a tatárok* ; ennek más 
változata: »Katóka-batóka, hova viszel engem ? Égbe-e, 
földbe-e, tüzes kemencébe-e?« stb. 

Találós mesékben sem szegény a gyermekvilág. 
Mindezek dacára azonban, tény az, hogy a gyermekjá-
tékok, dalok és másféle versikék száma újabb időben 
nem szaporodott. Ezt bizonyítja ama sorozat, melyet a 
máramaros-szigeti ref. lyceum jegyzőkönyvei egyikében 
a természettudósok vándorgyűlése alkalmából láttam, s 
melyet tájékozásul ezennel ideigtatok : »i802. dec. I I . 
Iskolai gyűlés, 127. szám. Minthogy a játszásból sok 

baj szokott következni: annálfogva összeirattak azon 
játéknemek, melyek a tanulógyermekek között leginkább 
vannak szokásban, s e sorozatból megláthatni, melyek 
tilalmasak s melyek vannak megengedve. I. Laptajáték. 
Ez többféle : nagy kiverő : szabad ; párosdi: szabad ; a 
ki kap, az ü t : szabad ; perce: nem szabad ; hóhérosdi 
s benforgó : szabad; lovaslapta (a midőn a másikon ülők 
kézről-kézre bocsátják a laptát, s a játékosoknak meg-
határozására összemennek s viaskodnak): nem szabad ; 
vagy pedig a lapta elejtése után a fenn ülők elszalad-
nak : nem szabad ; vagy a földhöz vert laptákat kapják 
meg: nem szabad. II. Birkózás, mely ismét sokféle. Két 
személy közt: nem szabad; több személy közt: nem 
szabad. III. Királyosdi: nem szabad. IV. Kocsi-pecsi: 
szabad. V. Katonásdi, mely többféle: vagy csak exer-
citiumból áll: szabad; vagy viaskodnak: nem szabad. 
VI. Pipe: nem szabad. VII. Tünó'sdi: szabad. VIII. Kí-
gyófarka, a mikor sokan egybefogódzván, keringenek: 
nem szabad. IX. Lovasdi: szabad. X. Lapockásdi: nem 
szabad. XI. Cice : nem szabad. XII. Libásdi: nem sza-
bad. XIII. Künn a bárány, benn a farkas: szabad. 
XIV. Bábjáték : szabad. XV. Sitty : szabad. XVI. Hélya : 
szabad. XVII. Szitásdi: szabad. XVIII. Olajtörés: nem 
szabad. XIX. Angyal: nem szabad. XX. Torzomborz: 
szabad. XXI. Csűrök: nem szabad. XXII. Disznósdi: 
nem szabad; gombosdi (a gomb helyett kővel: szabad, 
mert nyerekedni játékban nem szabad); kapcsosdi: nem 
szabad; motóllásdi: nem szabad; csípi-csóka : szabad: 
gyertyásdi: szabad; malmosdi: nem szabad; bak-fi t ty: 
nyolcas : nem szabad ; kankurja: nem szabad ; ördög-
hintó vagy lóginya: a gyermekeknek nem szabad ; ör-
dög-motolla : nem szabad ; parittya: a mezőn szabad jó 
vígyázással, de mások közt nem szabad ; teke : nem sza-
bad; karikázás : nem szabad ; bodzafa-puskázás: szabad; 
sikanyó : vigyázással szabad.« 

A fentebb elsorolt adatok és azoknak némi sora-
koztatása eléggé jelzi ama cél nagy becsét, melyet a 
gyermekek játékai, rythmusos dalai és szólás formáinak 
gyűjteménye képviselni fog. De némileg talán azt is 
jelzi, mily irányban lehetnének a vidéki lelkész urak és 
tanítótársaink e vállalkozás támogatására. Ugyanazért én, 
ki irodalomismertetőmben ez ügygyei szeretettel foglal-
koztam, a kötelességérzet egy nemével szóltam ez ügy-
ben, óhajtván, hogy azt mások még több eredménynyel 
tegyék 1 Dr. Kerékgyártó Elek. 

T A R C A. 

Hazai könyvtáraink állapota. 
(Az orsz. statisztikai hivatal által kiadott » Magyarország köz- és 

magán-könyvtárai« című miiből.) 

A magyar társadalomban még nagyon kevéssé 
gyökerezett meg az a tudat, hogy a könyvtárak nem 
egyszerűen szellemi élvezetet nyújtó áruk raktárai s gyűj-
teményei, hanem valóságos nevelő eszközök, melyeknek 
gyűjtése, berendezése s kezelése nem tisztán a véletlen 
dolga, s nemcsak általános rendezési elvektől van függővé 
téve, hanem a melyek eszményi céloknak szolgálnak s 
így a gyűjtés, berendezés s kezelés a különböző célok 
szerint módosítandó. 

Közkönyvtáraink ismertetésénél nem egy ecclatans 
példát láttunk az ily kezdetleges felfogásmódot tanúsító 
eljárásról. Említettünk társulatot, egyletet s szakköröket, 
melyek csaknem kizárólag szépirodalmi műveket gyűj-
töttek össze, utaltunk a nagy könyvtáraknál azok cse-



kély használatára, kimutattuk, hogy az egyházi könyv-
tárak nagyobb része tisztán véletlenül gyűlt s rendezet-
len könyvekből áll, sőt láttuk azt is, hogy néhány szak-
iskolát kivéve, még a tanintézeti könyvtárak zöménél is 
inkább csak arra tekintenek, hogy minél több könyv 
gyűljön össze, de a könyvtár tartalma nagyrészt eset-
legességektől függ s a legtöbb helyen még a véletlenül 
összegyűlt kincsek is holt tőkét képeznek a tanuló ifjú-
ságra nézve. Valóban nem lehet elhallgatnunk, hogy 
épen a számra s olykor még béltartalomra nézve is 
legbecsesebb könyvtáraink legnagyobb része egyszerű 
könyvraktár s bizony kelleténél nagyobb az oly könyv-
tárak száma, melyek jelenleg alig használhatók. 

De nemcsak a gyakorlat, maga az elmélet is 
tanúbizonysága primitív állapotainknak. Egyetlen szak-
folyóiratunk, a »Magyar Könyvszemle« nem kevesebb, 
mint tiz terjedelmes évfolyamának körülbelül háromne-
gyed részét irodalomtörténeti és könyvészeti ritkaságok 
ismertetésére fordította s így, magasabbb látkör hiányá-
ban, nem vezető és tanácsadó, csak szolgája annak az 
uralkodó divatnak, mely Szabó Károly nagy művének 
megjelenése óta a hazai gyűjtők főtörekvésének irányt 
adott. Nem akarjuk a félreértést. A hungarikák gyűj-
tése kétségkívül a legfontosabb könyvgyüjtések közé 
tartozik, s a magyar irodalomtörténet buvárlása különö-
sen nagy hálával fog tartozni mindenkor a jelen divat-
nak; egyenesen hiba is volna, ha egy könyvészeti 
szemle nemcsak e fontos s határozottan körébe tartozó, 
de bármely más könyvészeti áramlatot is nem igyekez-
nék kellően pártolni. Hiba azonban az egyoldalúság s 
különösen hiba akkor, midőn az elvégre is csak egy 
alsóbbrendű tevékenységet, a ritkaságok gyűjtését cul-
tiválja. S e hibába esett a »Magyar Könyvszemle«. A 
régibb évfolyamokban még akad itt-ott egy-egy tanul-
mány a könyvtárak berendezéséről s kezeléséről is, de 
oly fontos kérdésekről, minők a cédulajegyzékek helyes 
elkészítése, a könyvtárnokokok képzése, a könyvtári 
helyiségek berendezése, a kisebb nyomtatványok keze-
lése, az olvasótermek minél használhatóbbá tétele stb., 
csak elvétve találunk egyes részben nagyon felületes 
megjegyzéseket s ez a szakfolyóirat a tiz év alatt egyet-
len egyszer sem talált alkalmat s helyet, hogy hatható-
sabban felszólaljon a nagyfontosságú nyilvános könyv-
tárak érdekében, avagy figyelmessé téve olvasóit a kü-
lönféle könyvtárak önálló feladataira, azok különböző 
gvüjtésmódját s kezelését vitára bocsátotta volna. A 
»Magyar Könyvszemle« hosszú pályafutása alatt Mátyás 
király, Vitéz János s még egy pár más középkori könyv-
tár emlékein kívül csak elvétve közölt magyar könyv-
tárak történetére vonatkozó adatokat, a külföldi nagy 
könyvtárak ismertetésénél általában megelégedett azok 
magyar eredetű vagy magyar vonatkozású darabjainak 
felsorolásával, a mi kétségkívül szintén hasznos dolog, 
de nem karolta fel eléggé a feladatához közelebb álló 
dolgokat, hogy t. i. e nagy külföldi könyvtárak belső 
berendezését a hazaiakkal összehasonlítsa s még kevésbbé 
emelkedett fel ama magaslatra, hogy példákban s kritikai 
szigorral mutassa meg a magyar könyvgyüjtőknek, ho-
gyan kell a könyveket öntudatosan s magasabb célt 
tűzve ki, gyűjteni, s a meglevő gyűjteményeket kiegé-
szíteni. A folyóirat évről-évre közölt egy-egy szakirodal-
munkban kétségkívül legbecsesebb könyvészeti jegyzéket, 
de csaknem teljesen elhanyagolta a könyvészeti irodalom 
termékeinek bírálatát, nem adott irányt a könyvüzletnek, 
sőt jóformán nem is figyelt reá s nem támogatta a tan-
férfiakat, az olvasóköröket s más könyvgyűjtő testülete-
ket tanácsaival. Egyszóval a »Magyar Könyvszemle® is 

1 tulnyomólag még csak könyvek raktárainak nézi a 
könyvtárakat s a könyvgyűjtés és könyvtárfejlesztés meg-
ítélésében irodalomtörténeti, de nem könyvészeti eszmék 
vezérlik. 

Könyvészetünknek e most vázolt állapota mind a 
mellett nagy haladás a közelmúlthoz képest is. Hiszen, 
nem oly régi dolog az, hogy nemcsak a közkönyvtárak, 
de a magánosok gyűjteményei is csaknem egészen vé-
letlenül összehalmozódott darabok voltak, melyeket a 
könyvek nagysága vagy vastagsága szerint állítottak 
sorrendbe s a gyakorlatilag egész hasznavehetetlen be-
szerzési lajstrom volt egyes búvárok emlékezetén kivül 
az egyedüli tanácsadója azoknak a közvélemény által 
kigúnyolt könyvmolyoknak, kik nem ismereteik öntudatos 
gyarapítása végett, mert hiszen erre a rendezetlen s 
hiányos könyvtár nem nyújtott támaszt, de ösztönszerű-
leg s megszokásból szerelték a könyveket. Nem oly régi 
dolog, hogy a könyvészet tudománya egyszerű irodalom-
történeti nomenclatura volt, a könyvtárnokság gyakorlati 
mesterség, melyet egy kis pedanteriával minden írni s 
olvasni tudó elvégezhet s midőn a cédulajegyzéket, a 
modern könyvtárak berendezéseinek s fejlesztésének ez 
elengedhetlen feltételét, felesleges s nagyon fáradságos 
lomnak tartották s midőn nem érezték még azt, hogy a 
legbecsesebb könyvtárak is külön olvasó-szoba nélkül 
többé-kevésbbé holtkincsek. 

Az 50-es években beállott kényszerült közéleti 
téilenség fejlesztette ki főkép nemzetünk jelesebb fiaiban 
a speciális búvárkodás ösztönét, azt az ösztönt, mely az 
ismeretek gyarapítását nem önmagáért, hanem öntuda-
tosan meghatározott célért keresi. Ez az ösztön napról-
napra éledve s a külföldi s hazai szakfolyóiratok, később 
az életpályák nagyobb megoszlása által is gyámolíttatva, 
lassanként nálunk is megölte a régen oly annyira elter-
jedt polyhistorok faját, mely ma már csaknem az ich-
thyosaurusok sorsára jutot t ; a speciális kutatások éltető 
melege előbb a tudósok között, majd a közkönyvtáraknál 
is mind jobban érzett szükséggé tette, hogy a könyv-
tárak, a kutatás első rangú segédeszközei, öntudatosan 
gyarapíttassanak s fejlesztessenek. A szakkönyvtárak s 
más speciális jellegű könyvgyűjtemények kezelésének 
példája, ha nem is foglaltatott még szabályokba, az 
általános jellegű közkönyvtárakra is kihatott. A nagyobb 
könyvtárak mindegyike többé kevésbbé figyelemmel ki-
séri már a könyvészeti s irodalomtörténeti segédkönyve-
ket, a magános könyvgyűjtő meghallgatja a szakfolyó-
iratok szavát, egyszóval eljutottunk a magasabb értelem-
ben vett könyvgyüjtésnek legalább amaz első fokáig, 
midőn megtanultuk szeretni a könyveket s érezni azt, 
hogy belőlök egyesekre nagyobb szükségünk van, mint 
másokra. A haladás most is felülről jött, a nemzet jobb-
jaitól, s ennek tulajdonítható egyrészt, hogy a legtöbb 
szakkönyvtár hazánkban még magánosok kezében van s 
a könyvtárak legfontosabb csoportja, a nyilvános köz-
könyvtárak, nálunk még oly kevés helyen s oly primitív 
állapotban vannak. De mégis eljutottunk az első fokra s 
a népek lélektanának reménytnyujtó szavai szerint köz-
művelődésünk jelen helyzetében innen nincs többé vissza-
esés; nem, még akaratunk ellenére is magával ragadna 
a gyökeret vert hatalmas kulluráramlat a szebb jövő 
felé. Kinek megadatott látni, érzi azt előre is. Tanintézeti 
könyvtárainkban a nagy gyűjtemények mellett mindin-
kább több-több szaktanár alkot külön gyűjteményeket, 
hatóságok s testületek közül napról-napra számosabban 
öntudatosan kezdik gyűjteni a szükséges tudományos 
segédeszközöket s a nemzet jobbjai vállvetve keresik, 
habár még most csak tapogatózva s inkább a ponyva-



irodalom ellen folytatott negativ irányú harcban, azt az 
archimedesi pontot, a honnan a köznép zömét is fel-
emelhetik tengéieti közönyéből arra a fokra, midőn 
munkatársunk lesz a szebb jövő öntudatos kivivásában. 
Nincs, önérzetesen mondhatjuk, nincs helye többé nálunk 
a könyvészet terén sem a tespedésnek vagy épen a 
visszaesésnek. El fog jönni biztosan, mert el kell jönnie 
már közelben ama szebb jövőnek, midőn számban s 
kincsekben gazdag könyvtáraink nem lesznek többé 
nagyrészt használhatlan könyvtárházak, hanem azok, a 
mik valódi feladatukhoz képest, a nemzetnevelés nagy-
hatású eszközei, az iskolák működésének tetőzetei, a 
társadalmi tevékenység s irodalom eszméinek megszilár-
dítói. Letűnt nemzedékek eszméi s vágyai maradtak 
örökségként reánk a könyvgyűjteményekben, tündéri 
örökségként, mely — minden emberi tevékenység között 
legjobban közelítve meg a halhatatlanságot — tartósabb, 
mint a gúlák s más emberkéz alkotta remekek, beszéde-
sebb, mint a népek millióit megszólaltató rosettei kő 
vagy a történet homályain túl vezető neandervölgyi 
lelet s boro-budori kőszobrok. Ma már mi magyarokul 
is megszerettük a mult kincseit, gyűjtjük s ismertetjük 
őket: csak idő kérdése lehet az, hogy e kincs másik, 
nem csekélyebb s kétségkivül még hasznosabb fénye, a 
könyvtárak jelent nevelő s lélekemelő hatása a buvár-
latra, egykor nálunk is teljes ragyogásában mutatkozzék 
s e könyvtárak a mult megérett bölcsességének megőr-
zésén kívül az eleven, forrongó életnek is teljes mérték-
ben táplálékot adjanak. Miért is kételkednénk a jövőben ? 
Európa nagy részében még sötétebb e tekintetben a 
helyzet. Olasz- s Spanyolország nagybecsű könytárai még 
inkább nevezhetők könyvraktáraknak, Németországban, 
a tudósok hazájában, alig állanak előbb, mint mi, a 
franciák s angolok magánosai főkép ritkaságokat s ku-
riosumokat keresnek most is a könyvpiacon s az Egye-
sült-Államokban, Chiliben, Svájcban s még egy pár más 
országban, hol e tekintetben sokkal fejlettebb viszonyok 
vannak, mint nálunk, a könyvtárak óriási hatalma a 
a modern műveltség terjesztésére s fejlesztésére szintén 
inkább csak sejtelem, de teljes pompájában még sehol 
sem mutatkozott. 

Statisztikai álláspontunk s feladatunk dacára nem 
tartottuk feleslegesnek ezen elméleti fejtegetéseket. A 
könyvtárak fe'adatának ismerete igazolja főkép, hogy a 
jelen statisztikai műnek teljesen jogos kiegészítő részét 
képezi a jelen fejezet is, melyben számokat s táblázato-
kat alig közölhetünk. 

Áttérve most már a részletekre, mindenekelőtt a 
könyvtárak alapítási korára vonatkozó adatokból vonha-
tunk le némi következtetéseket. Az adatok a közkönyv-
táraknál meglehetős teljesek, a magánkönyvtáraknál is 
felénél több közlötte az alapítási évet, legalább megkö-
zelítőleg s így az alap, melyből kiindulunk, a nagy 
számok törvényéhez képest aránylag megbízható. A főbb 
eredményt a következő táblázat tünteti fel: 

Nagy számokban beszélve, régi (1831 előtt alapí-
tott) könyvtár kimutattatott mintegy 300, közel három 
millió darab könyvvel, új könyvtár majdnem másfél 
ezer, közel negyedfél millió könyvtartalommal; más sza-
vakkal, könyvtáraink túlnyomólag nagy része ugyan 
modern eredetű, de e mellett azok a könyvtárak, melyek 
a régibb időkből fennmaradtak, már a régibb időktől 
fogva folytonos gyarapodásban részesülnek. Ha tekintetbe 
vesszük, hogy az alapítási kort ki nem mutatott 673 
túlnyomólag magántulajdont képező könyvtár, 1 í j i millió 
könyvet meghaladó tartalmával nagyrészt szintén a mo-
dern könyvtárak közé sorozható s ha megemlékszünk 
arról, a mit a régi könyvtáraink zömét képező iskolai s 
egyházi könyvtárak ismertetése alkalmával az ily nemű 
régi konytárak szegénységéről felhoztunk; bátran el-
mondhatjuk, hogy a kimutatásunkban szereplő nyolcad-
fél millió könyv közül alig egy millióra tehető az 1830 
előtt már rendes kezelés alatt állott könyvtárakban őr-
zött könyvek száma s ezek nagyobbrésze is a buda-
pesti egyetemi s muzeumi könyvtárban, a marosvásár-
helyi Teleky-féle gyűjteményben, végül néhány egyházi 
s főkép protestáns főiskolai könyvtárban őrzött kincsekre 
jutott.*) Ez az egy millió könyvszám emelkedett fel a 

*) A legrégibb (lóoo előtti) 12 magyar könyvtár a következő: 
A XlV-ik századból: a kassai domokosrend könyvtára. 
A XV-ik századból: a pozsonyi társas káptalan könyvtára. 
A XVI-ik századból: a debreceni ev. ref., a kolozsvári unitárius 

főiskola 'könyvtárai; a nagyszebeni (1546), rozsnyói (1567) ev. gymn., 
a sárospataki (1531), mezőtúri ([565) ev. ref. gymn. ; a csernekhegyi 
bazüianusok (1580), a gyöngyösi (1526), szécsényi (1565) s jászberényi 
franciskánusok könyvtárai. 

A családi könyvtárak között a Radvánszkyaké (Radvány) s 
Petényieké (Nagyszó'llős) viszi fel eredetét a XVII-dik századba, de 
valószínűleg még sokkal több ily családi könyvtárunk van, míg másrészt 
a fentebb elősorolt közkönyvtáraknál a könyvtár alapításának ideje egy-
két helyen a szerzet vagy tanintézet alapításával tévesztetett össze. Több 
nagy könyvtárnál végül, minők p. a pannonhalmi bencések s a nagy-
enyedi kollégium könyvtárai, csak azért kellett újabb alapítási évet 
tenni, mivel a régibb gyűjteményekből igen kevés maradt meg. Az első 
szervezett könyvtár különben, melynek külön könyvtárnokai s könyvtár-
tisztjei voltak, bizonyosan Mátyás király nagy könyvtára volt? melynek 
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Könyvtárak csoportja 

Kimutattatott 
összesen 

Az egész összeg 
százalékaiban 1711 előtti 17x1—1830-ig 

alapított 

Fo
ly

ó könyv-
tár könyv könyv-

tár könyv 
könyv-

tár könyv könyv-
tár könyv 

1 Nyilvános könyvtárak 42 1.183,581 179 15-67 I 275,000 11 650,764 
: 2 76 180,924 3'24 2-39 — — I 1,879 

3 Tanintézeti > . ' . . . 548 1.722,218 23-36 22-80 14 260,415 48 386,153 

4 Egyházi hatóságűk könyvtárai . . 312 1.368,477 I3'3° I8 'H 46 253,629 119 722,119 

5 Egyletek és társulatok 328 396,617 *3'99 S'z5 — — 3 23,809 
6 Kölcsönkönyvtárak 76 419,967 3'24 556 — — 2 25,700 

7 Magánkönyvtárak 9 Ó 4 ' 2.282,412 41-08 3022 2 9,600 5 ° 310,727 
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Könyvtárak csoportja 

183 1 —1867-ig 
alapított 

186 8—1885-ig 
alapított 

Meg nem jelölt 
évben alapított Ö s s z e s e n 

Fo
ly

ó könyv-
tár könyv könyv-

tár könyv könyv-
tár könyv könyv-

tár könyv 

I Nyilvános könyvtárak 9 156,469 13 84,898 8 16,450 42 1.183,581 
2 Hatósági » 12 54,6x8 32 87,345 3i 37,082 76 180,924 

3 Tanintézeti » 139 480,180 285 473.894 62 121,576 548 1.722,218 

4 Egyházi hatóságok könyvtárai . . . . 4i 89,669 27 131,195 79 171,865 312 1.368,477 

5 Egyletek és társulatok » . . . . 126 218,372 174 " 8 , 7 7 5 25 35,66l 328 396,617 

6 38 228,234 30 136,500 6 29,533 76 419,967 

7 Magánkönyvtárak 299 786,068 J51 324,473 462 851,544 964 2.282,412 

Összesen . , . 6 6 4 2 . 0 1 3 , 6 1 0 7 1 2 1 . 8 5 7 , 6 8 9 6 7 3 1 . 2 6 3 , 7 1 1 2 . 3 4 6 7 . 5 5 4 , 1 9 6 

Arányszámokban . 28-30 26-66 3°'35 17-96 28-69 16-73 IOO'OO I O O ' O O 

régi könyvtárakban, különösen az iskolai könyvtárak 
szokatlan fellendülése s az előkelőbb családok könyv-
tárainak nagy gyarapodása folytán, egy félszázad alatt 
majdnem három millióra s ugyané félszázad alatt két-
ezernél több új könyvtárt alapítottak s azokban (csak a 
kimutatásunkban foglalt, valóságnál bizonynyal sokkal 
csekélyebb számokhoz ragaszkodva) ötödfél milliót meg-
haladó számú könyvet gyűjtöttek össze. A könyvtár 
alapítás s könyvek szerzése tehát nem mathematicai, 
hanem geometriai arányokban halad. 1831 — 1867-ig, 
tehát 37 évre vonatkozó időből csaknem annyi könyvet 
mutathatunk ki, mint a megelőző 120 évet magába fog-
laló korszakból és az utánna következő jelen nemzedék 
rövid 17 évet tevő időben sokkal több új könyvtárt 
volt képes alapítani, bár kétségtelen, hogy a már léte-
zett könyvtárakban őrzött könyvek számát is nemcsak 
százezrekkel szaporította. 1884-ben hiányos kimutatásunk 
is a szaporodás 152,285 műre, s így arány szerint 
mintegy háromszáz darabra teszi, azaz egyetlen év a 
könyvkészletet legalább négy százalékkal gyarapította.*) 
Nagyon valószínűnek látszik mindebből, hogy a felvétel 
által kitűzött időpont óta beállott gyarapodást s a be 
nem küldött adatokat tekintetbe véve, Magyarországon 
jelenleg tiz millió darab könyvnél több őriztetik a köz-
és magán-könyvtárakban, de másrészt igen valószínű, 

könyvtárnokai közül még Ulászló idejéből is ismerünk néhányat (Petanci 
Félix, Olmützi Ágoston stb.). E könyvtárról is alkalmilag megjegyezzük 
még, hogy Miksa császár Cuspinanust öt év alatt 24 izben küldte 
Ulászlóhoz, hogy a Corvina gyűjteményét az 1494-ben alakított bécsi 
császári könyvtár számára megvegye s még másfélszázad múlva itt 
30 ezer forintot igért érte Pázmány Péter a törököknek; 1666-ban 
azonban már csak 3—400 leginkább nyomtatott könyv volt itt egy 
földalatti boltozatos szobában. — Végül alkalmilag felemlítjük azt is, 
hogy jelenleg már csak egy könyvtár van, mely korát a mi időszámí-
tásunkat megelőző időre viheti vissza, ez a khinai Kwo-toze-kieniben 
levő könyvtár, mely a Chow dynastia alatt (1122—255 Kr. e.) léte-
sült; a pekinki állami könyvtár csak 11 százada áll fenn. 

*) S hogy e szám a valósághoz képest igen csekély, elég legyen 
egyszerűen azt említenünk fel, hogy a kormány s egyes törvényhatósá-
gok, továbbá az Akadémia s Sz.-István-társulat által szétküldött művek, 
az értesítők cserepéldányai, a könyvkiadók által küldött mutatvány-
tankönyvek, a köteles s tiszteletpéldányok, egyszóval a hazai közkönyv-
táraknak évenkint ingyen jutó könyvek példányszáma is jelentékenyen 
felülhaladja a százezret s felülhaladta különösen 1884-ben, midőn maga 
a tud. Akadémia mintegy 40,000 darabot osztott szét. A természettu-
dományi társulat kiadásában évenkint közel százezer példány füzet vagy 
kötet jelenik meg, melyek nagyrésze a hazai könyvtárakba vagy leg-
alább könyvtárakká alakuló gyűjteményekbe jut. S ezenfelül hazánkban 
évenkint 141 tudományos folyóirat s mintegy 1400 könyv jelenik meg 
úgy hogy a nagyobb könyvtárak tisztán magyar művekből évenkint ezer 
s ezer kötetet gyűjthetnek össze. 

hogy egy a jelen alkotmányos korszakot megelőzen-
det felvétel a tiz milliónak felét sem lett volna képes 
kimutatni. 

A könyvtárak alapítása s könyvek beszerzése te-
kintetében tehát a jelen kor az, mely a hazai közmű-
velődés általános fellendülésnek is megfelelően, a leg-
több érzéket és á'dozatkészséget tanúsítja, mely sokkal 
nagyobb s mindenekfelett sokkal általánosabb, mint a 
mult század második felében uralkodott s már fen-
tebb ismertetett könyvgyüjtési hajlam. — Mindamellett 
kénytelenek vagyunk elismerni, hogy e tekintetben több 
művelt nemzettel szemben — még csekély számunkat 
tekintetbe véve is — nagy hátrányban vagyunk s az a 
vád, hogy a magyar művelt közönség könyvvásárlásra 
nem áldoz eleget, bár túlzott, de nem egész alaptalan. 
Az Egyesült államok hatalmas köztársasága az, mely e 
tekintetben ís a legfényesebb, bár nálunk alig elérhető 
példát mutatja. Közel negyven évvel ezelőtt Astor János 
Jakab Newyorkban egy nagy közkönyvtárt alapított, 
melynek — az ő és utódai folytatólagos adományából — 
ma már másfél millió dollár vagyona van, 1885-ben 
24,376 dollárt adtak ki tisztán könyvszerzésre, bekötésre, 
a könyvtárt ez évben 72,584 olvasó használta s a köte-
tek száma 221,490 volt, 69,000-el több, mint tiz évvel 
ezelőtt! Ugyancsak e városban egy másik magános 
egyén: Tildén Sámuel három millió dollárt tevő vagyo-
nát hagyta egy Newyorkban állítandó közkönyvtár szá-
mára. S hogy mellőzzük a többi számtalan adományokat, 
midőn egy-egy dúsgazdag magános könyvtár alapítása 
által akarta nevét megörökíteni, még csak egyet, a mű-
velődéstörténelemben eddig legnagyobbszerű ilynemű 
hagyományt emelünk ki. Newberry Walter 1868-ban el-
hunyt chicagói polgár adománya ez. Midőn Newberry 
1834-ben e városban letelepedett, annak még csak 
3000 lakosa volt s így telkekkel üzérkedése folytán csak-
hamar meggazdagodott. Közel öt millió dollárt tevő 
vagyonának fele részét egy Chicago éjszaki részén fel-
állítandó könyvtárnak adta, de mivel a kijelölt rokonok 
közül a legutolsó is elhalt 1885-ben, a végrendelet ér-
telmében az azóta is szaporodott összes vagyon, jelenleg 
mintegy 6 millió dollár (13 millió forint) a könyvtár 
a'apja. — De nem az egyes óriási adományok, hanem 
a könyvtárak fontosságának általános érzete az, mely 
az Egyesült államokbau csodákat teremtett. Mióta a 
nagy Franklin Benjámin buzdítására Philadelphiában 
néhány szegény kereskedősegéd az első közkönyv-
tárt megalapította, csaknem folytonosan támadtak apos-



tolaí ez ügynek s akadtak egyesek, mint dr. Bray 
Tamás misszionárius Marylandbnn, kiknek szerencséjük 
volt egész sereg könyvtárt alapítani. A legnagyobb s 
legsikeresebb tevékenységet fejtette ki a humanizmus s 
közoktatásügy terén egyaránt nagyérdemű Mann Iiorác, 
kinek már 1837-ben sikerült kivívnia azt, hogy az is-
kolai s városi könyvtárak javára állami pótadó hozassék 
be, sikerült mindenütt közkönyvtárakat alkotni Massa-
chusetsben, ama boldog államban, hol, ma az egész 
földgömb területén páratlanul, a magasabb műveltséggel 
nem biró osztály a lakosságból elenyésző csekély számot 
képvisel. S ne feledjük el, hogy e hatalmas köztársaság 
területén 1800-ban még alig volt 80,000 kötet könyv, a 
mieinknek alig egy tizedrésze! 

(Vége köv.) György Aladár. 

B E L F Ö L D . 
A falusi egyházi életből. 

(Ajánlva a római katholikus egyházi lapoknak és általuk az egyházi 
főhatóságnak.) 

A »Kalocsai Néplap« f. évi március 31-én kelt 
13-ik számában, mely csak a mai, alól írt napon jutott 
kezeimhez (mintha csak a világ-oceán választana el 
bennünket egymástól!) szórói-szóra a következők ol-
vashatók : 

»Egy kis ártatlanabb viszont megjegyzés a foktői 
ref. lelkész úrnak mult számbeli soraira. A battéria ké-
szen van, hogy azonban kinek? mikor? és hol? süttetik 
el, az az öregebb testvér dolga lesz. Abban igaza van 
a foktői ref. lelkész úrnak, hogy az ügyet nem kellett 
volna a hírlap terére vinni; de ki és hogyan vitte oda ? 
azt a foktői ref. lelkész alaposabban tudhatja, mint az 
öregebb testvér. Egyébiránt mivel az ügynek akár hír-
lap, akár más úton való előhurcolása az öregebb testvér 
gusztusa ellen volt, ki is jelenti, hogy ezen ügyben 
többé szót nem veszteget.« 

Nos, ezt a kis ártatlan megjegyzést, mely ártat-
lanságában annyira megy, hogy csak »készen levő batté-
riával fenyegeti — akarom e becses lapok olvasói 
előtt — előzményeivel ismertetni. Az előzmények fel-
említése kellő világosításba fogja helyezni e »kis ártat-
lanabb viszont megjegyzés« értelmét és e/.úttal oly köte-
lességet róvok le általa, melylyel nemcsak saját szemé-
lyem iránt tartozom, hanem azon szolgálat iránt is, 
melyet az ev. reform, anyaszentegyházban ezen megbíza-
tás alapján vettem : »Meglásd, hogy a mely szolgálatot 
az Úrban vettél, azt betöltsed.* Ismertetésem csak 
mozaik-képe a falusi egyházi életnek, de találó, hű kép, 
mely komoly megfontolásra méltán tart jogot és mely 
méltó az egyházi főhatóságok figyelmére. 

Lepzektlenül, himezés és hámozás nélkül, férfiasan 
fogom elmondani a történteket, és midőn ezzel magamat 
a közvélemény itélőszékének birálata alá bocsátom, egy-
úttal az illetékes róm. kath. egyházi főhatóság figyelmét 
felhkom, hogy a történtek tekintetében ne egyoldalú 
informatio alapján alkosson magának véleményt, hanem 
a lokális viszonyokból önként folyó tárgyilagos megíté-
lésre magukat a történt dolgokat vegye alapul. Nem 
nekem van erre szükségem, hanem saját magának, köze-
geivel szemben. 

Tizenhárom év óta működöm a foktői ref. egyház-
ban, mint az Úr szőllőjének munkása. Midőn a hivó 
szóra, egyházi felsőbbségem engedélyével, ott megjelen-
tem, egyházam geographiai és társadalmi helyzetével tel-

jesen számot vetettem. Tudtam, hogy olyan egyháznak 
leszek a lelkésze, a mely Kalocsa közvetlen közelében 
más vallásúak közé ékelve kisebbségben van, és ebből 
folyólag kettős kötelesség vár reá : egyfelől az, hogy a 
maga tiszta ev. református hitét megőrizze és az iránt 
tiszteletet keltsen másokban is; másfelől az, hogy min-
den ügyét és do'gát — a más vallásúak tiszteletben 
tartásával — a saját autonomikus jogával egyetemes 
anyaszentegyházunk jávára és Isten dicsőségére a maga 
saját erejével végezze. E kettős kötelesség hű tejesítése 
képezte minden fe'adatomat. Fokozni igyekeztem híveim-
ben az önérzetet, hogy ők a reformált anyaszentegyház 
tagjai és mint ilyenek arra kötelezvék, hogy mindenben 
— anyagi, erkölcsi és vallási ügyeikben — jó renddel 
és ékesen legyenek ; fokozni igyekeztem bennök a más 
vallásúak iránti tiszteletet, főképen arra munkálva, hogy 
e tiszteletet az egyházi és társadalmi érintkezés minden 
ágában a békességes jó viszony létesítésében és állandó 
fentartásában keressék és nyilvánítsák. 

Munkám, melyet papi állásom elfoglalásakor magam 
elébe tűztem, sok kedvező körülmény Összejátszása foly-
tán, könnyebb volt, mintsem előre hittem. Örömmel 
tapasztaltam, hogy a község két különböző felekezete 
között a testvéries viszonyt és egyetértést, a kölcsönös 
tiszteletnek és az egymás közti békességnek ezen 11 él— 
külözhetlen feltételeit nem létesítenem, hanem csak fenn-
tartanom és erősítenem kell; erre nézve pedig készséges 
hű társat találtam itt, a róm. kath. egyház lelkészében: 

í főt. Kurka Károly plébánus úrban. Az ő érett tapaszta-
1 latával és ritka nemes, humánus lelkületével fiatal lelke-
: sedésemnek könnyű volt — meg lévén már a kedvező 

talaj — minden ügyet a legbékésebben elintézni. Nem 
volt a két egyháznak olyan ügye, mely — akár a kö-
zöttük való viszonyt, akár egyenként és közösen a köz-
séghez, mint politikai hatósághoz való viszonyukat illette 
— békés megoldást ne nyert volna. S ha volt valami 
nehézség vagy akadály, annak elhárításában a békés 
kezdeményezés útján, mindig ott találtam Kurka Károly 
plébánus urat, a mit örömmel és készséggel hozok ezút-
tal nyilvánossági a. 

Két esetem volt ugyan, mely nagyobb port vert 
fel, de ezek a foktői felekezeti viszonyt nem érintették. 
Mindakettő a kalocsai illetékes egyházi körökben szúrt 
szemet. Tudom, hogy rosszul esett nekik, de azt is 
tudom, hogy én kötelességemet teljesítettem. Az első 
eset az volt, hogy Ka'ocsán az 1868. LIII. t. c. 20. §-a 
alapján a ref. fiók-egyházat megalkottam. A második : 
hogy hányt-vetett és küzdelmes múltú egyházam törté-
netét, mely szorosan össze van nőve a kalocsai érsekség 
töiténetével, megírtam. Azt hiszem, hogy ezen tetteim, 
tekintve a törvény rendelkezését és a monographiáknak 
az egyháztörténeti irodalom terén különösen szükséges 
voltára, alig jöhetnek kifogás alá Szorosan vett köte-
lessége minden lelkésznek, bármely felekezethez tartoz-
zék is, hogy lelkészi pályáján egyháza érdekének és 
egyháza történeti irodalmának ilyen úton is szolgálatot 
tegyen és én a kötelesség szavának hódolva jártam el. 
Megérdemelte az a kis megkorbácsoltatás, hogy egyhá-
zunk egy kicsinyke érrel gazdagodjék és hogy népünk 
saját egyháza történetét ne a változó hagyományból 
ismerje, hanem kútfőkön alapuló munkából. 

De térjünk tárgyunkra. Az utóbbi évben lényege-
sen megváltoztak nálunk a viszonyok. Kurka Károly úr 
Miskére, majd Mélykútra rendeltetvén, helyét főt. Csapek 
Károly akasztói plébánus úr foglalta el. Örömmel üd-
vözöltük őt körünkben és vártuk tőle a jó kezdet jó 
folytatását. Instellatiója alkalmával fel is köszöntöttem, 



a magam és egyházam nevében, biztosítva különös tisz-
teletünkről és nagyrabecsülésünkről, de egyszersmind 
arra is felkértem, hogy haladjon elődje nyomdokán, 
mert a két felekezet kölcsönös tiszteletét és egymás-
közötti békéjét csakis a vezetők békességre irányuló 
törekvése valósíthatja. A következmény megmutatta, 
hogy ezen ösztönszerű kérelem minő jogosan jött aj-
kaimra. Egy fél év óta egymást éri a sok sérelem, a 
bántás, a megrövidítés, a Iealázás, egyházunk és ref. 
lakosságunk arculcsapása. Híveink lázas izgatottságban 
vannak, minduntalan panaszkodnak, egymás között nem 
beszélgetnek egy ébről, mint az áldott jó békesség erő-
szakos megrontásáról. Nem tagadom, hogy a reform, 
népben az önérzet mellett sok érzékenykedés is van ; 
érzékenykedők vagyunk, mert azzá tett a mult és min-
den parányi dolog, mely a mult emlékét költi fel ben-
nünk, csak fokozza érzékenykedésiinket. De hogy jelen 
esetben a békesség megrontása nemcsak nekünk refor-
mátusoknak esik rosszul, nemcsak mi érzékenykedünk 
felette, hanem testvér egyházunk tagjai is, a római ka-
tholikusok : 0I3/ tény, melyet ezúttal — többek állítása 
után — sajnosan registrálok. Már az is elég baj, ha egy 
más felekezet botránkozik meg eljárásunkon ; de midőn 
a saját híveink is megbotránkoznak, az már igazán 
nagy ba j ! 

De hát mi történt voltaképen ? No, nem valami 
nagy baj, azt előre is megmondhatom. SŐt többen is 
lehetnek, kik e cikkemet olvasva, azt fogják mondani, 
hogy méltó címe lett volna Shakespeare »Sok hű-hó sem-
miért «-je. Lehetnek, kik azt mondják, hogy az efféle apró-
ságokat legjobb észre nem venni, egyáltalában felesleges 
leírni. Én nem osztom ezt a véleményt. Én azt tartom, 
hogy kis dolgokból lesznek a nagyok ; azt tartom, hogy 
nincsen egyházi életünknek olyan kicsinyke, apróságnak 
látszó mozzanata, mely megfigyelést ne érdemelne, akkor 
is, ha önmagától támadt bennünk, akkor is, ha idegen 
működés eredménye; azt tartom, hogy minden apró kis 
dolognak meg van a maga talaja, melyből fakadt, a 
maga háttere, melyből k ibontakozot t . . . a gondolkozás, 
az érzelem, ez a két hatalmas mozgatója minden törté-
nek-; már pedig ezeket még is csak jó figyelemre mél-
tatni, szükséges velők leszámolni. Általuk lesz minden 
kisszerű dolog jelentőssé és minden jelentős nagyfon-
tosságúvá. 

Nos, hát csak kisszerű dolgok azok, valóságos apró-
ságok, a melyekről referálhatok. Hiszen a főt. plebánus 
úr nem foglalta el templomunkat, nem fészkelte be ma-
gát paplakunkba, nem szántatta el földjeinket, nem űzte 
ki a faluból híveink egy részét, nem rendelte el, hogy 
a gyermekek keresztelés, a házasulandók esketés végett 
magas szine elébe vezettessenek, nem parancsolta meg, 
hogy a »temetés pedig predikatió és mester nélkül 
igaz hiten lévő római katholikus pap által történjék.« 
Nem, nem tette mindezeket, hiszen nincs hatalma hozzá. 
De megtette mindazt, a mit ebben a szellemben, a mai 
kor viszonyai között, változtatott alakban megtehetett. 
Kisszerű dolgokat tett, valóságos apróságokat, de olya-
nokat, melyek a mai változott közérzületet, a legszentebb : 
a vallásos közérzületet megsértették. A mit én tizen-
három év alatt — a fentebb említett tényezők segít-
ségével — létesítettem : a jó egyetértést, az áldott békes-
séget lerontotta. A ld érzi a maga művének becsét, 
— bárminő kis körre terjedjen ki művének hatása — 
és látja, hogy avatatlan, sőt jobb kifejezéssel élve : ta-
pintatlan kezek mint teszik semmivé, az jogosnak fogja 
tartani felháborodásomat és azt fogja magában mondani: 
lehet, hogy e sorok írója egy kissé túlérzékeny és apró 

dolgokból nagy dolgokat fúj fel, de alapjában véve mégis 
igaza van. Annyival is inkább igaza van, mert ez a 
jelenség nemcsak magában álló, kivételes, hanem nagyon 
is sokszor, nagyon is sok helyen ismétlődő, mintha 
»tervszerű, rendszeres működés kifolyása lenne.« Sokan 
érzik ezt, ha nem mondják is, nem írják is le, a mi 
rgyházi életünkben; bár nem tagadó,n, hogy számos di-
cse i te. és örvendetes kivételről is megemlékezhetünk. 
F ntebb én is hivatkoztam egyre. 

DJ hát mivel rontotta le a jó békességet? Az első 
eset lá'szólag helyesnek tünteti fel eljárását, de alapjá-
ban véve nem egyéb, mint felekezetűnk iránt érzett 
lenéző kicsinylése, mely a római katholikus papság ré-
széről mindannyiszor nyilvánul, valahányszor egyházi 
funkcióik alkalmával reformátusok is vannak jelen. Ha 
meg volnék győződve róla —- de fájdalom semmi izem 
sem fogadja be e meggyőződést, — hogy egyik refor-
mátus szerencsétlen és eltévedt hívemet csak azért ne-
vezte ördögnek, mert vadházasságban ék egy elnyomo-
rodott római katholikus koldussal, elismerésemet nem 
vonnám meg tőle, sőt mint a családi élet tisztaságának 
és az erkölcsiségnek ezen a téren is : a vadházc sságok 
irtásának terén munkatársamat szivemből üdvözölném. 
De a közvetlen érdekelt fél nyilatkozatából és az azóta 
történtekbői azt a meggyőződést voltam kénytelen me-
ríteni, hogy az ördög titulus nem a bűnös viszonyban 
élő nőt, hanem a református nőt illette, s hogy a saját 
beteg, halál révén álló hívétől nem azért tagadta meg 
a feloldozó utolsó kenetet, mert vadházasságban élt, 
hanem mert református nő volt a házánál. Nem is adta 
fel, sőt kimondta, hogy míg az ördögöt házából — bocsá-
nat — nyomorult viskójából ki nem kergeti, míg az ör-
dögtől az Istenhez nem áll, nem is fogjafeladni. Támogatja 
fentebbi meggyőződesemet az a felfogásom is, hogy ha a 
vadházasság az igazi oka eljárásának és nem a valláskü-
lönbség, ez esetben is felszólított volna engemet is, hogy 
—• mint az egyik érdekelt fél lelkésze — működjem vele 
közösen közre, — mint arra volt esetem tisztelt előd-
jével — a vadházasság kiirtásán. Mert megjegyzendő, 
hogy itteni működésem a'att 18 vadházasságot sikerült 
kiirtanom, és most csak 3 van egyházamban. Ezek kö-
zül egy a kérdéses vadházasság, melyet valóban legyőz-
hetetlen, emberies érzelmeken alapuló okok miatt voltam 
kénytelen eddig tűrni. Az a szegény, nyomorult ember, 
a falu szegénye, önmagával jó tehetetlen ágyba fekvő be-
teg 9 év óta ; az a szerencsétlen asszony pedig egyetlenegy 
gyámola. Nem bűn az ő ottléte, hanem a legnemesebb 
erény gyakorlása: ápolója egy betegnek, a kire, ha ő 
magára hagyná senkisem nyitna ajtót sohasem . . . de 
nem, csalódom, ajtót nyitnának a ref. iskola növendé-
kei, hogy hébe-korba összegyűjtött filléreikkel segítse-
nek a szegényen ! Mindezt tudja gyülekezetem és nem 
méltán botránkozik-e meg azon, hogy egy bűnös nő 
ördögnek tituláztatik csak azért, mert református, ördög-
nek még azon esetben is, a midőn a legszebb keresz-
tyéni erényt gyakorolja . . . egy római katholikuss tl 
szemben ? 

Na, de ha nem vagyunk is mindnyájan ördögök, 
(már t. i. az én felfogásom és nem a foktői plebánus 
úré szerint), bizonyára emberek sem vagyunk, (már t. i. 
a foktői plebánus úr felfogása és nem az enyim szerint). 
33izonyííja ezt a második eset. Foktőn emberemlékezet 
óta meg volt az a szép szokás, hogy a két felekezet — 
egymás halottaira — természetesen kívánatra és pénzért 
kölcsönösen harangoztatott. Ez a szép szokás mint kül-
sőség és ceremónia, sok ember szerint felesleges és 
szükségtelen lehet, de én, mint a testvéries szép viszony 



egyik nyilvánulását már csak azért is fen tar tan dónak 
véltem és fentartásán már csak azért is munkálkodtam, 
mert a halottak iránt érzett kegyelet ezen kiilső kifeje-
zése voltaképen alapja volt egy másik szép és fokozot-
tabb mértékben dicséretes szokásnak. — Ugyanis több 
esetet idézhetnék, melyben a két felekezet tagjai egy-
más egyházi céljaira kölcsönösen tettek végrendeleti ha-
gyományt. Legutóbb is egy róm. kath. atyánkfia tisz-
telte meg egyházunkat éppen olyan összegű végrendeleti 
hagyománynyal, minőt saját egyházának juttatott. Nos, 
mindezekért, melyek utóvégre is a legkegyeletesebb 
dolgok, de meg az ezek alapját képező testvéries érzü-
letért is, mindeddig kölcsönösen harangoztattunk egy-
más halottaira. De tetszett Csapek Károly plebánus úr-
nak a harangoztatást beszüntetni. Midőn legközelebb 
községünk egyik legelőkelőbb ref. nőtagja, egy nagy 
család tisztes matrónája: özvegy Vöröss Péterné nagy-
asszony meghalt, a család református tagjai, hivatkozás-
sal a régi szokásra és tekintettel a család összes kath 
vő- és unokatagjaira, felkérették a plebánus urat, hogy 
húzassa meg temploma harangjait. A kívánságot, illető-
leg a kérelmet szokáson alapuló jog és a méltányosság 
indokolta. De a plebánus úr túltette magát mindakettőn 
és megtagadta a harangoztatást, azt mondva, hogy azt 
a kalocsai bibornok-érsek úr ő eminentiája megtiltotta. 
Ez a hír, melyet azonnal tudomásomra hoztak, rendkí- , 
vüli módon meglepett és bántott. Nemcsak egyik tisztelt 
családunkat láttam általa megsértve, hanem magát egész 
egyházamat is; bántott a régi szép szokás megbontása, 
bántott egyházamnak ezen arculcsapása; de legfőképen 
bántott és megfoghatatlannak látszott előttem az, hogy ; 
ez a tilalom állítólagosán felsőbb rendelet. Azonnal fel-
tettem magamban, hogy fe'szólalok ellene, nyilt kifeje-
zést adok megbotránkozásomnak, és a mennyiben lehet-
séges, a rendelet számának és szövegének velem való 
közlését kérni fogom, ''részint a magam miheztartása, 
részint egyházam felháborodott közvéleményének lecsil-
lapítása végett. Szándékomban megerősített az, hogy a 
plebánus úr, talán tévedését észrevéve és belátva, hogy 
egy kissé elvetette a súlykot, a temetés előtt elizent a 
halottas házhoz és felajánlotta a harangozást, a mi ter-
mészttesen nem fogadtatott el. Meghányva-vetve a dol-
got, hogy ha a bibornok-érsek úr megtiltotta a refor-
mátusokra való harangozást, — a mi hihetetlen, mert 
Kalocsán mindig harangoznak ref. halottainkra — hogy 
merte az utólagos harangozást felajánlani; ha pedig meg 
nem tiltotta, a visszautasítás oka egyedül a plebánus 
úrnak irántunk táplált érzelmeiben keresendő, a követ-
kező levelet Írtam hozzá: Főtisztelendő plebánus úri 
Bocs Gábor hívem, mint funerator jelentette előttem, 
hogy Vöröss Vince közgyám úr megbízásából arra kérte 
Főtisztelendőségedet, hogy a család tisztes matronájára 
— tekintettel a sok róm. kath. rokonra — szíveskedjék 
néhány verset elhuzatni. Főtisztelendőséged, mint előt-
tem állítva van, e kérést azzal utasította vissza, hogy 
nem lehet, mert a kalocsai érsek O Eminentiája ezt 
megtiltotta. 

Nincsen jogom Főtisztelendőségedet — bármely 
hivatalos eljárásáért — felelősségre vagy csak kérdőre 
is vonni, ez nagyon természetes; de az igenis kötelessé-
gem, hogy a midőn 13 évi egymás kölcsönös becsülé-
sére és tiszteletbentartására irányult munkám — nem, 
nemcsak az én munkám, hanem főt. Kurka Károly úrral 
közösen folytatott munkánk — eredményét tapintatlan 
kezekkel megsemmisítve látom : a vallásos közérzület e 
megsértéséért legnagyobb megbotránkozásomnak adjak 
kifejezést, annyival is inkább, mert ez már ismétlődő 

eset, a mennyiben egyik eltévedett hívemet csak azért, 
mert református, ördögnek méltóztatott titulálni, holott 
pedig voltaképen nem egyéb, mint egy szerencsétlen nő, 
a ki megérdemli a korholást, mert bűnös viszonyban 
él, de nem érdemli meg az ördög nevet azért, mert 
református. 

De állásom még több kötelezettséget ró rám. Fő-
tisztelendő Kurka Károly úr mindig harangoztatott a mi 
halottainkra. Kalocsán a plébániai templom lebontása 
után magában az érseki főszékes egyházban harangoztak 
református halottra, kit én temettem; a kalocsai temető-
keit kápolnájában pedig — kívánatra — mindig haran-
goznak temetéseink alkalmával. Már most, feltéve, hogy 
sem Kurka Károly, sem pedig a kalocsai egyház intéző 
körei az állítólagos érseki tilalmat át nem hágták, kö-
vetkeztetnem kell, hogy ez azóta adatott ki, mióta főt. 
úr foktői plebánus. 

Ebből folyólag hivatalosan kérnem kell, hogy a 
magam miheztartása és a mélyen megsértett közérzület 
lecsillapítása tekintetében szíveskedjék velem közölni az 
állítólagos érseki tilalmi rendelet számát és szövegét, 
mert míg ezt meg nem kapom, kénytelen leszek Fő-
tisztelendőséged eljárását és magatartását olyannak te-
kinteni, — és lesz gondom rá, hogy a közvélemény is 
olyannak tekintse — mint a mely egyházhatósági kö-
penybe burkolva, hivatalos valótlanságon alapul és nem 
egyéb, mint saját titkolt, de most napfényre jött és 
bennünket sértő érzelmeinek kifolyása. 

Míg az állítólagos rendelet kezeim közé nem jut, 
fentebbi állításomat fentartom és fentartatom, mert el-
járása mindnyájunkat mélyen sértett. Foktő, 1887. már-
cius 9. Hivatalos tisztelettel Feleld József, foktői és ka-
locsai ref. lelkészi 

(Vége köv.) Feleki József, 
foktői reform, lelkész. 

I R O D A L O M . 

Pfeifer Ferdinánd kiadásában megjelentek Eben-
spanger—Haesters, német abéce es olvasókönyv a magyar 
népiskolák alsó osztályai számára. 3. kiadás. 66 lap. 
Ára 25 kr. — Ebenspanger — Haesters—Richter, német 
olvasókönyv a magyar népiskolák közép osztályai szá-
mára 216 lap. Ara tartós kötésben 55 kr. — Ebenspan-
ger—Haesters—Richter, német olvasókönyv a magyar 
népiskolák felsőbb osztályai számára. 498 lap. Ara tar-
tós kötésben 95 kr. — Ezen Haesters-féle tankönyvek 
annyira előnyösen ismertek, hogy azok további ajánlása 
fölöskges. A magyarországi kiadások annyiban külön-
böznek a többiektől, hogy történelmi és földrajzi részek 
a viszonyoknak teljesen megfelelőleg vannak feldolgozva. 
Ez átdolgozás annyira szerencsésen sikerült, hogy azáltal 
a hazai németajkú népiskolák oly könyveket nyertek, 
melyek határozottan haszonnal használhatók. A felsőbb 
osztályok számára írt olvasókönyvet még felnőttek is 
élvezettel olvashatják. A magyarországi tankönyviroda-
lom ezen tankönyvek által mindenesetre előnyösen gya-
rapodott. 

A Franklin-társulatnál megjelentek : Ujabb emlék-
beszédek és tanulmányok. Irta Trefor Ágoston. Á r a ? 
— Szerkesztéstan. A stilisztika második része. A közép-
iskolák V. osztálya számára írta Góbi Imre gymn. tanár. 
Ára 1 frt. — A beteg-konyha. Gyakorlati ú fmutó ételek 
és italok legcélszerűbb készítésére, betegek és lábbada-
zók számára. Szerkesztette K. Beniczky Irma. Ára 
40 krajcár. 



Ráth Mór kiadásában meg-jelent : Arany János 
hátrahagyott iratai és levelezése. 2-ik és 3-ik füzet. Az 
egyikben az »Őszikék« gyűjtőneve alá foglalt versek 
második fele, a másikban Aranynak Szilágyi Istvánnal 
folytatott levelezése van közölve. Egy-egy füzet ára 
40 krajcár. 

„Dalár-zsebkönyv" cimű négyszólamú férfi és ve-
gyeskarok gyűjteményére hirdet előfizetést N.-Enyeden 
Varga József főiskolai és tanítóképezdei zene- és ének-
tanár. A gazdagnak Ígérkező gyűjtemény I. részében 
karénekek lesznek négyszólamú férfikarra, a Il-dikban 
pedig vegyeskarra való négyszólamú karénekek. Mindkét 
részben: r. Egyházi karénekek. 2. Gyászdalok. 3. Haza-
fias tartalmúak. 4. Bordalok s szerelmiek. 5. Dalra. 
6. Vegyes tartalmúak. 7. Népdal egyvelegek. A Dalár-
zsebkönyv Ábrányi, Bartalus, Egressy, Erkel, Liszt, a 
két Szotyory, Szentirmay, Zimay s több kitűnő zene-
szerző műveiből van összeállítva s gazdag tárháza kiván 
lenni az egyházi és hazafias ünnepélyekre s nyilvános 
dalestélyekre szükséges énekdaraboknak. Terjedelme 
12—15 ívnyi, előfizetési ara 2 frt, mely összeg május 
15 ig szerzőhöz küldendő Nagy-Enyedre. Felhívjuk rá 
az énekkedvelők figyelmét. 

' K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Báró Prónay Gáborné született 

Teleki Anna gráfnő a gyömről egyház javára IOO frtos 
alapítványt tett. — A tolnabaranya-somogyi evangel. 
egyházmegye esperesévé a nem rég elhunyt Ritter Istv. 
helyére Bauer *Adolf hidegkúti lelkész, az esperesség 
eddigi főjegyzője választatott. Az általános örömmel fo-
gadot t választáshoz mi is szívesen gratulálunk, esperes-
nek és egyházmegyének egyaránt. — Justh S. István 
strázsaí evang. lelkész és a XIII. városi alesperes a na-
pokban ülte 25 éves lelkészi jubileumát, melyen gyüle-
kezete és az esperesség részéről meleg ovációkban ré-
szesült. 

* A ceglédi lelkész-jelölés ügyében következő 
sorok közlésére kérettünk föl. »Mind azon nt. lelkész 
urakat, a kik a ceglédi lelkészi állomásra pályáztak, tisz-
telettel kérem egy kis türelemre, míg t. i. a május 3-án 
egybeülendő egyházmegyei gyűlés egy kérdés felett nem 
határoz, mely kérdés eldöntéseig a candidatio nem tör-
ténhet meg.« — Tisztelettel maradván Tisza-Verzseny, 
ápril n - é n 1887. alázatos szolgája Adám Kálmán, kecs-
keméti esperes. 

* Az autonomia veszélyei. A mit a tekintélyes göll-
nicbányai ev. ág. hitv. egyház legközelebb lefolyt papvá-
lasztásáról a kétségtelen előzmények alapján sejtettünk, az 
immár bekövetkezett 1 A választáson, melyen f. hó 3-án 
Elischer Mih. egyházfelügyelő és Philippi János krompachi 
lelkész mint alesperes elnököltek, 30 szavazattöbbséggel 
Zimmermann Andor, nevezett egyház volt segéd-lelkésze, 
néhány évvel azelőtt volt tanítványunk, választatott meg 
a debreceni Matherny Lajos ellenében. A bártfai Franc 
Vilmos és Faia lelkészek, kik szintén tartottak próba-

szónoklatokat, időközben visszaléptek a jelöltségtől. A 
pártoskodás, mint írják, főleg Zimmermann pártjánál, 
mely nagyobbára izgatott s férevezetett munkásokból 
állott a műveltebb és józanabb polgári párttal szemben, 
roppant nagy volt, mire nézve jellemző, hogy az új 
lelkész — a mint biztos forrásból értesültem — már akkor 
vetette magát az egyik párt karjaiba, a midőn Grátz Mór 
még csak próbaszónoklatát tartotta Kolozsvárit. Egyik 
szemtanú vallomása szerint a pártoskodás Z. pártjánál 

állítólag annyira ment, hogy szavazatok pénzen is vásá-
roltattak. Ha ez tény, akkor a prot. autonómiának egyes 
helyeken a kevésbé műveltek körében nagyon tág értel-
mezést adnak. Minden commentár nélkül közlöm e dol-
gokat! Hogy a göllnici választáshoz hasonló esetek ne 
ismétlődjenek, jó volna ref, testvéreink egyházilag szen-
tesített szokását az egyházak osztályozását nálunk is 
behozni, s akkor első rangú gyülekezeteink hasonló vá-
lasztási eljárásoktól, de főleg eredményektől meg volnánk 
kiméivé. Éz jobban jutalmazná a valódi érdemet 1 A 
korteskedés neme és eredménye még nem bizonyít az 
érdem mellett, s nem tünteti föl a valódi, a papi jelle-
met 1 Ajánlom az autonomia ilynemű veszélyeinek ügyét 
az érdeklődők s az intéző egyházi körök szíves figyel-
mébe: szóljunk többen is a kérdéshez! Hasonló eredmény-
nek néz elébbe az esperességi tisztség legközelebbi be-
töltése is, miről annak idején nem késünk tudósításunkkal. 
A korteskedések már rég óta folyamatban vannak. 
Szóval a derék Grátz távozása nagy űrt hágy maga 
után, úgy az esperességben, mint főleg a göllnicbányai 
egyházban! ' (sz.) 

* A somogymegyei tanító-egylet felhívást intézett 
Magyarország tanító-egyesületeihez, felszólítván őket, 
hogy Gönczy Pál vallás és közokt. min. tanácsos hiva-
talos működésének 50 éves jubileumára, mely a jelen év 
őszén leend, tegyenek egy »Gönczy-alapítványt« az 
országos tanítói-árvaházban gyűjtés utján. A begyült 
összegek Ilohn József árvaházi pénztárnokhoz küldendők 
f. é. julius hó i-ig az I. ker. állami tanítóképezdébe. A 
felhívást Adorján Miklós egyleti elnök és Pethes János 
főjegyző adták ki. Ajánljuk a tanférfiak szíves figyelmébe. 

* Unitárius fiókegyház Fogarason, Az »EIIenzék« 
értesülése szerint Fogarason az unitáriusok húsvét másod-
napján istenitiszteletet tartottak Tibáld Mihály járásbiró 
házánál, mely alkalommal a jelenvoltak közül m ;ntegy 
50-en úrvacsorával ís éltek. Istenitisztelet után, mely 
első volt Fogara-on, fiókegyházzá alakultak, s gond-
nokká Lőrinczy D. tanárt választották. A szervezés fő-
érdeme Mózes Mihály hévvizi unitárius lelkésszé s ő 
kéretett fel a kis csemete gondozására is. Az új fiók-
egyházat a »DávÍd-Ferenc-egylet« ezen alkalomra egy 
szószékre való bibliával ajándékozta meg. 

* A bihari egyházmegye tavaszi közgyűlése 
március 30. és 31. s áptil 1. napjain tartatott N.-Vára-
don. Szabó Károly esperes, buzgó ima után felolvasta 
gonddal irott jelentését, melyből örömmel győződött meg 
a közgyűlés, hogy a kormányzási ügyek általában jó rend-
ben folynak. A béke és egyetértés csakis pár egyház-
községben zavartatott meg, de az ebből származó bajok 
már is muló félben vannak. így például a p.-újlaki egy-
házban keletkezett nazarénismus mozgalom erejét vesztve, 
már-már megszűnt. Az esperesi, lelkészgyámoldai, közpénz-
tári, könyvtári számadások megvizsgáltatván, jóváhagyat-
tak. Letárgyaltattak a közalapi segélykérvények. Egyes 
egyházközségeket illető ügyek elintézése után a közgyűlés 
az esperesi hivatalhoz kötött tiszteletdíjat, az eddigi 
250 frtról 350 frtra emelte. Az egyházmegyei tanító-
testü'et kérvénye folytán a közgyűlés kimondta, hogy a 
kebelében működő tanítók mindnyájan tartoznak belépni 
az egyházmegyei ev. ref. tanítók egyletébe. Az egy-
házmegyei lelkész-értekezlet javaslatára az egyházmegye 
kimondta, hogy az egyházmegyei közgyűlésre küldendő 
egyházmegyei képviselőket ezentúl 3—3 évre választja-. 
E : en határozat alapján, titkos szavazattal meg is ejte-
tett a választás. Rendes képviselők lettek : Oláh József 
és Hegyesi Márton, pótképviselőkké: Csillag Lajos és 
Kiss_Elek. A közgyűlés harmadik napján, ápril i-én, 



egyetlen papi tanácsbiró sem jelenvén meg, mintegy 
hét ügydarab elintézetlenül maradt. 

* Református istenitisztelet tartatott virágvasár-
napján d. u. 4 órakor Versecen a polgári iskola tágas 
rajztermében. A város református lakosai, sőt más vallás-
felekezetűek is számosan gyűltek össze az alkalommal, 
hogy meghallgassák Fa István pancsovai lelkész nagy 
gonddal kidolgozott gyönyörű egyházi beszédét, mely 
az áhítatos s a lelki gondozást régen nélkülöző hitfelekre 
oly mély benyomást gyakorolt, hogy a legtöbb hivő 
szemében megjelent a meghatottság könye. Az emelke-
dett szellemű egyházi beszéd után az úrasztalához járul-
tak a hivők, (számszerint 40—50 lélek) hogy vigaszt és 
megnyugvást találjanak. Az alakulandó reform, magyar 
egyházközség szervezkedését a város művelt és előkelő 
közönsége igaz örömmel nézi. Meghi tó jelenet volt, midőn 
az istenitisztelet végeztével tartott gyűlésen az egyes 
hitsorsosok, a szegénysorsú emberek is igaz lelkesedés-
sel ajánlották fel önkénytesen a fizetendő egyházi adót, 
midőn hálájuk és őszinte elismerésüknek meleg szavak-
ban adtak kifejezést a szeretett lelkipásztor előtt, ki őket 
az elzülléstől megmenteni, egy központba terelni és 
lelki gondozásukat végezni önzetlenül mindenkor kész. 
A békés-bánáti egyházmegye f. hó közepén Nagy-Becs-
kereken tartandó gyűlésére Buday József polg. iskolai 
igazgató és Perjéssy Lajos tanár, szerkesztő küldettek 
ki, hogy az alakulandó egyházat képviseljék, s hogy egy 
Versec és Fehértemplom városok valamint vidékük 
számára felál ítandó misszionárius lelkészi állomás szer-
vezést kérjék. 

* A mezőtúri egyház iskolaépítésének ügye egy 
lépéssel előre haladt. Az egyháztanács a mult évi költ-
ségvetés tárgyalásánál örömmel látván, hogy az egyház 
folyó jövedelmei ca 3500 frt évi fölösleget mulatnak, 
elhatározta, hogy a központi-iskola építésére 30 ezer frt 
kölcsönt vesz föl, melyet a nevezett fölöslegből évenként 
2500 frttal fog törleszteni. Az egyháztanács e javaslatát 
a virágvasárnap tartott egyhá'/i közgyűlés Mészáros 
Endre főgondnok lelkes beszédjére elfogadván, miután 
most már a város által korábban megajánlott 25 ezer 
forint értékű tégla- és cserép-anyaggal együtt 55 ezer 
forint iskola-építési a 'ap van együtt, bizton remélhető, 
h^gy az alföld e népes és nagyrahivatott egyházában 
nem sokára a kor igényeinek és a gyülekezet méltósá-
gának megfelelő díszes és célszerű iskola hirdetendi a 
protestáns nép nemes vallásszeretetét és műveltségre való 
dicséretes törekvését. 

* Az első magyar istenitiszteletet a pancsovai ev. 
templomban mult vasárnap tartotta Schwan György lel-
kész. Sajnos, hogy a magyarság csekély számban jelent 
meg az első magyar istentiszteletre s még sajnosabb, hogy 
néhány magasabb állású hivatalnok nyíltan megtagadta 
a rájuk kivetett néhány forintnyi egyházi adót, jóllehet 
ezek is a magyar isteni tisztelet kérelmezői közt voltak. 

Ilffl HIRDETÉSEK. fiái 

földhaszonélvezet és stólával együtt összesen 8—900 ftra 
megy, s így ez állomás egyházkerületi osztályozás sze-
rint Ill-ad osztályú. 

Pályázatok május hó 10-ik napjáig Segesvári József 
espereshez Kántor-Jánosiba (Szatmármegye, posta hely-
ben) küldendők. 

Debrecen, 1887. ápril 9. 
Z E S é ^ r é s z B á l i n t , püspök. 

i f l A . I L - ^ - A . S 
A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben, az alsó-

zempléni egyházmegyéhez tartozó pthrügyi egyház lel-
készi állomására pályázat hirdettetik. 

Az ezen lelkészi állomáshoz kötött javadalom ter-
ményben, föld, rét jövedelmtben, tűzi fában, szolgálmá-
nyokban, stólában 750 forint o. é. így a Ill-ik osztályba 
tartozik. 

A pályázati kérvények május 8-ik napjáig beadan-
dók nt. Kopré Ferenc esperes úrhoz Tisza-Lucon. 

Miskolc, 1887. ápril 13-án. 
I K I U L i n E e r t a l a n , püspök. 

w W W W W 

A tiszántúli ev. reform, egyházkerület n.-károlyi 
egyházmegyéjébe kebelezett nagy-ecsedi lelkészi állo-
másra. 

Évi fizetés 85 frt készpénz, különféle termény, 

PFEIFER FERDINÁND 
nemzeti könyvkereskedése által 

B U D A P E S T E N 
m 
H kapha tók : 

^ Ebenspanger—Haesters, német abc és olvasó-
^ könyv a magyar népiskolák alsó osztályai szá-

mára. 3. kiadás. 66 lap. 
Ara tartós lcötéiben 25 kr. 

M Ebenspanger Haesters—Richter, német olvasó-
1 | könyv a magyar népiskolák közép osztályai 
| | számára. 216 lap. Ara tartós kötésben 55 kr. 

H Ebenspanger Haesters — Richler, német olvasó-
11 könyv a magyar népiskolák felső osztályai 
§p számára. 498 lap. Ara tartós kötésben 95 kr. 
Ü ~ ~ ~ 

Ezen tankönyvek Magyarország számára 
JEbenspanfjer János felső-lövői tanár és 
tanító-képezdei igazgató lír által külön átdolgo-
zott kiadásban jelentek meg és nevezett könyv-
kereskedés azok új és könnyebb behozatala cél-
jából szívesen szolgál szegény tanulók számára 
megfelelő ingyen példányokkal. 

Bri inni k e l m é k e t e legáns nyári ö l töze 're 3 ' i o méteres sze lvényekben, minden 
szelvény 4 bécsi rőf f r t 4 . 8 0 i gen finom, f. t 7 .— l egf inomabb, f r t 10.50 leges l -gf ino-
ma'ub va lód i gyapjúi tó l , va l amin t k a m m g a r n cs f e l sőkabá t ke lméke t , úgyszintén 
u tazó-pla ideket , da rab já t 5 és 6 f r t é r t , szállít az összeg u tánvéte l e mellett a szilárd 
és jóhir í inek ismert posztógyári raktár S I E G E L - I M H O F Brünnben, Ferdinands-
g a s s e Nr 53 . — Magyarázat . Minden szelvény 3-10 mt r . hosszú és 135 cm. széles, 
s igy teljesen e legendő egy tökéletes férfi-öltözetre. A fönnebbi cég ismeretes 
szilárd-.ága é.i j l en tékeny munkaképes sége kezeskedik arról , h o g y csak a legjobb áru 
pontosan válasz to t t minta szerint szál l i t ta i ik . — Miután most igen sok szédelgő cég 
„briinni á r u k " köpenye a la t t ga rázdá lkod ik , ezek ellenében a fönnebbi cég mintákat 
küld ingyen é s bérmentve. 7—20 

Felelős szerkesztő 
Főmunkatárs : 

: Dr. Ballagi Mór. 
Szőts Farkas. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : 23 alla.gr i 2iv£ór. 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. I. em. 

Előfizetési dij: 
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. 

ÍPÜT~ Teljes s z á m ú pélcLái:n.-y-ok:k:al m i n d i g szolgállia/tiázik:. 

Felhivás „Magyar Protestáns Tudományos 
Irodalmi Társaság" alakítására. 

Rég érzett szükséget pótolni, régi mulasztást 
helyre hozni s a jövő fejlődés alapjait szilárdí-
tani : ez, a mire a mívelt magyar protestáns 
közönséget, egyházunk kormányzó testületeit és 
férfiait, sőt mívelt s egyházuk javáért buzgó lel-
kes asszonyait is felhívjuk. 

Hazánkban — mint a külföldön is — tár-
sulás és szövetkezés a tudomány mívelésének s 
terjesztésének egyik leghathatósabb eszköze, min-
den szakban. Mert a mit az egyes tudós kuta-
tásban, vizsgálódásban, feldolgozásban, maga el 
nem végezhet: többek egyesített s Összhangzato-
san működő ereje végrehajthatja. S a mihez a 
pártolás vagy nem pártolás esélyeitől féltében, az 
egyes — bár ereje volna rá — hozzá fogni sem 
mer, annak létrejöttét az együttes támogatás biz-
tosíthatja. 

Igy alakultak, hogy külföldi példákra hivat-
kozás helyett csak a hazaiak egynehányát említ-
sük föl, a m. kir. természettudományi, a magyar 
történelmi, archaeologiai, földrajzi, philologiai tár-
saságok, orvosi könyvkiadó-egyesület s mások, 
melyek a tudományok összességének egy-egy 
szakában, a munkafelosztás elvének hódolva, tel-
jesítik a tudomány mívelésének és egyszersmind 
népszerűsítésének s terjesztésének munkájából a 
reájok eső részt, segítve ezzel legnagyobb nem-
zeti tudományos intézetünket, Akadémiánkat, nagy 
feladatának: a tudományok magyar nyelven s 
nemzeti irányban művelésének teljesítésében. 

Magyar protestáns irodalmi társaság létre-
hozására is tétetett már kísérlet még az ötvenes 
években; de a szép reménynyel biztató kezde-
ménynek az idők nem kedveztek s a társaság 
nem alakulhatott meg. S ezzel is megint egy 
századnegyed veszett el a hazai protestáns tudo-
mányos irodalomra nézve; legalább részben, mert 

nem hagyhatjuk említés nélkül az időközben, bár 
szűkebb körben, alakult Protestáns Egylet hasznos 
működését s nem egy becses művet tartalmazó 
kiadvány sorozatát: a Theologiai Könyvtárt. De 
az is megszűnt, a kellő alap vagy kellő pártolás 
hiánya miatt s ma ismét ott vagyunk, hogy a 
magyar protestáns tudományos irodalom, közeg 
nélkül, tétlenül, elhagyatva pang, vagy legfölebb 
egyes tudósok irószobájában rejtezik, asztalfiókjába 
zárkózik. 

Alkalmas-e az idő az előbbi kezdemények 
megújítására s egy Magyar Protestáns Tudomá-
nyos Irodalmi Társaságnak megalakítására? Azt 
jelen felhívásunk sikere fogja eldönteni, meg-
mutatni. 

Mi reméljük, hogy igen; mert nem olyasmit 
kezdeményezünk, a mi más téreken kipróbálva ne 
lett — sikerre vezetőnek ne bizonyult volna; 
nem olyasmit, a minek szüksége felől hazánkban, 
legalább a protestáns körökben általános és el-
lenmondás nélküli ne volna a meggyőződés ; nem 
olyant, a mivel elsősorban hőn szeretett magyar 
protestáns egyházunknak, de egyszersmind hazai 
nemzeti tudományosságunknak is ne használnánk ; 
s végre nem olyant, a mi akár a keresztyénség, 
akár a tudomány egyetemességével ellenkeznék. 

Mert Magyar Protestáns Tudományos Iro-
dalmi Társaság címe alatt nem az egyetemes 
tudományok protestáns irányban való mívelésére 
törekszünk; mintha protestáns philosophiát, pro-
testáns világtörténelmet, vagy épen protestáns 
természet- és mennyiség-tudományt akarnánk. A 
tudományban nincs helye az irányzatosságnak; a 
tudomány az igazságot keresi s azt nem szabad 
sem elhallgatnia, sem elferdítnie valamely külön-
leges irányzat céljai kedveért. 

A mit mi akarunk: a magyar protestáns 
egyház múltjának, történelmének felderítése min-
denekelőtt ; a magyar protestáns egyház szellemi, 
erkölcsi és tudományos érdekeinek felkarolása; a 



magyar protestáns egyházi élet fejlesztése, jövő-
jének, felvirágzásának — a mennyiben erre a tu-
dományosság is hathat — biztosítása. 

A magyar protestáns egyház történeti kútfői 
még nincsenek egybegyűjtve, annál kevésbbé ki-
aknázva, legkevésbbé feldolgozva ; a magyar pro-
testáns egyház története még nincs megírva s 
nagyon messze vagyunk attól, hogy meg is le-
hessen irni. Pedig a mult a jelen alapja, a jö-
vendő felvirágzás gyökere s a történelem — 
kezdettől fogva — az élet mestere volt. Azért a 
szemünk előtt lebegő társaság első céljául a ma-
gyar protestáns egyház keletkezésének, három -
százados küzdelmeinek s fejlődésének irott for-
rásai összegyűjtését s közrebocsátását kell elis-
mernünk és pedig az eredeti forrásokét, köz- és 
családi levéltárak fölkutatása által, mint ezt pél-
dául a Magyar Történelmi Társulat vándorgyű-
lésein, évek óta már oly nagy sikerrel teszi; 
valamint az országgyűlések még eddig fel nem 
dolgozott aktáiból s egyéb, nyilvános és titkos 
levelezésekből. Minden egyházközség és iskola 
levéltára szolgáltathat egy-egy még ismeretlen 
adatot a magyar protestáns egyház történetéhez. 
Mindezek iránt a közérdeklődést felkölteni, a 
kiaknázandó forrásokra rámutatni: egyik legelső 
feladata az alakítandó társaságnak. 

De programmját a források felkutatása, 
gyűjtése s kiadása korántsem meríti ki még. Azok 
eredményét először részletenként — monográfiák-
ban — feldolgozni: lesz második lépcsője a 
szükséges előkészületnek a Magyar Protestáns 
Egyház Történelme összefüggő megírásához. 

Az egyháztörténelmi szakmán kívül egyelőre 
— mivel ez a legszükségesebb és legsürgősebb, 
mert a tovább haladhatás leglényegesb feltétele — 
csak másod sorban veheti föl programmjába a 
társulat — az egyházat érdeklő többi : theologiai, 
egyházjogi és bölcsészeti tudományok mívelését. 
De már most sem szabad ezeket mellőzni, sem 
elhanyagolni, hogy működését — egyházilag s 
tudományilag — egyetemessé tegye. 

Ily célok lebegvén előtte, programmját úgy 
kell megalkotnia, hogy abban első helyen a kút-
fők, másodhelyen az egyháztörténeti monográfiák 
— harmadikon egy, az egyházi és iskolai, vallásos 
és tudományos élet minden mozzanatát figyelem-
mel kisérő s e részben a külföldi protestáns 
tudományos mozgalmakra is kiterjeszkedő Tudo-
mányos Szemle álljon s kiadványai, kezdettől 
fogva, e három irányban induljanak meg. Később 
önálló (eredeti vagy fordított) tudományos mun-
kák kiadásával is fogja theologiai s általában 
egyházi irodalmunkat gyarapíthatni. 

Honnan vegye e nagy s nehéz feladatok 
valósítására a szellemi és anyagi erőt ? Tudósai 

buzgalmából s a protestáns közönség érdeklő-
déséből és pártfogásából. S ez utóbbira nézve 
mindjárt kimondhatjuk — és tájékoztatás végett 
s minden önáltatás elkerülése szempontjából ki 
is kell mondanunk — évenként néhány ezer fo-
rintról biztosan kell rendelkezhetnie, hogy célt 
érhessen vagy működését csak meg is kezdhesse. 
Mert inkább meg se kezdje, hogy sem folyta-
tása s a kitűzött cél elérhetése biztosítva ne 
legyen s néhány — vagy pár évi kínos vergődés 
után, a protestáns tehetetlenség bevallásával szé-
gyenletesen kelljen megszűnnie. 

Hogy ez be ne következzék: eleve úgy kell 
szervezkedni, hogy a cél elérése biztosítva legyen. 
Ne akarjon protestáns felekezeti akadémia lenni, 
a mit maga a- korszellem mindjárt visszautasítana 
s rövid időn megbuktatna, — de kövessen el 
mindent a maga és működése iránti érdeklődés-
nek minél szélesebb körben első sorban természe-
tesen protestáns körökben, de azokon kívül is a 
hazafias és tudományos körökben fölébresztésére 
s folyton ébrentartására s lehetőleg kielégítésére. 

E végből kiván öt rendbeli tagokból szervez-
kedni, hogy egyesek és testületek anyagi erejük-
höz képest sorakozhassanak a különböző tagsági 
kategóriákba. Erkölcsi testületektől, úgymint egy-
házkerületek és egyházmegyéktől, sőt népesebb 
egyházaktól, fő- és középiskoláktól, végre vagyono-
sabb egyesektől, a protestáns egyház nagyjaitól, re-
mélheti s elvárhatja, hogy mint pártfogók legalább 
500, vagy mint alapítók 100 frt tőkével, vagy 
annak megfelelő évi járulékok biztosításával járu-
landanak a társaság megalapításához s állandó 
fenmaradása biztosításához. A kik ezt nem tehe-
tik, mint rendes tagok vagy pártolók, bizonyos 
számú évekre terjedő kötelezettséggel, évdíjak 
fizetésével, vagy legalább egyszer s mindenkori ado 
mányokkal hozhatják meg a magok egy tégláját, 
vagy homokszemét a magyar protestáns tudo-
mányos irodalom nagy épületének emeléséhez. A 
társaság viszont a hozzájárulás mértéke szerint 
fogja nyújtani tagjainak a megfelelő előnyöket, 
első sorban kiadványai által. 

S a közérdeklődés ébrentartására a társaság, 
évi gyűlések, esetleg vándorgyűlések tartásával 
fog folytonosan hatni, hogy a lelkesedés és mun-
kálkodás jótékony tüze egyszer fölszítva, többé 
el se aludjék. 

Ime, a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, 
a mint annak célja, eszközei, egész képe előttünk 
lebeg, a mint az a közrebocsátott alapszabály-
tervezetben kifejezést is nyert. Ha — mint erő-
sen hiszszük — az eszme szélesebb körökben is 
visszhangra talál, ha a társaság létrejötte aláírá-
sok által biztosítva lesz, az önként vállalkozókból 
alakult előkészítő bizottság alakuló közgyűlést 



f o g összehívni , me lynek fe l ada ta lesz az alap-
szabá lyok v é g l e g e s megá l l ap í t á sa s a társulat i 
s ze rvezkedés . 

Mi hiszszük, h o g y a vallásos, egyház ias és 
t u d o m á n y o s szellem — mint elejétől fogva min-
d ig — m a is e r ő s e b b a m a g y a r p r o t e s t á n s 
e g y h á z b a n , h o g y sem ez rövid idő a la t t b e ne 
köve tkezzék . 

S ezzel az I s t e n b e és e g y h á z u n k é le t reva ló-
s á g á b a ve te t t e rős hittel b o c s á t j u k fe lh ívásunkat 
a szelek szá rnyá ra , a p r o t e s t á n s egyházak , ha tó -
s á g o k intézetek és e g y e s e k k ö r é b e ki. H a s s o n 
el a mi g y ö n g e szavunk mindenüvé , a hol Isten 
d ic sőségeé r t s A n y a s z e n t e g y h á z a v i rágzásaé r t lel-
kesülő s azér t áldozni is kész szivek d o b o g n a k ; 
s Is ten a d j o n e rő t a g y ö n g e szónak és t e g y e azt 
g y ü m ö l c s ö z ő v é ! 

B u d a p e s t , 1887 . f e b r u á r b a n . — Báró Vay 
Miklós, Kún Bertalan, br. Prónay Dezső, Geduly 
Lajos, gr. Tisza Lajos, Szász Károly, Péchy Tamás, 
Czékus István, Vállyi János, Révész Bálint, Káldy 
Gyula, Karsay Sándor, Zsilinszky Mihály, Pap 
Gábor, dr. Szeberényi Gusztáv, Szász Domokos, 
Ferencz József\ Dániel Gábor, Ballagi Mór. 

A „Magyar Protestáns Tudományos Irodalmi 
Társaság" alapszabály-tervezete. 

(Az 1886. dec. 18-án tartott értekezlet szövegezése szerint.) 

I. A társaság címe és székhelye; célja és munkaköre. 

1. §. A társaság címe: »Magyar Protestáns Tudo-
mányos Irodalmi Társaság*. Székhelye : Budapest. 

2. §. A Magyar Protestáns Tudományos Irodalmi 
Társaság célja: általában a hazai protestáns tudományos 
irodalomnak, különösen és első sorban a prot. egyház-
történelemnek művelése és terjesztése. 

3. §. E cél elérésére a társaság a hazai protestáns 
irók és történetkedvelők egyesítése, egyes egyházkerüle-
tek és esperességek közreműködésének bevonása, egy-
háztörténelmi dolgozatok irása és kiadása, valamint 
levél- és könyvtárak tanu'mányozása és ismertetése által 
törekszik. 

II. A társaság tagjai. 
4. §. A társaság tagjai ötfélék: a) pártfogók, 

b) alapítók, c) rendes, d) pártoló cs e) segélyző tagok. 
5. §. Pártfogók azok, kik legalább 500 frtot fizet-

nek vagy biztosítanak a társaság számára, s annak 5 °/0 
kamatját állandóan fizetik. Ilyenek lehetnek egyesek és 
testületek egyaránt. 

6. §. Alapítók azok, a kik a társaság céljainak elő-
mozdításához legalább IOO frtnyi alapítványnyal járul-
nak ; és pedig akár készpénzben, akár legalább 5 forint 
évi járulékot biztosító kötvényben vagy értékpapírban. 
Alapító tagokul tekintetnek mindazon erkölcsi testületek 
is (egyházkerületek, egyházmegyék, gyülekezetek és is-
kolák), melyek ez Összeg kamatának megfelelő összeg 
állandó fizetésére kötelezik magokat. 

7. §. Rendes tagok azok, a kik kötelezik magokat, 

hogy legalább öt éven át 6 frt évi díjat fizetnek a tár-
saság pénztárába. 

8. §. Pártoló tagok azok, a kik három évi kötele-
zettség mellett, legalább három frtot fizetnek a társaság 
céljainak előmozdítására. 

9. §. Segélyző tagok azok, a kik egyszer minden-
korra az alapítványnál kisebb összeget adományoznak. 

III. A társaság tisztviselői. 

10. §. A társaság tisztviselői: a) két elnök, b) tit-
kár, c) jegyző, d) pénztárnok, e) ügyész. 

11. §. Az elnök, vagy akadályoztatása esetén az 
alelnök, a társaság képviselője a hátóságok és mások 
irányában; ő hívja össze a közgyűlést és a választmányi 
üléseket; mindezeken elnököl és csak szavazatok egyen-
lősége esetén szavaz. Tiszti állásánál fogva a választ-
mánynyal együtt vezeti és igazgatja a társaság ügyeit. 
Joga van a társulati pénztárt bármikor megvizsgálni ; 
sürgősebb fizetéseket, 20Q forint erejéig, utalványoz, de 
az ilyeket utólagos jóváhagyás végett a legközelebbi 
választmányi ülésen bejelenti. 

12. §. A titkár, ki a társaság pénzerejéhez képest 
évi tiszteletdíjban részesül, úgy a közgyűléseken, mint a 
választmányi üléseken előadói tisztet végez; a határoza-
tok végrehajtásáról gondoskodik. Jelentést tesz a társa-
ság tudományos működéséről; szerkeszti a társaság ki-
adványait, folytatja a levelezéseket; felügyel az irattárra; 
a társaság tagjai névsorát nyilvántartja és az elhunyt 
tagokról necrológ alakjában jelentést tesz. 

13. §. A jegyző szerkeszti a közgyűlések és vá-
lasztmányi ülések jegyzőkönyveit; a titkárnak minden-
ben segítségére van és őt gátoltatása esetében helyet-
tesíti. 

14. §. A pénztárnok a társaság vagyonát híven és 
lelkiismeretesen kezeli; a pénztár bevételeiről és kiadá-
sairól a választmányi üléseken jelentést, a közgyűléseken 
részletes számadást ad, melynek megvizsgálásáról a vá-
lasztmány gondoskodik. Kifizeti az elnök által utalvá-
nyozott összegeket, s az elnökség kívánságára bármikor 
kimutatást ad. 

15. §. Az ügyész a társaság jogait védi. 
16. §. Az elősorolt tisztviselők a választmányi ülé-

sen szavazattal bírnak. 

IV. Az igazgató választmány. 
Az igazgató választmány, mely a tisztviselőkön 

kívül 50 és pedig husz fővárosi és harminc vidéki tagból 
áll, az elnökök egyikének vezérlete alatt a szükséghez 
képest havonkint üléseket tar t ; igazgatja a társaság 
ügyeit; meghatározza a tisztviselők díját, a kiadványokat 
s az azokra fordítandó összeget; megállapítja a közgyű-
lés tárgyait és napját. Gondoskodik a társaság vagyo-
nának lelkiismeretes kezeléséről, a számadások megvizs-
gálásáról, a beérkezett művek megbiráltatásáról és ki-
nyomatásáról. A választmány nevezi ki szükség esetén a 
helyettes vagy segédtisztviselőket, az fogadja fel a tár-
saság szolgaszemélyzetét. 

18. §. Választmányi taggá a társaság bármely tagja 
megválasztható, különös tekintettel mégis az irói és a 
társaság körül szerzett érdemekre. 

19. §. A választmányi tagoknak jogukban áll egy-
háztörténelmi okmányokról és műtárgyakról akár írásban, 
akár élőszóval jelentést tenni, egyházirodalmi nevezetes-
ségeket bemutatni és indítványokat tenni. 

20. §. Határozathozatalra az elnökkel együtt leg-
alább tizenkét tag jelenléte szükséges. 



V. Közgyűlések. 

21. §. A közgyűlés — tekintettel a protestantis-
mus főbb helyeiről érkezendő esetleges meghívásokra — 
évenkint egyszer a választmány által meghatározandó 
helyen és időben tartatik. 

. 2 2 . §. Határozatok a jelenlevők többsége által 
hozatnak, és pedig nyilt szavazás útján; de tíz tag 
írásbeli kívánatára titkos szavazás rendelendő el. 

23. §. A közgyűlés tárgyai : 
a) titkári jelentés a társaság évi működéséről; 
b) az évi számadások megvizsgálása ; 
c) minden öt évben a tisztviselők és az igazgató 

választmány megválasztása, s az időközben megürült 
választmányi tagsági helyek betöltése ; 

d) netáni indítványok tárgyalása; 
ej az alapszabályok módosítása. Ez azonban csak 

tíz tagnak a megelőző választmányi üléshez Írásban 
beadott indítványára, s ha ott elfogadtatott, ennek vé-
leménye kíséretében való beterjesztése mellett tárgyal-
ható, — mi a meghívókon mindenkor mint tanácskozási 
tárgy megjelölendő. 

VI. A társaság kiadványai. 

24. §. A társaság kiadványai háromfélék: 
1. Tudományos folyóirat (Egyházi Szemle), mely-

ben theologiai és tanügyi cikkek, s általában a prot. 
egyházi élettel összefüggő tárgyakról szóló értekezések; 
bel- és külföldi szakmunkák ismertetései és bírálatai 
fognak megjelenni. 

2. Egyháztörténelmi Emlékek. (Monumenta Ecc'es. 
Protestantium in Hungaria). 

3. Kidolgozott egyháztörténelmi monográfiák, vagy 
hasonlóknak a külföldi tudományos irodalomból való 
átültetése. 

25. §. A társaság pártfogói díszkiadásban (velin 
papíron) kapják az összes kiadványokat; az alapítók 
ugyanazt közönséges kiadásban. A rendes tagok kapják 
a folyóiratot, és tetszésük szerint vagy az Egyháztör-
ténelmi Emlékeket, vagy az Egyháztörténelmi Mono-
gráfiákat. A pártoló tagok csak a folyóiratot kapják. 

VII. A társaság jövedelmi forrásai, vagyona. 
26. §. A társaság bevételeit képezik: a fentebb 

meghatározott alapítványok, hat és három forintos tag-
díjak s egyéb adományok. Az egyházkerületek, egyház-
megyék, egyházak, fő- és középiskolák és egyesek 
alapítványai, melyeket akár egyszerre, akár örökös tag-
sági évdíjak gyanánt szolgáltatnak be a pénztárba. 

27. §. Az alapítványok kamatai és a tagdíjak a 
társaság költségeinek fedezésére fordíttatnak; de az ala-
pítványi Összegek alaptőke gyanánt biztosan elhelyeztet-
vén, gyümölcsöztetnek, s el nem költhetők. 

28. §. Felülfizetések és egyéb bevételek, amennyi-
ben alapítványi természettel nem bírnak, bármikor 
folyóvá tehetők. 

29. §. A társaság vagyonát képezik továbbá a 
tagok által e célra gyűjtött és ajándékozott egyháztör-
ténelmi okmányok, naplók, jegyzőkönyvek, műtárgyak 
és könyvek, melyeknek hasznosításáról és elhelyezésé-
ről az igazgató választmány gondoskodik. 

VIII. A társaság pecsétje és lehető feloszlása. 
30. §. A pecsét, mely a titkár őrizete alatt áll, a 

társaság címének köriratával ellátva, a bibliára helyezett 

két egymásba fogó kezet, mint a testvérfelekezetek 
barátságos szövetkezésének jelképét tünteti fel. 

31. §. A társaság feloszlását csak oly közgyűlés 
határozhatja el, mely egyhavi előleges kihirdetés folytán 
egyenesen e célból hivatott össze, és melyen a jelen-
levők kétharmada a feloszlás mellett van. 

32. §. Feloszlás esetében a társaság alaptőkéje és 
minden egyéb vagyona a Baldácsy-bizottság kezelésére 
bizatik addig ís, míg hasonló célú protestáns tudomá-
nyos társulat fog keletkezni, mely esetben a jövedelem 
annak szükségleteire folyósítandó. 

33. §. A társaság feloszlását vagy alapszabály mó-
dosítását célzó határozatok, foganatosítás előtt, — meg-
erősítés végett — a m. kir. belügyminiszter elé ter-
j esztendők. 

34. §. Az esetben, ha a társaság az alapszabá-
lyokban meghatározott célt és eljárást meg nem tartja, 
vagy ha működésének folytatása által az állam-érdek, 
vagy a tagok vagyoni érdeke veszélyeztetnék, a társa-
ság felfüggesztetík ; és az elrendelendő szabályszerű vizsgá-
lat eredményéhez képest végleg fel is oszlattatik; esetleg 
az alapszabályok szigorú megtartására feloszlatás terhe 
alatt utasíttatik. 

Budapest. 1887. február havában. — Szász Károly, 
dr. Ballagi Mór, Zsilinszky Mihály. 

A konfirmáció kérdéséhez. 
(Vonatkoztatva a »Debreceni Protestáns Lap< 1886-ik évi 44 és 45-ik 

számában megjelent közleményre.) 

(Folytatás.) 

A következő pontban felsorolván cikkíró a konfir-
máció végrehajtásának rendeleteit, azok közé beveszi az 
»áldás«-1 is. Csodálatos, hogy később nyilvánított felfo-
gásához híven, nem jegyzi meg, hogy ez az »áldás« 
tulajdonképen nem »áldás«, hanem áldás kérése. 

Ezt csak előlegezem, a sorrend követése kedveért, 
most egy más kifogással kell még leszámolnom; neveze-
tesen nem tetszik cikkírónak az, hogy a konfirmándusok 
közül egy, a többiek nevében is a gyülekezethez — a 
bevételt illetve — kérést intéz. Ez »felesleges, mert tag-
jai voltak ők a gyülekezetnek ez ideig is, felvétetvén a 
keresztség által.« Melyik gyülekezetnek ? Ha ezt úgy 
érti cikkíró, hogy az ev. reform, gyülekezetnek, mond-
hatja, de polgári törvényszéknek nem akarják elhinni, 
ezek Ítéletében azon elv érvényesül, hogy a keresztség 
nem üti a kisdedre a hitfelekezet bélyegét, s az által 
a keresztyén anyaszentegyház egyetemének kötelékébe 
avat tátik be az illető megkeresztelt. »Csak az a különb-
ség előbbi és mostani állapotuk között, hogy eddig ön-
tudatlati tagok valának (és vájjon melyik gyülekezetben ?) 
most pedig saját hitvallásuk folytán öntudatosoknak 
nyilváníttattak.« Öntudatlanul a hottentottát és vörös-
bőrü indiánust lehet bármely vallásfelekezet tagjaként 
számítani, de öntudatos tagul csakis akkor tekinthető, 
ha e tekintetben Önként saját elhatározásából és érthe-
tőleg teszen bizonyságot. Már pedig épen ide irányul, 
úgy van fogalmazva, azért van elmondva az a kérelem, 
hogy t. i. hitvallásuk és fogadástételüket hallván, ön-
tudatos tagokul tekintse az fcvang. reform, gyülekezet s 
ezutáni cselekedeteiket a saját hitelvei szerint krisztusi 
szeretettel Ítélje meg és bírálja el, egyszersmind a jo-
gokat rájuk is terjessze ki. Egy ily kérelem nagyon 
beillik a hitvallás és igérettétel után s mindezekre együt-
tesen válaszol a lilurgus p. 0. Révész Bálint konfirmáció 



alkalmára irott szertartási beszédében »ezennel hit feleke-
zetünk ünnepély esem bevett tagjaiul nyilvánítalak titeket.« 
Fördős Lajos »Agendájá*-ból mind a három szertartási 
beszédben ezeket olvassuk: »ezennel reformált anyaszent-
egyházunknak hitvallástok s ígéretetek alapján általunk 
bevett tagjainak nyilvánítlak titeket.« »Aü is már titeket 
hitvallástok s Ígéretetek alapján a reformált anyaszentegy-
ház hívó' tagjaiul ismerünk.« *En is már téged a refor-
mált egyház s közelebb a mi gyülekezetünk taqjai közé, a 
gyülekezet nevében felveszlek. * íme mindezek azt bizo-
nyítják, hogy a konfirmációnál a hitvallás és igérettétel 
a fő s ezeket a vizsgálatból következtetni vagy azzal 
helyettesíteni nem szabad, így egymástól veszély nélkül 
különválaszthatók, de megdöntik cikkiró azon állítását is, 
hogy »a konfirmáció semmiképen nem lehet a hitfeleke-
zetbe való felvétel.« Es ezt a felvételt kérelmezni talán 
csakis azok tarthatják feleslegesnek, kik a kérelmet min-
den irányban perhorreskálják. 

»Hogy« cikkiró sze r in t— azok is elismertetnek a 
gyülekezet tagjaiul, kik akár egy, akár más okból 
nem konfirmáltattak.« Egy ily mulasztással vagy hibá-
val érvelni aligha válik a vitatott álláspont előnyére. 
Ezen hibának vagy mulasztásnak ha már a régi időben 
előfordult is, de most és a jövőben megtörténni nem 
szabad. »De meg másfelőU érvel tovább a cikkiró 
»hiában konfirmálna bárki is egy más vallású gyermeket, 
ezen tény által bizony nem tenné azt gyülekezete tagjává.« 
En viszont kérdem, egy más ker. hit felekezetű egyént, 
minő vallásos külső cselekvénynyel lehet — a törvényes 
jelentkezés bebizonyítása után — hitfelekezetünk tagjává 
tenni? Talán csak nem az újra kereszteléssel ? Hiszen 
én sem a keresztelést rendelő igékben, sem a kereszte-
léskor mondandó szertartási beszédekben — legalább 
eddigelé — még csak vonatkozást sem találtam arra 
nézve, hogy mi valakit ev. reform, keresztyénné, hanem 
a Krisztus közönséges anyaszentegyházának tagjainak 
jegyezünk el, mutatja ezt azon körülmény is, hogy az 
áttérésnél a keresztyénség jellege kérdésbe sem jön, 
pusztán a felekezethez való tartozandóság szenved vál-
tozást. 

Majd ily módon leckéztet tovább cikkiró »A lelki-
pásztornak nem azért kell imádkoznia, hogy ő is meg-
áldhasson másokat, mert ö nem áldhat meg senkit, csak 
kérheti Istennek áldását, a 

Messze vezetne az »áldás « és »átok« szó fogalma 
/ • / / 

es jelentősege felől előadást tartani. Engedtessék meg 
azonban röviden csak annyit jeleznem, hogy az ember-
nek egymásiránti jó kivánata »áldás«, a rossz kívánat 
»átok« szóképen jött forgalomba és már magának a 
szentírásnak ez időszerinti fordítása is ily értelemben van 
tartva. Ennek bizonyságául utalok Jakab apostol levele 
III. rész io-ik versére. sAzon egy szájból származik 
áldás és gonosz mondás.« Ennek e'őrebocsátása után 
hivatkozom I. Mózes XXIV. rész 6o-ik versére, mely-
szerint, övéi >megáldák Rebekát* ugyancsak I. Mózes 
XXVII ik részben leírt jelenetre, hol is a 27-edik vers-
ben Ábrahám Jákobot »meg áldott a«, a 34-dik vers-
ben Ezsau kéri: »Aldj meg engemet is édes Atyám,* 
a 36. versben kérdi »Nem tartottál-e nekem is valami 
áldást,« a 38-ikban »Avagy csak egy áldásod vagyon-e 
neked édes atyám? Áldj meg engemet« stb. Az evan-
gyeliom hasonlólag beszél. Máté V. r. 44. v és Lukács 
VI. r. 28. versben ezt olvassuk: »Áldjátok azokat, a kik 
titeket átkoznak.« Róma XII. r. 14. v. »Áldjatok azo-
kat, a kik titeket kergetnek, jót kívánjatok azoknak és 
ne átkozzátok.« Legyen elég az idézetekből, melyek a 
mellett tanúskodnak, hogy a szentirók s azoknak for-

dítói nem használják azt a finom megkülönböztetést, 
melyre nézve cikkiró engem rendre utasít, hanem egye-
nesen és világosan »áldás«-ra vagyis jókivánatra hívják 
fel vagy épen utasítják az illetőket. Még feltűnőbb lesz 
ezen jóakaratú rendreutasítás, ha megtekintjük a zsoltá-
rok közül a CIII. és CIV-diket: »Áldjad én lelkem az 
Urat,« a CXLIV. »Áldott legyen az Úr* kezdetűeket. 
A CXLV. i-ső versében így szól a nagy énekmester: 
»Áldom a te nevedet mindörökkön örökké«, továbbá 
közhasználatban levő »Énekeskönyvünk*-bői is azokat, 
melyeket az átültetők vagy fordítók így adtak vissza: 
»Áldjad lelkem uradat Istenedet,* »Áldjad lelkem uradat 
és t'szteld,* »Áldjátok az Úr nevét« stb. Az ünnepi és 
más alkalmatosságra tartozó Énekek (Dicséretek) között 
a 4-ik »Áldjuk a nagy Isten jóságát,* 111-dik »Áldjuk 
szüntelen kegyes Istenünket,« 175-dik »Áldás, dicsősség 
neked Isten,« 223-ik »Áldassék Uram gondviselésed.* 
Zárjel közt mondva, mindezekben az »áldás* Isten di-
csőítésére vonatkozik, vagyis az embernek Isten iránt 
va1ó jóindulatát fejezi ki Én a c'-kkiró kedvéért megen-
gedem, hogy ezek téves kifejezések — s lehet a biblia 
új átdolgozásánál, s az Énekeskönyv újból szerkesztésénél 
ki is fognak igazíttatni s épen a cikkiró kívánságára ily 
formán. Kérték az áldást Rebekára : Ábrahám kérte az 
áldást Jákobra. Ézsau a gyengébbek kedveért így fog 
beszélni: Nem tartottál e nekem is valami áldáskérést. 
Avagy csak egy áldáskérésed vagyon-e neked ? Az 
evangyéliomban a jövő kor ezt fogja olvasni : Kérjetek 
áldást azokra stb. A Zsoltárok és Dicséretek így ének-
lendik: Kérjed lelkem az Urat, hogy áldja meg ön-
magát. 

Áldást kérek — kitől ? természetesen magától Is-
tentől — a te nevedre örökkön örökké stb. Midőn majd 
mindez be fog következni s *áldds« helyett áldáskérés 
fog használtatni, akkor elfogadom a leckéztetést és 
tanulni is fogok belőle, még pedig szíves örömest, de 
fogom kérni cikkírót a méltányosságra, majd ily érte-
lemben javítsa önmagát is s a konfirmációi ténykedés 
részletéül ne »áldást,« hanem áldáskérést irjon és szere-
peltessen. 

Megtámadott kifejezésemhez van még hasonló a 
magyar egyházi irodalomban például : »Templom szen-
telés« t>Papszentelés*, ho'ott minden józan elméjű és jó 
akaratú prot. pap tudja, hogy sem püspök, sem esperes 
senkinek és semminek szentséget nem kölcsönözhet, 
hanem a megszenteltetést buzgó könyörgésben kérik a 
nrndenható szent Istentől; épen így az emberi ajkakról 
lehangzó »áldás* sem azt jelenti, hogy, ki áldást mond, 
marokkal is szórja azt, hanem a kegyelem Atyjához ese-
dezik a lelki és testi jók megadásáért, vagy pedig di-
cséri a mindenség Urát, végre még az apostoli intelmek 
is »áldás* gyanánt vétetnek, amennyiben általuk az em-
berek lelki boldogsága és idvessége céloztatik. A honnan 
a szentírás magyarázói által említés tétetik »Ároni áldás« 
»Atyai áldás*, »Apostoli vagy papi áldás«-ról. És már 
mindezeknek protestáns felfogás szerinti helyes értelme-
zése végett, talán felesleges is volt egy csillag föltiinése 
mely mint világ világossága, megvilágítsa az emberi 
elméket. 

(Vége köv.) &'Utó' Kálmán, 
beregsomi lelkipásztor. 



I S K O L A Ü G Y . 
Egy igaz magyar nevelőnő. 

{Karacs Teréz születése 8o-ik évfordulóján.) 

Ismeri az ország minden hírlap-olvasója, nevét az iro-
dalomtörténet az írónőké között említi, nőnevelésünk tör-
ténete az úttörők közé sorozza hosszas és nagyhatású 
működését, a nevelésügy bajnokai díszgyűlést tartottak 
tiszteletére; illő, hogy az egyházi sajtó is megemlékez-
zék a veterán írónőről s a nőnevelés ez úttörő bajnok-
nőjéről, kit a református egyház szült, ki a református 
nőnevelés újjáteremtése által irányadólag befolyt a hazai 
nőnevelés tökéletesítésére. 

Pesten született 1808 ban. Atyja K. Ferenc mér-
nök, anyja Takács Éva (a tudós Takács Ádám r.-palo-
tai, majd váci lelkész) valának, kikben a magyar reform, 
faj jeles tulajdonságai : a tiszta ész, nyilt és határozott 
jellem, buzgó hazafiság, erős művelődési ösztön szép 
harmóniába olvadtak. Az apa theologiát végzett ember 
lévén, 1796 előtt (mert akkor még nem volt reform, 
egyház Pesten) nem egyszer végzett kisebb papi funkciót 
is s mind végig baráti viszonyban élt Báthory Gáborral, 
az első pesti pappal, ki K. Teréznek keresztapja is volt. 
Teréz 9 gyermek közül a 4-dik volt s a szép művelt-
ségű szülői körben korán ébredett benne az Írói haj-
lam vagy a mint ő kedélyesen mondja : az »irogatási« 
kedv. »írásom tárgya mindig a nőnevelés volt; de tud-
ván, hogy a komoly alakban irt műnek kevés nőolvasója 
lenne, beszélyalakba öntém gondolataimat s legelőször 
irogatásom 21-ik évében mertem az »Életképek«-ben 
ily című munkával fellépni: »Néhány szó a nőnevelés-
ről.® E dolgozatja nagy föltűnést keltett s jóformán 
ennek köszönhette, hogy a miskolci reform, egyház ne-
vében Palóczy László 1846-ban az ottani leánynevelő-
intézet vezetésére meghívta. Ez időtől kezdve 1859-ig 
Miskolcon, 1863-ig Kolozsvártt szolgálta a prot. nőneve-
lés ügyét mint igazgató-tanítónő, lankadatlan buzgóság-
gal, kiváló sikerrel. Ezután magánnevelő volt egy dara-
big gróf Teleky Miksáné leányai mellett Kendi-Lónán, 
majd magántanítónő Budapesten egész 1877-ig, a mikor 
előbb Halasra vonult, jelenleg Békésen lakik csöndes 
rokoni körben, visszaemlékezéseinek és irodalmi tevé-
kenységének élve. —Tanítónői műkökését maga követke-
zőleg ismerteti egyik tanügyi közlönyünk hasábjain : 

»1846-tól 1859. julius végéig Miskolcon működtem 
sok lelki örömmel, de — ne panaszképen legyen mondva 
— minden anyagi haszon nélkül. Tízenhárom év alatt 
863 leánynövendék nyert tőlem oktatást. Majd 1859. 
február havában Kolozsvárra hívtak meg, a ref. egyház 
által a belvárosi leányiskola vezetésére. 

Ott az iskolai helyiség bútorozva volt, szállást ígér-
tek s valamivel több jövedelemre is számíthatván, el-
vándoroltam a kis kedves Erdélybe, Kolozsvárra, hol 
négy év alatt 460, tehát 1846-tól az 1863-diki tanév 
végéig tanítói gondom alatt ezerháromszázhuszonhárom 
leány nevelkedett. 

Kolozsvári tanítónői állomásomról kénytelen voltam 
lemondani, mivel az évről-évre szaporodó növendékeim 
számára a zsúfolt iskolai helyiség szűkké lett és az egy-
ház nem volt képes a megfelelő helyiség előállítására. 

Kolozsvártt 1863. december 3 án hagytam el. Do-
bokában, Kendi-Lónán, gr. Teleky Miksa két lánykáját 
s egy kis rokonukat vettem egy pár évre nevelőnői gon-
dom alá: Irént, Bellát és Máriát. E kis leánykák nevelő-
nőjéül az én, már 1840 óta szeretett barátnőm, Lővey 

Klára volt kijelölve, ki ekkor Párisban időzött. Két év 
multán Lővey Klára megérkezvén Kendi-Lónára, átad-
tam neki a kedves teremtéseket, ki őket nemes keble 
tárházából gazdagítá és nevelte derék honleányokká. 

Visszatértem Budapestre, ott akarván meghalni, a 
hol születtem. 

Alig telepedtem le a fővárosban, több helyre meg-
hívtak nevelő-intézeti vezetőnek, M.-Szigetre, Szatmárba, 
Győrbe, de én már ilyen vállalatokra hajlott koromnál 
fogva, nem voltam hajlandó. Akkor 58. évemet jártam. 
De azért nem pihentem teljesen. 

Házhoz járó tanítónővé lettem. A magyar nyelv-
tan, irálytan, kapcsolva a történelem előadásával lett 
foglalkozásom. Mintegy 140 tanítványom volt Budapesten 
való lakásom alatt 1865-től 1877-ig. 

Ekkor, 1877 május 2-ikán Kun-Iialasra tettem át 
lakásomat. Itt kedves Mari néném második férjétől, Hoffer 
Páltól való két leánya nevelőnő volt a helvét hitvallású 
egyház felsőbb leányiskolájában : Hoffer Mari és Teréz. 
Ezek közeléből kívántam elindulni a leghosszabb útra. 
Ők évek során át nálam növekedtek Miskolcon. Öreg 
nénjöknek szerető rokonai, végső napjaimnak örömei és 
gyöngéd ápolói. 

Az ő növendékeiknek, a csinos halasi leánykáknak 
oktatása egyik öröme lett hanyatló korom napjainak. A 
magyar nyelv és irodalom tanulmányára és szeretetére 
oktat gatám őket heti négy órán át. A magyar nyelvre, 
melynek küzdelmét és elnyomatását, diadalát és terjedé-
sét osztályrészeműi jutott átélnem hosszú éltemben. És 
a magyar irodalomra, a melynek épületéhez én is járultam 
egy-egy szerény kővel, kezdetleges korának régi idejében, 
melynek dicsőült munkásai, elpihent napszámosai mind 
megannyi legkedvesb emlékeim !« — K a r a c s T. szerény 
körben élt, a történet nem jegyzett fel róla nagy tette-
ket ; de azon nemeskeblűek közé tartozott, kik megér-
tették a kor intő szavát s egész életük áldástermő mun-
kásságát egy eszme szolgálatának szentelték, kik jelle-
mök nemessége, törekvéseik tisztasága, tetteik önzetlen-
sége s egy egész élet harmóniája által kivívták s meg-
érdemlik azt, hogy tetteik ott világítsanak a hálás utódok 
útjain ! A népnevelők budapesti egyletének diszgyűlésére, 
melyet Karacs Teréz tiszteletére rendezett, az új város-
háza nagyterme válogatott közönséggel telt meg. Mint-
egy harmadfélszázan jelentek meg. Többek közt ott 
voltak: Kralovánszky Istvánné, Zirzen Janka, Dusóczky 
Károly né, Bayer Karolina úrnők, továbbá a fővárosi 
tanítóképzőknek csaknem összes tanerői, sok tanítónő, 
tanférfiú stb. Az elnöki széket György Aladár foglalta 
el s jelezve az ünnepély célzatát, átadta a szót Péterfi 
Sándornak, a ki Karacs Teréz tanítónői működését mél-
tatta, szépen írott életrajzban. Beszéde végén megemlíté, 
hogy bár az anyagi elismerés nem áll arányban azzal, a 
mit Karacs Teréz tel t ; annál nyugodtabb lelkiismerettel 
tekinthet munkálkodása eredményére. Mert azok a leány-
nevelő-intézetek, a melyeknek alapját ő vetette meg, 
virágzanak s mindenütt, a hol ő működött, hálás elisme-
réssel említik nevét. Az is szép jutalma, hogy e díszes 
gyülekezet az ő érdemeinek ünneplésére jött össze. A 
tetszéssel s éljenzéssel fogadott felolvasás után Somlyay 
József azt az indítványt tette, hogy országos gyűjtés 
útján Karacs Teréz nevére alapítvány tétessék, a melynek 
kamatai tanítók segélyezésére lennének fordítandók. — 
Zirzen Janka úrhölgy pedig üdvöz'ő levél küldését in-
dítványozta. Mindkét indítványt egyhangúlag elfogadták 
Az ünnepélyt a paedagogiumi ifjúság karéneke nyitotta 
meg s fejezte be. 



T Á R C A . 
H i t é s k r i t i k a . 

— Nyilt levél B.-nek. — 

(Dr. J. I. Doedes után Antal Géza.) 

Hit és kritika, utolsó leveled szerint még mindig 
nem vagy tisztában a fölött, mint lehet e kettőt a leg-
jobban Összeegyeztetni. A hitet eldobni — a világ min-
den kincseért sem. Kritika nélkül élni le az életet — 
már maga a gondolat is borzasztó. Nincs hát kritika, 
— kérded — mely hited minden áron kimélné s nem 
képzelhető, hit, mely a kritikának egészen szabad kezet 
enged ? 

Az én tanácsom ez: akarsz kritikát, akard ezt 
igazán, komolyan, — akarod hitedet megtartani: tartsd 
is mindakét kezeddel. De jegyezd meg, hogy kritika, 
mely folyton a hitre tekintget, csak olyan kritika, s a hit, 
mely bármi kritikától rettegni kénytelen, csak olyan hit 
s nem egyéb. 

Nagyobb világosság kedvéért óhajtanál tőlem né-
hány útbaigazító szót nyerni, im itt küldök pár tételt, 
cáfold meg őket vagy fogadd el s tartsd magad a 
szerint. 

De először is egy szót a »hit« fölött. Többször 
téssz említést »a gyülekezet hitéről.« Nem volna célsze-
rűbb a gyülekezetet nyugodni hagyni s egyedül a saját 
hitedről beszélni? A gyülekezet hiténél néha a Krisztus-
ban való hitre van célzás, de néha — sőt majd mindig 
— a hitnek azon alakjára, mely a hitvallásokban nyert 
kifejezést. Beszélünk a Krisztusban való hitről: a kon-
fesszionális különbözőségnek ehhez semmi köze. De ha 
a konfessziókban kifejezett hitről van szó, rögtön e kér-
dés áll előttünk : a reformátusok vagy lutheránusok, az 
anabaptisták vagy más egyéb hitfelekezet hitére gondo-
lunk-e ? Legyen a hit, a melyről ez alkalommal beszélni 
akarunk, a Krisztusban való egyéni hit s ez esetben ime 
tételeim: 

I. A kritika itéletmondds, úgy hogy mindenki, a ki 
Ítéletét nyilvánítja, kritikát gyakorol. 

A fölötte való beszédben sokszor hozzászámíttatik 
a kritikához, a mi ennek gyakorlására szükséges vagy a 
mit általa nyerünk. De ne veszítsük el szem elől s ma-
radjunk a mellett, hogy a kritika nem egyéb itéletnyil-
vánításnál. Sajátságos, hogy sokan nagyon kedvezőtlenül 
beszélnek a kritikáról s épen olyanok, kik abban semmi 
különöset nem látnak, ha Ítéletüket mindenféle tárgy 
fölött szabadon nyilvánítják. Mintha Ítéletük nyilvánítása 
nem a kritika körébe tartoznék. 

II. A kritika csak akkor érdemli meg, hogy figye-
lembe vétessék, ha a megítélendő tárgyról előzetesen alapos 
ismeretet szerzett. 

A megítélendő tárgy alapos ismerete nélkül az 
Ítéletnek helytelennek, méltánytalannak s igazságtalannak 
kell lennie és pedig aszerint, amint az ismeret többé 
vagy kevésbé hiányos, lesz a kritika is többé-kevésbé 
méltányos. Alapos itt annyit jelent, mint ami képessé 
tesz bennünket a tárgy olyatén megítélésére, hogy semmi, 
aminek az Ítélet kimondásánál számításba kell jönnie, 
figyelmen kívül ne hagyassék. Illetéktelen tehát kritikát 
gyakorolni mindaz, kinek ehhez szükséges ismerete hi-
ányzik. 

III. A kritika általában az ítélő álláspontja által 
befolyásoltatik. 

Ha részrehajlatlan kritikáról van szó, oly kritikát 

szoktunk érteni, mely a személyre vagy tárgyra való 
tekintet nélkül ítél, s hagyja az eseményeket események-
nek ; s nem von más következtetést, — az óhajtott re-
sultatum kedveért — mint ami önként a tárgyból foly. 
De amint az ember ismerete szerint itél, úgy ítélete 
befolyásolva van a fény által, melynek segélyével a tár-
gyakat megtekinti s az álláspont által, melyen helyet 
foglalt. De ez álláspontnak nem szabad önkényűleg vá-
lasztottnak lennie. Kell, hogy alapos vizsgálódás követ-
keztében lett légyen nyerve s kell, hogy a helyességéről 
való meggyőződés oly szilárd legyen, mint a nagy Re-
formátornál, kinek ajkairól az ismeretes szavak hangzot-
tak: másként nem tehetek. Ne feledjük el azonban, hogy 
az álláspont befolyása nem minden kritikánál egyformán 
nagy, úgy hogy néha semmit sem tesz vájjon egy panthe-
ista, materialista vagy supranaturalísta ítéletét olvassuk-e, 
máskor ellenben magáról az ítéletről következtetést von-
hatunk az ítélő álláspontjára. 

IV. A ker. vallás és ker. theologia mezején a Biblia 
az első, a mi a kritika figyelmét igénybe veszi. 

Sopánkodjék ezen valaki többé kevésbé : e tétel 
kifolyása azon magas állásnak, melyet mi a Bibliának 
adni méltányosnak tartunk. Hagyná a Bibliát mindenki 
nyugodni, nem hivatkoznék rá senki, ne említené senki 
mint szentet vagy legalább is nagybecsűt: a kritika is 
békében hagyná a Bibliát. 

V. A bibliai kritika vagy irodalomi vagy történeti 
vagy dogmatikai. Az első esetben tekinti az iratokat, me-
lyekből a Biblia áll, mint irodalmi jelenségeket; a máso-
dikban a bennük foglalt tudósításokat, s elbeszéléseket, a 
harmadikban az általuk tanított tant. A kritikának e 
három osztálya lcözt IcülÖnbség teendő\ mivel a tárgy való-
sággal mind a három esetben különböző, habár elkülöní-
tésről nem lehet is mindig szó. 

Néha a történeti kritika az irodalmival karöltve 
jár, máskor a dogmatikai kritika nélkülözhetlen valamely 
irás irodalmi megítélésénél. Hogy a zsidókhoz írt levél 
Pál apostoltól származik-e vagy nem ? (irodalmi kritika) 
nem dönthető el a nélkül, hogy a levél tartalmát is 
kérdőre ne vonjuk. Hogy a negyedik evangelium szer-
zője Zebedeus fia, oly kérdés, melyre szabatos felele-
tet csak az irat történeti részének kérdőre vonásával 
adhatunk. Hogy képzelhető irodalmi kritika az ó-szövet-
ség történelmi könyveinél a bennük foglalt tudósítások 
és elbeszélések megítélése nélkül; irodalmi kritika a 
prófétai Írásokra vonatkozólag a történelmi alap és hát-
tér figyelembe vétele nélkül? De ha elkülönítésről nincs 
is szó, a köztük való különbség nem tévesztendő szem 
elől. A történeti kritika egy csöpp változást sem szen-
ved, habár az irodalmival járjon ís karöltve s az iro-
dalmi is megmarad a maga lényegében, habár dogma-
tikai és történelmi gyakofoltatik mellette. 

VI. Tekintet nélkül arra, irodalmi, történelmi vagy 
dogmatikai-e a Biblián gyakorolt kritika, el nem kerül' 
hetőhogy az ítélő (kritikus) álláspontja e mellett érvényre 
ne jusson. Mivel pedig a kritikus álláspontja (világnéz-
lete) vagy natúralistikus vagy supranaturalistikus, a kritika 
resultatumai is különbözni fognak a szerint, a mint az 
Ítélet az első vagy a második világnézlet befolyása alatt 
hozatott. Erről csak ott nincs szó, hol a kritika tárgya 
tökéletes részrehajlatlanságot enged, mint pl. a pusztán 
chronologiai vagy geographiai kérdéseknél vagy az egyes 
elbeszélések s tudósítások közötti különbség kimutatásánál, 
mely esetekben minden a maga természetes útján halad. 

Ezt általánosan el kell ismerni s minden iránynak 
helyeselnie, senki se vélje, hogy ő teljesen »független 
az előítéletektől.* De itt ne feledjük, hogy bármily 



előítéletből induljon is ki valaki — s tudományos szem-
pontból a világnézlet is előítélet (hypothesis, philosophiai 
hit, vallásos szempontból) — előítéletét köteles igazolni, 
mint a mely nem önkényűleg alkotott, hanem tudomá-
nyosan vizsgálva, a legvalószínűbb. Maga a világnézlet 
épen úgy mint az, amit az ember tovább fölállít vagy 
hisz — a kritika tárgya. 

(Vége köv.) 

B E L F Ö L D . 
A falusi egyházi életből. 

(Ajánlva a római kalholikus egyházi lapoknak és általuk a?, egyházi 
főhatóságnak.) 

(Vége.) 

Mindeddig nem kaptam feleletet erre a levélre és 
nem szenved kétséget, hogy nem is fogok kapni. Ez 
a hallgatás mindenesetre sokat mond. Nyilt, határozott 
férfias fellépésem, megbotránkozásomnak, sőt általános 
megbotránkozásunknak önérzetes hangja, határozott ké-
résem, mely magam is megvallom, egy kissé kü'önös, 
de a-történtek és beállt viszonyok között teljesen indo-
kolt, végre feltételes következtetésem nem igen tetsz-
hetett a főt. plebánus úrnak. Különben ezen egy cseppet 
sem csodálkozom ; én sem szeretnék hasonló levelet 
kapni. De hát . . . . a milyen a mosdó, olyan a törül-
köző 1 . . . Nem az én hibám, hogy érdemet szerzett rá 
Sőt többet mondok. Nincs az a kemény, kárhoztató és 
ócsárló hang, nincs az a heves megtámadás, melyet 
egy évtized munkájának lerontásáért a felháborodott 
önérzet jogosan ne használhatna a hasonló esetekben. 
Még az sem baj, ha a sértésbe csap át, mert hát em-
berek is vagyunk és a vett sérelmet sok esetben sére-
lemmel toroljuk vissza. De én igyekeztem e nem ke-
resztyénies elvet mellőzni levelemben, bár nem állok 
érte jót, hogy sikerült. Ha nem sikerült, nem bánom, 
hogy nem sikerült. Ilyen esetben máskor sem tudnék 
másféle lenni, mint a minő ezen alkalommal vollam 1 

De ki kell nyilatkoztatnom, hogy a mint levelem-
ből is érthető, csak feltételesen vádoltam főt. Csapek 
Károly urat hivatalos valótlanság mondásával és ha ké-
relmemnek eleget tesz, én vagyok az első bizonyára, 
a ki bocsánatot kérek tőle és a megsértett és felhábo-
rodott vallásos közérzületet megnyugtatom. Mert az 
egész kérdés azon sarkallik, hogy van-e olyan érseki 
rendelet, mely megtiltja a falusi plebánusoknak, hogy 
református halottakra harangoztassanak. Ha van, a főt. 
plebánus úr eljárása correkt volt és szó sem férhet hozzá; 
ha nincs, nagyon szelíd hangú levelet kapott tőlem, azon 
egyéni érzelmeiért, melyekkel, nem tekintve a létező 
szép viszonyt és szeretettel ápolt szép szokást, hajlandó 
volt egy egész gyülekezetnek, egy egész felekezetnek 
szemébe vágni a mult századok ama sötét tanát, hogy 
»ti nem is vagytok keresztyének, keresztyén harang ti 
rátok nem szólal m e g ; sőt emberek sem vagytok, mert 
halottaitokat az igaz keresztyén embert megillető tisz-
tesség nem illeti rnegU De még egy másik sarkalatos 
kérdés is felmerül ebben az esetben. Ha van érseki rende-
let, mely tiltja a reformátusokra való liarangozást, nem 
lehet-e azt férfias őszinteséggel és nyíltsággal megmu-
tatni ? Hát titkos rendeletek is vannak, melyek felőlünk 
intézkednek, még pedig tervszerűen és egyöntetűen ? 
No, nagyon szomorú következménye lenne ominozus 
levelemnek, ha agyonhallgatásából erre a sajnos meg-
győződésre kellene jutnunk! De jobb a bizonyos rosz a 

bizonytalanságnál. Nem élünk legalább illusiókban, — én 
megvallom, eddig abban éltem, midőn olyan nagy elő-
szeretettel munkálkodtam a békességen — hanem előre 
számot vethetünk a »titkos rendeletek* esélyeivel. Min-
denesetre pedig megismerjük, hogy a szivélyesség külső 
máza alatt gyanús intenciók vannak 1 

E közben — a míg t. i a harangszó »néma szava* 
a kedélyeket fellármázta — egy másik je'lemző eset is 
történt, melyet gyülekezetünk 6o tagja és általuk ter-
mészetesen az egész gyülekezet sérelmesnek tartott ma-
gára. Ez az eset a következő: 

Foktőn két temetkezési egylete van ; az egyiknek 
túlnyomólag reformátusok, a másiknak túlnyomólag róm. 
katholikusok a tagjai, a mennyiben mind a két egy-
let alapszabályai szerint »mindenki tag lehet valláskü-
lönbség nélkül.« Nos, az egylet, a Il-ik, a reformátusok 
egylete, a más vallásúakkal szemben a legméltányosab-
ban járt el; egyetlen egy intézkedésével sem ütötte 
alapszabályaira a felekezeti bélyeget, hanem kellő tisz-
te'etben tartotta a más vallású tagok vallási meggyőző-
dését. Ennek az egyletnek én vagyok az egyik elnöke, 
a mit azért említek fel, mert a történtekkel némileg 
össszefügg. Ugyanis az I-ső, a római katholikusok egy-
lete, az utóbbi évben nagyon rendetlen állapotban volt ; 
tagjai látták, hogy a mi egyletünk, erélyes és szigorú 
vezetés mellett minő szépen fejlődik, engem akartak 
felszólítani, hogy az ő egyletük vezetését is vegyem át. 
Midőn én e szándékról értesültem, a legjobb indulattal, 
a legnemesebb szándékkal felkerestem főtiszt. Csapek 
Károly plebánus urat, és felkértem, hogy mentsen fel 
ama kínos helyzettől, hogy a római katholikusok egy-
letének rendezését és vezetését el kelljen vállalnom és 
lépjen ő maga, mint lelkészük, egyletük élére. Kérésem-
nek foganatja lett, ő vállalta el az elnökséget. Ezzel 
teljesen be lett volna fejezve a dolog, ha a főtisztelendő 
úr túlbuzgóságában, talán híveinek örömére, de az én 
híveimnek, mint egyleti tagoknak nagy sérelmére, rá nem 
üti az egyletre a római katholikus felekezeti bélyeget. 
Elhatároztatott ugyanis, hogy az egylet pénzéből, tehát 
abból a pénztárból, melybe református tagok is fizetnek, 
évenként 2 mise tartandó; továbbá, hogy minden tag 
tartozik a temetésnél lámpát vinni. Híveink, mint egy-
leti tagok megbotránkoztak ezen eljáráson, és mind a 
két intézkedés ellen a nagymélt. belügyminisztériumnál 
kerestek orvoslást, a hova időközben az alapszabályok 
megerősítés végett felterjesztettek. Folyamodásukat szó-
ról szóra közlöm, megjegyezve, hogy annak szerzője 
nem én vagyok. Nagyméltóságú miniszter úri Kegyelmes 
urunlc.! A foktői temetkezési egylet a mult hó 19-én 
a solti középjárás tekintetes szolgabírói hivatala utján 
nagyságos Éöldváry Mihály alispán úrhoz 933. k. i. 
887. sz. alatt tett felterjesztésében minden aggodalom 
nélkül nyujtá be alapszabályait Nagyméltóságodhoz meg-
erősítés végett. 

Mivel azonban a felterjesztés óta megdöbbentő 
jelenségek merültek fel, melyek alkalmasak arra, hogy 
kö/.ségünk különféle felekezetei között az eddig féltéke-
nyen őrzött kölcsönös szeretetet, bizalmat és békét fel-
dúlják ; mivel megdöbbentően látjuk, hogy a béke fel-
zavarására intézett törekvés épen azon oldalról indul ki, 
a honnan ellenkezőleg a béke biztosítására és megszilár-
dítására való törekvésnek kellene kiindulni: felmerült 
bennünk azon aggodalom, hogy felküldött alapszabá-
lyaink némely pontja ellenünk felhasználva, az egyletben 
való maradásunkat a tűrhetetlenségig megkeserítheti, 
midőn helyzetet teremt, melyben minket kisebbséget 
vagy az alapszabályok megrontására, vagy vallásos ér-



zetünk erőszakos elnyomására kényszerít, s ezáltal a bé-
két, összetartást felzavarva, magának az egyletnek célba 
vett felvirágoztatását is lehetetlenné teszi. 

Midőn a megerősítésre váró alapszabályok 2-ik §-a 
azt mondja, hogy az egyletnek valláskülönbség nélkül 
mindenki tagja lehet, már ezáltal felekezeti jellegéről 
előre lemondott; mégis később, midőn a lámpákról és 
azok vivőiről intézkedik, a nélkül, hogy kimondaná azt, 
hogy ennek kötelezettsége csakis a róm. katholikus fe-
lekezetű egyleti tagokra vonatkozik, s ez által megadja 
a lehetőséget, hogy a lizedes csupa inaliciaból lámpa-
vivőkül ev. ref. vallású tagot, sőt ennek valamely egy-
házi hivatalnokát nevezi ki ; midőn az egyletnek vegyes 
felekezetű tagjaitól gyűjtött fillérekből évenkint tartandó 
misékre bizonyos részt elvon, a nélkül, hogy más fele-
kezetet ezért megfelelő kárpótlásban részegítene: akkor 
már felekezet nélküli jellegéből kivetkezve, egyletünk ki-
zárólag róm. katholikus jellegű temetkezési egyletté válik. 

Alázatos tisztelettel kérjük azért Nagyméltóságo-
dat, mint a foktői első temetkezési egylet ref. tagjai, 
hogy méltóztassék a felterjesztett alapszabály megerősí-
tésénél — a mennyiben felhozott indokaink Nagyméltó-
ságod előtt súlylyal bírnak odahatni, hogy ezen ember-
baráti intézmény alapszabályában minden felekezeti szí-
nezet mellőztessék, és hogy az egylet vagyona az egy-
let természetes céljától semmi szín alatt el ne vonattas-
sék, annyival is inkább, mert a Il-ik foktői temetkezési 
egylet, mely alapszabályait megerősítés végett szintén 
felterjesztette, és a melynek tagjai túlnyomólag ev. ref. 
vallásúak, e két lényeges pontot alapszabályának alap-
elvévé tette s ezáltal emelkedettebb gondolkozásának 
adta jelét s így fejlődésének biztosabb, mert szélesebb 
alapját vetette meg. A felterjesztett alapszabály feleke-
zeti érzékenységet szülhet, mely ellen mi, mint kisebb-
ség, törvényes oltalmat Nagyméltóságod oltalma alatt 
keresünk. 

Alázatos kérésünk mellett stb. vagyunk Foktőn, 
1887. márc. 15. Nagyméltóságú miniszter úrnak aláza-
tos szolgái: Borda Károly ref. tanító és 20 aláirás 

Azt hiszem, hogy a foktői plebánus úr ezen eljá-
rásához és magatartásához nem kell kommentár; a nél-
kül is világos ebből, hogy mennyire túlnyomó benne a 
felekezeti elfogultság, mely számba sem vesz, mint nem 
is létezőt fumigál egy más felekezetet még egy »val!ás-
kiilönbség nélkül« alakult jótékonysági egyletben is! 

Még két esetet kell említenem, mert hiszen az 
utóbbi félév minden hónapjára kijutott minékünk egy-
egy sajnos, de a közvélemény itélő széke elébe méltán 
tartozó esemény, főt. Csapek Károly úr szives jóindula-
tából. A cikkem elébe irt hirlapi nyilatkozat kulcsát most 
fogji megnyerni a türelmes olvasó. 

A foktői ref. egyház toronyórája évekkel ezelőtt 
elromlott. Mivel egyházam szegény és sok mindenféle 
szükségét a maga szegénységével kell fedeznie, mivel a 
faluban az egyetlen egy toronyóra nemcsak felekezeti 
szükséget pótol, hanem általánosságban az egész község 
érdekében működik, mert minden községi lakost egy-
formán, tájékoztat, tanít és oktat : folyamodtam a köz-
séghez, és ennek méltányos belátásától meg is nyertem, 
hogy egyházam saját költségén készült, de elromlott 
toronyórája gondozására évenként bizonyos segélyt ad-
jon. Ez a segély egyszer és mindenkorra évenként ki-
szolgáltatandó 20 forintban állapíttatott meg. Nos, egy-
házunk ezen évenkénti segélyt minden fenakadás nélkül 
megkapta, mindaddig, míg a plebánus úr, mint új em-
ber, az ellen fel nem szólalt és a maga egyháza részére 
is ugyanannyi évenkénti segélyt nem követelt. Hiában 

mondták neki az egyszerű polgáremberek, a választ-
mányi tagok, hogy hiszen a róm. katholikus egyháznak 
nincs toronyórája, tehát az annak gondozására adandó 
évenkénti segélynek semmi értelme; hiában mondták 
neki, hogy ez a 20 forint nem felekezeti segély, hanem 
községi célra tett kiadás, mely egy felekezet kezébe 
megy ugyan, de általa a község javára azonnal kiada-
tik: ő követelte a 20 forint évi segélyt egyháza részére, 
egy létesítendő toronyóra javára. A választmány refor-
mátus tagjai, tudva és érezve, hogy a község reformá-
tusai vagyonuk után jóval többel járulnak a községi 
pénztárhoz, mint a római kotholikusok, nehogy a főtisz-
telendő plebánus úr szándékának teljesülése által jó részben 
maguk a református hívek adjanak alapot a róm. kathol. 
egyház toronyórájának költségeire : lemondtak — a nyilvá-
nos választmányi ülésben — a 20 frt községi segélyről. 
A dolog tehát oda lett terelve, a kérdés annyira akuttá 
lett téve, hogy egyházunk kénytelen volt anyagi meg-
rövidítésébe önként belenyugodni. Ezek után következ-
tek a »Kalocsai Nép ,ap«-ban a rejtélyes, meseszerű 
cikkek, az ifjabb és öregebb testvér esetei, az azokra 
adott válasz és viszonválasz, melyeket szószerint közlök, 
jelen soraim teljes megvilágosítása érdekében. 

A 10. számban a következő hirecske olvasható: 
Korunk fia. Egy jó módú foktői polgárnak két 

fia van. A fiatalabbik megbetegedett, és az orvos, pa-
tika kerekszám 20 frtjába került az atyának. Midőn ezt 
az idősebb fiú megtudta, így szólt az atyjához : »Atyám ! 
igaz, hogy én nem voltam és nem vagyok beteg; de 
midőn öcsém 20 frtba került, adj most már nekem is 
20 frtot. — Még sokra viheti. 

A 11. számban ez áll : 
Helyreigazítás. A »Kalocsai Néplap* 10. számában 

»Korunk fia« cím alatt közlött tudósítás az olvasó kö-
zönséget felültette ; mert nem az ifjabb testvér volt be-
teg, h í nem csupán egy, ennek kizárólagos tulajdonát 
tevő élettelen jószága, mely sem az apának, sem az 
idősebb testvérnek, de még magának a fiatalabb test-
vérnek sem volt feltétlen szükséges. Ezen jószág gyógyí-
tására az apa az idősebb testvér megegyezésével három 
éven keresztül 20 frtot adott. Most a jószág meggyó-
gyíttatott,*) az idősebb testvér az apa elébe lép és 
mondja : Atyám, fiatalabb testvérem jószága egészséges, 
ha neki évenként ezután is adsz 20 frtot, adj nekem is 
ugyanannyit, hogy én is szerezzek magamnak jószágot. 
Többet nem kivánok, bár több családtaggal birok. Ha 
pedig nekem nem adsz, úgy annak se adj, mert a jó-
szág nem a te tulajdonod, nekem pedig nem szükséges 
Es ezt annál is inkább kivánom, mert ifjabb testvérem 
az apai vagyonból sokkal több részt kapott, mint én, 
mit pontról-pontra ki tudok mutatni.* Az apa az utóbbi 
eljárást választá. Jogos volt-e az idősebb testvér kíván-
sága ? (Ezen közleményt a foktőiek úgy is meg fogják 
érteni, a mint. van ; hogy azonban mások is értsék, 
megjegyezzük, hogy az apa alatt Foktő község érte-
tendő ; az ifjabb testvér a foktői ref. hitközség ; az idő-
sebb testvér a foktői róm. kath. hitközség; a volt beteg, 
de most már egészséges jószág a ref. templom torony-
órája. Szerk.) 

A 12-ik számban pedig ez: 
Egy kis ártatlan megjegyzés. Becses lapja 11. szá-

mában a »Helyreigazítás* című rovatban egyházam 
toronyóra ügye érintve van. Szó nélkül hagynám a re-
flektálást, ha a cikk irója más tárgyra ki nem terjedne. 

*) Célzás új óránkra. Mintha az új órát gondozni nem 
kellene! F. J. 



Mert hogy szükséges-e a toronyóra az atyának, ki nem 
más, mint a község ; az idősebb testvérnek, ki nem más, 
a róm. katholikus egyház; vagy magának a fiatalabb 
testvérnek, a ref. egyháznak : az a felfogás kérdése és 
én tisztelem a mások felfogását és megvárom a máso-
két is a magaméval, illetőleg egyházam felfogásával 
szemben. Az pedig, hogy jogos volt-e az idősebb test-
vérnek : a római katholikus egyháznak kívánsága, oly 
kérdés, melynek szellőztetése az illetékes tanácsterembe 
való, nem a lapok hasábjaira. Mindehhez tehát nem is 
szólok. De szólanom kell cikkíró amaz állításához, hogy 
az ifjabb testvér: a ref. hitközség az apai, illetőleg 
községi vagyonból sokkal több részt kapott, mint az 
idősebbik: a róm. katholikus hitközség. A cikkiró azt 
mondja, hogy ezt póntról-pontra ki tudja mutatni. 
Ugyan mutassa ki kérem, nem hirlapilag, de a maga 
illetékes helyén. Szeretném megtudni, hogy a ref. egy-
ház fogadott-e el valaha valamit illetéktelenül, más ká-
rára, vagy a község érdemes választmánya követte-e el 
ama nagy hibát, hogy egyik gyermekének jobban ked-
vezett, mint a másiknak ? Ez a kis megjegyzés, mind a 
két félt sérti, jó volna tisztázni. A ki vádolni mer, 
tudjon bizonyítani is. —• Foktő, 1887. márc. 18-ikán. — 
Foktői ref. lelkész. 

Erre következett azután a 13. számban az : Egy 
kis ártatlanabb viszont megjegyzés, melyet a készenlevő 
batériák fenyegetésével bevezetésképen cikkem elején 
közöltem. 

Fentebbi Ígéretem szerint még egy esetet kell 
felemlítenem. Érdekességben és alaposságban méltán 
sorakozik a fentebbiekhez az is, míg botránkoztató ha-
tása a többiét mind felülmulta. Különben nem vonok le 
belőle consequentiát, nem traktálom sérelmes voltát 
egyházamra, vagy magának a róm. katholikus egyháznak 
dogmatikájára; mindezeknek fejtegetésébe nem bocsát-
kozom, hanem mint érdekes eseményt, mely bármely 
oldalról és bármilyen szemüvegen tekintve is jellemző, 
röviden felemlítem. 

Egy Szent-Benedeken elhalt református emberre, 
a ki vegyes házasságban élt, az özvegy kívánságára 
főt. Csapek Károly plébánus úr requiemes misét tartott. 
Ez a tény teljesen be van igazolva előttem és ha van 
dogmatikai cikk, mely ezt megengedhetőnek, sőt szük-
ségesnek mondja velünk, az egyház eltévedt fiaival 
szemben : bizony-bizony az a kis ártatlan harangszó is 
megengedhető volna! ? 

* * 
# 

Ezzel befejeztem. Tudom, hogy apró dolgokat 
hoztam felszínre; tudom, hogy sokan fogják mondani, 
hogy az efféle dolgokat legjobb agyonhallgatni; de 
tudom azt Ís, hogy ezen apróságoknak, melyeket mi 
magunk között tííszúrásoknak neveztünk el, figyelemre-
méltó forrásuk és hátterük van ; tudom azt is, hogy ha 
mindig és mindent elhallgatunk, dicséretes türelmünknek 
adjuk jelét, de nem mindig és mindenben teszünk ele-
get őrállói tisztünknek, mely nemcsak a nagy dol-
gokban, de még az appróbbakban is kötelezettséget 
ró ránk. 

Különben bármiként legyen is: itt állok, nem te-
hetek különben, Isten engem úgy segéljen I 

A közmondás azt tartja : beszélni ezüst, hallgatni 
arany; én a beszéd igaz ezüst hangját oda nem adom 
a világ minden aranyáért! De a készen levő battériát 
nyugodtan várom és nem félem ! 

Foktő, 1887. április 2-án. 
Feleki József, 

ref. lelkész. 

A békésbánáti egyházmegye közgyűlése 
Nagy-Becskereken. 

Békés-, Csongrád-, Csanád-, Krassó-Szörény-, Temes-
és Torontálmegyék reformátusainak érdekes gyűlése volt 
e hó 14—lő dik napjain N.-Becskereken, hol a török 
hódítás óta most jelentek először meg a »magyar vallás* 
szóvivői. Nemcsak hitéleti és egyházi jelentőséggel, de 
nemzeti fontossággal is bír a délmagyarországi misszió-
mozgalom, mert a hol sikerül egybegyűjteni a diasporák-
ban szétszórt híveket, mindenütt egy-egy szigete kép-
ződik a magyarságnak a nemzetiségek tengerében. 

A tractualis gyűlés tagjai legnagyobb részben 13-án 
az esti vonattal érkeztek meg, a becskereki egyház ne-
vében Vécsey István főgondnok által fogadtattak mély 
üdvözléssel és a vendégek a szives házi gazdák által 
fogatokon szállíttattak be. — Az ismerkedési estélyen 
50—60 vendég volt jelen, a hangulat emelkedett, szinte 
ünnepélyes vala, ismételten hangsúlyoztatott, mily jelen-
tősége van e gyűléstartásnak a becskerekiek hitéletére 
s a délmagyarországi ref. egyházak jövőjére. 

14-dikén d. e. 10 órakor a városház nagy termét 
betöltő tekintélyes testület ülését Szabó János esperes 
emelkedett szép imával és lelkes elnöki bevezető beszéd 
del megnyitván, a napirend tárgyalása előtt felhívta 
Kovács Ferenc hódmezővásárhelyi nagybirtokost mint 
legidősb tanácsbirót, hogy a világi elnöki széket, melyet 
gr. Ráday Gedeon gondnok betegsége folytán be nem 
tölthet, foglalja el. Mindkét elnök meleg szavakkal üd-
vözölte a becskereki lelkes kis egyházat, melyet mint 
anya a távolban fejlődő, küzdő, növő édes gyermekét 
látogatja meg ezúttal az egyházmegye. Az esperesi 
megnyitó beszédnek jegyzőkönyvbe iktatása határozta-
tott. Kulifay Lajos polgármester mint házi gazda üdvö-
zölte szép szavakkal a város vendégeit, az egyházközség 
nevében pedig Szalay József lelkész mondott köszönetet 
a megyei gyűlés itt tartásával ért kitüntetésért. 

Égy tanácsbirói állás betöltetett, megválasztatván 
Nagy Károly gyulai presbyter (árvaszéki elnök), majd 
számvizsgáló — államsegély — és közalapi segélyosztó, 
meg szavazatszedő bizottságok alakíttattak. 

Az első napi ülés főtárgya az esperesi általános 
jelentés volt, melyből közöljük a következő nagyérdekű 
adatokat. 

A templomi istenitiszteletek szabályszerűen, szertar-
tásainknak megfelelőleg tartatnak; a templomlátogatók 

. száma, bár sok helyen nem emelkedett még a régi 
időben ismert fokra, általánosan szaporodik. A vasárnap 
megünneplése kiemelendő a b.-szegszárdi, f.-gyarmati, 
öcsödi, vésztői, különösen pedig a klopodiai egyházban ; 
e tekintetben haladás jelezhető Debeliácsán ; elhanyagolta-
tik Hertelendyfalván; akadályozva van Szapáryfalván, 
hol egy alkalommal hatósági vadászatra épen vasárnap 
rendeltettek ki hajtók, a presbyteríum tiltakozására si-
kertelen maradt, több helyen mint Bánfalván s Gyomán 
akadályul szolgál a vasárnap megünneplése, s különösen 
a templomlátogatás teljesítésére nézve az a körülmény, 
hogy a nagybirtokosok napszámosai, munkásai számára 
vasárnap az istenitisztelet ideje alatt osztatnak ki a heti-
bérek ; a kincstári telepes községekben a vasárnapra 
eső mezőhegyesi hetipiac von el igen sokakat a vasár-
napi vallásos foglalkozásoktól ; K.-Tárcsán a mult évben 
volt első ízben feltűnő eset a vasárnap megrontására 
mezei munka végzése által, ily eseteket azonban a 
felsőbb polgári hatóság bárhol is könnyen megakadá-
lyozhatna. Vadházasságok száma 20 egyházban (48,483 
lélek között) jelentetetett 210. Legkedvezőtlenebb Her-



telendyfalva, Debeliácsa. Ez utóbbi helyen azonban a 
vadházasságok száma a törvényes egybekelés által évről-
évre fogy. Említésreméltó jelenségek a vallás-erkölcsi 
élet terén az adakozások és hagyományozások szaporo-
dása egyházi és iskolai célokra. Ez örvendetes jelenség 
mellett azonban jelentést kell tennem azon íigyelmen-
kívül nem hagyható kedvezőtlen hangulatról, melyet a 
közalapi munkálatok mostani szabályainak keresztül-
vitele, még azokban az egyházakban is keltett, melyek 
egyébként teljes odaadással teljesítik e munkálatokat. 
Más helyen fog e fontos jelentés tárgyaltatni, de emlí-
tést kelle arról tennem általános jelentésemben is, mint 
olyan veszélyes jelenségről, mely úgy kül- mint belellen-
ségeink által igen könnyen egyházi életünk megrontá-
sára használtatik, sőt némely helyeken sikerrel már fel 
is használtatott; egyébként is már maga a kedvezőtlen 
hangulat elég ok arra nézve, hogy az ügygyei a káros 
hatások lehető és mielőbbi elhárítása céljából komolyan 
foglalkozzunk. A »Téli Újság« megjelent ez évben is 
2500 példányban egyesületünk kiadásában s örömmel 

jelenthető, hogy annak évről-évre szélesebb körökben 
terjedése biztosítva van, melyre nézve jövőre is kérjük 
a nt. egyházmegye pártolását. Megemlítendő még, hogy 
a b.-gyulai egyház kebelében több mint 20 év óta fenn-
álló egyházi segély-egylet a mult évben az egyháznak 
163 frt 91 kr. tiszta jövedelmet adott, mely az egyházi 
tartalékalaphoz csatoltatott. 

Népesedési mozgalom. Lelkek száma 172,221 (a 
37 anyaegyházban 44 lelkészi állomás 167,913 ; 10 leány-
egyházban, a fiók-egyházakkal és szórványokkal együtt 
4308). Szülöttek száma 7930 ; kevesebb a mult évinél 
1056-al; így a születés általi szaporodás 2148; kevesebb 
a mult évinél 1232-vel. Kiköltözés által fogyott Szkulya, 
Szent-András, Rittberg, N.-Becskerek némileg Doboz. 
Beköltözés által szaporodott Pancsova. 

Iskolaügy. Ugy az iskoláztatás, mint a fölszerelés 
tekintetében évről-évre haladás jelezhető. Bár egyházaink 
teljesen onerejökre vaflnak hagyatva a közérdekű iskola- j 
ügyben is és nem ritkán a törvény betűje szerinti kö-
vetelményekkel is zaklattatnak, mindamellett tetemes 
áldozatokat hoznak évről-évre az iskolai ügy fejlesztése 
érdekében, s ma már szélesebb körökben el van terjedve 
ama meggyőződés, hogy felekezeti jellegű iskoláink fen-
tartását nemcsak egyházi életünk fejlődésének biztosítása 
megköveteli, de általában a nélkülözhetetlen vallásos is-
kolai nevelés csak ily módon eszközölhető. Egy-két 
egyházunk a nagymérvű szegénységgel küzdve, mint pl. 
Szkulya, mintegy kényszerhelyzetben úgy szólván vivó- , 
dik felekezeti iskolája feladásának gondolatával. Ami 
iskoláink mivoltát illeti, elismerésre méltó eredményt 
mutatnak fel H.-M.-Vásárhely, Szentes, Makó, Békés, 
Öcsöd, Klopódia. A biztos emelkedés útján haladnak: 
Gyoma, Szeghalom, K.-Ladány, K.-Tarcsa, B.-Gyula, 
Gy.-Vári, M. Berény, az előző években kifogás alá vett 
iskolák közül haladás van N.-Majlát, Sámson, Csorvás, 
Dobozon, amennyiben most már mindkét elaggott tanító 
mellett segédtanító van alkalmazva. Új tanítói állomások 
létesíttettek Ii.-M.-Vásárhelyen: az újvárosi III. IV-ed 
oszt. fitanítóság, valamint új tanyai iskolák: Öcsödön 
egy tanyai iskola a határ u. n. veresegyházi részén. A 
négy osztály általában teljesnek mondható. Az V. VI. 
osztály ma is csak a vésztői egyházban teljes, azonban 
ez osztályok évről évre egyéb egyházakban is szaporod-
nak, de azoknak teljessége a tanyai gazdálkodás miatt 
nagyobb egyházainkban közel jövőben a legjobb akarat 
mellett sem lesz keresztülvihető. Á szegény tanulóknak 
tankönyvekkel, ruházattal való ellátása által gondoskodva 

van ezek iskoláztatásának könnyítése által Hód Mező-
Vásárhelyen, Szentesen, különösen Szeghalmon, hol e 
célra 4967 frt gyümölcsözik, ily célú kisebb mérvű se-
gélyezések több egyházakban is történnek. Közeljövőben 
létesítendő új iskolára nézve intézkedés történt Öcsödön, 
K.-Tarcsán, Szapáryfalván, Dobozon. Uj iskolára szükség 
van Rittbergen. A fölszerelés hiányos Bánfalván, Ko-
vácsházán. A tanköteles gyermekek száma: 22,090, a 
népesség számának I2'8o°/0-a. Az iskolába járó 6—12 
éves gyermekek száma 16,762; a tanköteles gyermekek 
számának 76' io°/0-a. Az iskolát tanköteles évök előtt 
elhagyottak száma 3926, a tankötelesek számának 
Miután több-kevesebb ideig ezek is iskoláztattak, ennél-
fogva az iskolázottak száma a tankötelesek számának 
93 8i°/0-a. Az iskolázottak a népesség számának i2°/0-a, 
kedvezőbb a mult évinél O'4O°/0-al. Iskolázatlanok száma 
1402, a tankötelesek számának &ig°l0-a. Az ismétlő is-
kola több helyen községi intézmény, ezekről ezért biztos 
adatok nem közölhetők, annyi azonban jelezhető, hogy 
az iskoláztatás itt is emelkedik. 

A jelentés pontonként tárgyaltatott és tudomásul 
vétetett. 

A Csécsy Miklós makói lelkész által sok gonddal 
és tapintattal szerkesztett 9 Téli Újság« 2500 példányban 
terjedt el, a közgyűlés felkéri őt a további szerkesztésre 
sőt lehetőleg hetilappá fejlesztésére. 

Szapáryfalva ref. egyházának állandósítását bizto-
sítva nem látja a közgyűlés, míg az egyház és lelkészi 
birtok, mely a telepítő kincstár által adományoztatott, 
egy millió forinton felül bekebelezett jelzáloggal terhelve 
van, ezért felír az egyházmegye a kormányhoz az egyházi 
birtokok tehermentesítése tárgyában. Ugyancsak Szapáry-
falvának iskolaügye is foglalkoztatta a gyűlést, mely 
megtagadta az engedélyt az iskola tervbe vett államo-
sításához. 

Előterjesztettek a kánoni vizsgálati jegyzőkönyvek, 
melyek közül főleg a volt szapáry falvai jegyző és a lel-
kész között felmerült kellemetlenségek okoztak kínos 
hatást, továbbá az a körülmény, hogy Szörény-Krassó-
megyében a politikai hatóság ép vasárnap délelőtt ren-
delte ki az embereket hajtóvadászatra. Továbbá kelle-
metlenül érinté a gyűlést a magas kincstár azon eljá-
rása is, hogy a szapáryfalvai telepítés valóságban nem 
felel meg azon elvnek, mit a magas kormány 1867-től 
fogva követni vall, s továbbá azon körülmény, hogy 
az egyház lelkésze és tanítója számára adott földek nem 
adattak át tulajdonjogul, csupán használatul az egyház-
nak. S e tekintetben a magas kincstárhoz felterjesztés 
fogadtatott el. 

A gyomai, bánfajvai és kovácsházi lelkész-válasz-
tások megerősíttettek s reájok Isten áldása kéretik. 

A hivatalos közebéd, mely Becskerek vendégei-
nek tiszteletére rendeztetett, fényes közönséget gyűjtött 
a Pest szálloda nagy termébe. A vendéglős a legíze-
sebb ételekkel és italokkal szolgált. A hangulat emel-
kedett sőt lelkesült vala. A negyedik fogásnál Vécsey 
István főgondnok, a királyra mondott ékes és tapsélje-
nekkel fogadott áldomást. Utána Szabó János esperes a 
becskereki egyházra s annak főgondnokjára. Tatár János 
a világi elnöklést vivő Kovács Ferenc tanácsbiróra, 
majd Csíky Lajos theol. tanárra köszöntött, Csiky Lajos 
a püspök üdvözletét tolmácsolta, Kulifay Lajos polgár-
mester Révész Bálint püspököt éltette, Lauka Gusztáv 
a protestáns szellem diadalát, dr. Klein főrabbi a ref. 
egyházat, mint a magyar nemzeti intézmények és er-
kölcsök legkiválóbb ápolóját apostrophalta. Mondatott 
még több toaszt, lelkesebbnél lelkesebb, ékesebbnél éke-



sebben szólló . . . igazán ünnepi volt a fenszárnyaló lelke-
sedés, nagy kár, hogy néhányát a fe.köszöntéseknek tér 
hiányában nem reprodukálhatjuk. A társaság távirati 
üdvözléseket is küldött a püspökhöz és a betegség miatt 
távolmaradt gondnok gr. Ráday Gedeonhoz. 

(Vége köv.) 

A vértesaljai egyházmegye közgyűlése. 
Évi rendes közgyűlésünket az idén ápril hó 19-én 

Fejérmegye Baracska községében tartottuk meg, Koncz 
Imre esperes és Rozgonyi György, legidősb világi tanács-
biró urak elnöklete alatt, gróf Dégenfeld Lajos gondnok 
úr, ki idáig még minden alkalommal szerencséltetett 
megjelenésével, táviratilag tudatván, hogy közbejött aka-
dályok miatt ezúttal nem jöhet. Hasonlókép sajnálattal 
láttuk hiányozni sorainkból egyházmegyénk derék fő-
jegyzőjét, Mészöly Pál lelkésztársunkat, a kit édes anyjá-
nak ép a gyűlést megelőző papon történt halála tartott 
vissza a gyűlésről, s kinek nagy vesztesége felett egyház-
megyénk jegyzőkönyvileg adott kifejezést részvétének. 
A gyűlés egyébbként úgy a lelkészek és gyülekezetek, 
mint — s ezt örömmel jelzem — a vil. tanácsbiró urak 
részéről eléggé látogatott volt. 

Esperesünk pont 9 órakor mélyen átgondolt s át-
érzett szép imájával a gyűlést megnyitván, a megalaku-
lásra vonatkozó jelentések és intézkedések megtétele után 
nyomban szokott évi esperesi jelentését terjesztette elő, 
mely jelentés, habár ezúttal kiemelkedőbb mozzanatokat 
nem tüntetett is fel, de minden részletre gondosan ki-
terjeszkedő mivoltánál fogva általános éljenzés^el és el-
ismeréssel fogadtatott. Az egyházmegye népessége e 
jelentés szerint 38,517 lélek. Szülöttek száma volt a mu't 
évben 1644, halottaké 1265, házasult pároké 345, kon-
firmáltaké 671. Hozzánk áttértek 6-an; tőlünk kitértek 
17-en, mely körülményt bizonyosan a Fejérmegye terü-
letén nagy számmal lévő puszták ref. cselédségének a 
körülményekhez képest — fájdalom — csak hiányosan 
teljesíthetett lelkészi gondozása magyarázza meg. — Az 
egyházi adóhátralékok miatt, úgy látszik, évről-évre job-
ban meggyülik a baja a lelkészi és esperesi hivatalok-
nak, a mult évben is 13 egyház ellen rendeltetett el 
felsőbb hatóságilag a végrehajtási eljárás s a mi még 
ennél is elszomorítóbb, aránylag nagyon kevés sikerrel, 
a mi meg egyfelől a megnehezedett anyagi viszonyok-
nak, másfelől a községi birák erélytelen vagy kötelesség-
mulasztó eljárásának tudandó be. Ha így haladunk, egy-
házaink kénytelenek lesznek mindinkább eladósodni, így 
is 21 egyházban van több-kevesebb adósság, a minek 
lassankénti törlesztéséről különben mindenütt gondos-
kodva van. Nem lehet elég méltánylattal kiemelnünk a 
gyülekezetek dicséretes buzgóságát az országos közalapi 
tartozások befizetése körül, a mennyiben az 1886. évi 
illeték, Iváncsa egy pár frt hátralékát leszámítva, teljesen 
be van fizetve, mely eredmény kivívásában bizonyára 
nem kis érdeme van az erélyéről ismeretes vértesaljai 
esperesnek, valamint az ügybuzgó lelkésztársaknak. Ez 
utóbbiak nemes buzgóságára mutat azon körülmény is, 
hogy a téli hétköznapi bibliamagyarázatok, míg pár évvel 
előbb alig pár helyen, ma már 7 gyülekezetben tartatnak. 
Csak előre ez irányban l 

Egyházaink kifogyhatatlan áldozatkészségéről tanús 
kodik az esperesi jelentés azon terjedelmes része, mely 
a valláserkölcsi élet fentartására tett anyagi áldozatok 
hosszú sorozatát tartalmazza. Csabáin a templom kijavítá-
sára, új fatorony felállítására, iskola, lelkészlak újjáala-
kítására 1620 forint fordíttatott. Ez összeghez a király 

ő felsége is 100 frttal, a bicskei takarékpénztár 20 írt-
tal, az egyház tagjai ingyen fuvarral stb. járultak. — 
Sárbogárd egy szép új iskolát épített 2600 frt erejéig, 
ide nem számítva az egyháztagok ingyen napszámát ; 
egyúttal egy harmadik tanítói állást szervezett. Biának 
Bencze Józsefné száz forintot adományozott. Bicskén 
166 hektoliter buza, 872 hektoliter zabból álló tekinté-
l)es magtár áll fenn, s a szegény gyermekek ruhával, 
tanszerrel láttatnak el, mint szintén, Kápolnás-Nyéken, 
Gárdonyban, Zámolyon és más helyeken. Alcsúthon 
Józsej főherceg ő fensége a következő két darab, általa 
írt nagybecsű füzettel tisztelte meg a ref. egyház iskolai 
könyvtárát: »Növény honosítási kísérletek Fiúméban« 
és »Egy rendkívüli kemény tél hatása Fiúméban.® 
Lovasberény templomát ezer frt költséggel zsindelyez-
tette ; 1650 forint értékig új telket vásárolt, mely egy 
2 tanteremből álló s a modern igényeknek teljesen meg-
felelő díszes iskolát építtet, mely célra többek közt a 
lelkész száz frtot, a rektor 50 frtot, gróf Cziráky Antal 
úr építési anyagokat adományoztak. Ugyanott Marton 
Sándor rektor s még néhány egyszerű polgár az isko-
lának tanszerekkel való ellátása céljából »iskolai taka-
rék magtárt« alapított, melyhez szorgalmas hangyák 
módjára évek során keresztül hordták össze a zab és 
árpa szemeket, úgy, hogy most épen csinos száz mé-
rőre szaporodott. Ugyancsak a lovasberényi egyház 
buzgó s.-lelkésze Sógor Endre, a templom százados 
fennállása emlékére tartott ünnepély alkalmából 189 fo-
rintnyi alapítványt gyűjtögetett össze a gyülekezet tag-
jai közt. Több-kevesebb összeggel szerepelnek még : 
Iváncsa, Csákvár, Mány, Pátka, Seregélyes, Tök, Zámoly, 
Aba, Sárkeresztúr. Utóbbi helyen »orgona-alap« s »egy-
házi szegénypénztár® létesült. 

Az esperesi jelentésnek az egyh. adóhátralékok 
behajtására vonatkozó pontja tárgyalás alá vétetvén, 
miután esperes úr bővebben is illusztrálta a községi 
birák azon furcsa eljárását, mely szerint az esperesi és 
polgári felsőbb hatóságok útján hozzájok leküldött hátra-
lék-kimutatások felett mintegy szemlét és bírálatot tar-
tanak, egyházmegyénk, mielőtt ez iránt felsőbb helyen 
panaszt emelne, előbb az alispáni hivatalt keresi meg és 
kéri fel szigorú intézkedésre, nevezetesen arra: utasítsa 
alantas községeit, hogy miután a presbyteriumnak kü-. 
lönben is törülni szokták a behajthatlan követeléseket, 
jövőre ilyen prototyp szövegezésű jelentést, hogy a 
»hátralék bahajthatatlan« hozzá ne küldjenek, a behajtott 
összegekről pedig az illető lelkészektől igazoló nyugtát 
kérjenek s mellékeljenek jelentésükhöz, s végül, hogy a 
halasztási határidők megadása a szolgabírói hivatalok 
részéről az esperesi hivatal hozzájárulásával történjék. 

(Vége köv.) Lévay Lajos. 

A szatmári egyházmegye közgyűlése. 
A szatmári ev. ref. egyházmegye ápril 14. 15. és 

16-án — Szatmárt a gymnasium tanácstermében — az 
esperesi kar nesztora id. Kiss Áron és Izsaák Dezső 
egyházmegyei gondnok, országgyűlési képviselő urak 
elnöklete alatt tartotta tavaszi közgyűlését, hol méltósá-
gos Vályi János tiszántúli egyházkerületi főgondnok 
megjelenvén: jól esett körében láthatni s tisztelhetni 
azon bölcs és nemes érzésű ősz férfiút, kit Szatmár-
megye legilletékesebben magáénak tart. 

Évtizedek sorai nem mutatnak fel tárgyainál fogva 
ilyen gyűlést. 

Sionunk ősz őre ifjúi hévvel és lelkesedéssel el-
hangzott imája, nagyon alkalomszerű buzgó imája után 



legelső tárgya volt e g) ülésnek, a szatmári ev. reform, 
gymnasium ügye, illetve annak hat osztályról, nyolc 
osztályúra leendő emeltetése, annak felemlítése mellett, 
hogy már a gyűlést megelőzőleg veterán esperesünk a 
kebelbeli egyházakhoz intézett 165-dik számú körlevelé-
ben felhívta az egyházakat, a nevezett gymnasium anyagi 
pártolására, s az eddiginél nagyobb mérvben leendő 
gyámolítására ; jól esett tapasztalhatnunk, hogy e felhí-
vás nem volt pusztában elhangzó szó. Szarka Boldizsár 
egyházmegyei tanácsbirónak a gymnasium érdekében 
emelt, s az ősök áldozatkészségét feltüntető nagyszabású 
beszéde, láttam miként csalt némely szoboralakú férfiak 
szeméből örömkönnyeket, s miként versenyeztek az 
adakozásban, s tüntettek az áldozatkészségben, annak a 
gymnasiumnak érdekében, hol gyermekkoruk értelmi 
homályát a tudomány világossága kezdette eloszlatni, 
úgy hogy néhány perc alatt 750 frtot tett az adakozott 
összeg, nem említve az egyházmegyébe kebelezett egy-
házaknak minden ev. ref. vallású egyháztagra évenként 
e g y _ e g y krajcárban, tiz évig megajánlott adóját. A nemes 
keblű adományozók tettleg tanúsították azt, hogy az 
ősök szelleme leng kórültök. Szabad legyen némely ada-
kozókat, szerénységük megsértése nélkül emlékezetem 
szerint a nyilvánosságnak átadni: Szarka Boldizsár ve-
tési, Ács Lajos csekei, Nagy László nagy-ari, Turi 
Zsigmond kis-ari, Tóth Benedek csenger-újfalui, egyen-
ként száz-száz forintot-, a mult évben vizár dúlta pusztí-
totta sályi-i egyház, Zoltán László ottani földbirtokos, 
gyűlési megbízott képviselője, egyházi gondnoka által 
több mint egyszáz frt ajánlatot jelentetett. Végre Ináncsi 
Károly ftilesdi földbirtokos egyszáz forintot, mint ezen 
gymnasiumnak hajdani növendéke. Az örömtől sugárzó 
arcokról olvastam le az a ponton múltjánál s jövőjénél 
fogva nem csekély missziójú gymnasium megszílárdulha-
tására nézve : 

»Neked élned kell 
Örökre mint tavasz virulni.« 

Végre még a/, eddigiekhez fel kell említenem azon 
örvendetes tényt, miszerint annak fennálhatásához, az ezt 
főrészben táplá'ó vegyes vallású Szatmár város is, most 
ismét, egy tanszék felállításának megajánlásával járult. 

Ennyi az, a mennyit a szatmári gymnasiumra 
nézve felemlíteni méltónak és érdemesnek tartottam. 

A gyűlési többi tárgyak valának a szokottak. Je-
lesül gondnoki számadások, közalaphoz való segély kérvé-
nyek beható átvizsgálása, elbírálása sok fegyelmi ügynek, 
lelkész-segédek és tanítók elhelyezése és végre indít-
ványok. 

Szólok először az indítványokról. Egyik indítvány 
vol t : hogy új állomásaikba a lelkészek egész ünnepé-
lyességgel, esperesük vagy megbízottja által állíttassanak 
be, mint ez más egyházkerületekben már régen gyakor-
latban van ; elvettetett azzal a megokolással, mert ez a 
gyülekezetnek költségbe kerülne stb. 

Másik indítvány volt : a tárgyalásra váró ügyek 
függesztessenek ki a gyűlésterem, ajtajára, hogy a gyűlési 
tagok előre tudhassák a tárgyak sorrendét. Több okok 
miatt ez sem teljesíthető. 

A fegyelmi ügyek között legfárasztóbb és legtöbb 
időt igénybevevő volt a csekei lelkész és tanító fegyelmi 
ügye, az első vagyis a lelkész ügye, mivel ellenében a 
negyedfokú büntetés mondatott ki : felebbezve lett a főt. 
egyházkerületre. 

A tanító ellen támasztott közerkölcsiséget sértő ügy 
mivel beigazolva nem lett s nem lehetet t : a tanítónak 
helyben maradásával befejeztetett. 

A fülesdi egyház gondnoka és az összes presbyte-
rek fegyelmi ügye, kik az egyházmegye határozatán 
alapuló espeiesi atyai intézkedésnek már több ízben ellene 
szegültek : mint ilyenek gondnok tíz, tizenegy presbyter 
pedig fejenként öt-öt forintban, s néhány forint perkölt-
ségekben elmarasztaltattak. 

Harmadik fegyelmi ügy volt a csenger-ujfalui lelkész 
közerkölcsiséget érintő ügye ; lelkész utasítva lett, hogy 
polgári úton 15 nap alatt indí sa meg a pert, s annak 
va'óban lett megindításáról esperes urat értesítse, ügye a 
polgári úton hozandó ítélet értelmétől tétetett függővé. 

Negyedik fegyelmi ügy volt a kis szekeresi lelkész 
iigye, italban mértéket és határt tartani nem tudván, ál-
lomásáról elmozdítva lett. Biztat a remény, hogy ezen 
fiatal, még alig 30 éves ember lelkésztársunk e szellőz-
tetés által megtér józanabb életre s igyekezni fog, hogy 
néhai a 'yjának, ki a szatmári ev. ref. egyházmegyének 
sok éven keresztül derék főjegyzője volt, méltó utódjául 
fi. gja magát felküzdeni. 

Adja Isten, hogy úgy legyen ! Sokan óhajtjuk ezt! 
Fíiltsd, 1887. ápril 18-án. 

Filep István, 
ev. reform, lelkész. 

I R O D A L O M . 
A >Protestáns Népkönyvtár* havi folyóiratnak 

immár harmadik füzete hagyta el a napokban a sajtót, 
Igazi örömmel s gyönyörűséggel olxastam el e füzetet, 
melyért ép oly szivesen s készségesen gratulálok a 
nt. szerkesztőségnek, mint a minő kedvetlenül voltam 
kénytelen elmondani kifogásaimat a múltkori számban 
levő egyes cikkekről. Leírtam a benyomásokat, miket 
azok reám tettek s hozzá mértem őket ahhoz a célhoz, 
mit a vállalattal a szerkesztőség és a kiadó el akarnak 
érni és ahhoz a körhöz, a melyhez szólani s a melyre 
hatni kívánnak. És épen az ügy érdekében — termé-
szetesen a saját egyéni, subjectiv nézpontomból — tar-
tottam szükségesnek reámutatni azokra, mik szerintem 
a vállalat kitűzött céljával nem egyeznek s mik idegen-
szerűek arra a körre nézve, melynek e füzetek szánva 
vannak. Nem tartottam a bírálói lelkiismeretességgel 
összefe'rhetőnek, hogy ama tisztelet, melyet a szerkesz-
tő-ég mindkét tagja iránt érzek és az a szeretettel pá-
rosult becsíilés, melylyel annak különösen egyikéhez 
viseltetem, elhallgattassa velem a nyert benyomásoknak 
őszinte kifejezését. Szivesen üdvözlöm e mostani füzetet, 
melyben a szerkesztők igazán egészséges, népünk kedély-
és gondolkozás világához mért tős-gyökeres magyar dol-
gokat adtak, könnyed, világos, sok helyütt igazán za-
matos előadásban. Iíolosy Elvira a 42. Zsoltárt közli 
a saját átdolgozásban a tőle megszokott folyékony s 
zengzetes verselésben. Weber Samu a protestántismus 
szomorú mu'tjából közöl egy, ha oly vérlázító nem 
volna, azt mondanám érdekes epizódot »Hitökért szám-
űzött gyermekek* címmel, élénk szemléltető előadás-
sal. Szép és szerzőjének költői lelkére vall a Sántha 
Károly »Bujdosó«-ja a maga allegorikus, de a valóból 
vett meséjével. Majd Melczer Gyulától van egy vers 
»Két névtelen honvédhuszár sírja felett* címmel, me-
lyet az 1849-ben Rákos-Keresztúron elesett névtelen 
hősök sírja felett mondolt; több lelkesedés, mint va-
lódi poesis terméke. Igazán tőrül metszett, kedélyes, 
jóízű elbeszélés a Diósi »Az utcaseprők* című »his-
tóriája*, telve józan életbölcsességgel, humorral, a 
nép által szeretett magyaros szólamokkal s épen olyan 



terjengősen beszél el, mint a hogyan népünk szokta 
ezt a maga meséiben. Érdekkel várjuk a folytatását. 
Hörk József érdekesen állította össze az »Asszonyok 
babonája — férfiak előítéletei«-t, mozaikszerűen rakva 
egymás mellé azokat az apró babonaságokat, me-
lyek közönségünknél szokásosak; nem áll nekik do-
ronggal ; apróságok, melyek csak arra érdemesek, hogy 
mosolyogjunk felettük, se nem ártanak, se nem hasz-
nálnak, mint »a körösi szenteltvíz.« S szinte meg 
lep, mikor egész komolysággal a Mát . : 10 : 29-et idézi 
a szerző feleletül e kérdésre: »Nos, és mit mondunk 
mindezen női babonára és férfi előítéletére?®, mert az 
egész csevegés oly hangon van tartva, hogy ezzel már 
magával ki van zárva, hogy komolyan vegyünk valamit 
a közlöttek közül. Török József »A bölcső mellől« cím-
mel közli ama gondolatokat, melyeket benne újszülött 
gyermeke ébresztett. A gondolatok között van néhány 
egészen természetes, magából a helyzetből merí tet t ; de 
van egy csomó erőszakolt is. Néhány gyakorlati utasí-
tást ad Liebbald Béni arra nézve, hogy »Mivel tehe-
tünk szert jó termésre ?« Végül az »Apróságok* rovata 
egy csomó háztartásra vonatkozó s különösen gazda-
asszonyoknak való hasznos tudnivalókat közöl a tyúk-
tojás eltartásáról, a jó székely gulyásos hús készítéséről. 
A 4 íves füzet ára 20 kr. Melegen ajánlhatjuk a lelkész-
és tanító urak figyelmébe terjesztés végett. — K. B. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* A „Tudományos Irodalmi Társaság" 

alakítására való Felhívást és az Alapszabály-
tervezetet lapunk elején veszik tiszt, olvasóink. 
Addig is, míg e nagyfontosságú ügyhöz különö-
sen hozzászólanánk, tisztelettel tudatjuk, hogy 
mindkét rendbeli irat egyidejűleg megküldetett 
az összes hazai prot. egyh. lapoknak, valamint az 
egyházi főhatóságoknak is. A zászló kibontatott: 
kezdődjék meg most már az egyetemes és lelkes 
akció. Mit, hol és miként kell legelőbb tenni: 
arról a jövő számban. Most csak az első fecskét 
akarjuk bemutatni apesti egyházmegye személyében, 
melynek ép a felhivás kibocsátásakor együtt levő 
közgyűlése Szilágyi Benő indítványára egyhangúlag 
elhatározta, hogy 500 forintos pártfogó tagja lesz 
az Irodalmi Társaságnak, oly formán, hogy ez 
összegnek 6°/0-os kamatját minden évben állan-
dóan fogja fizetni. Itt a példa: kövessük I 

* Lelkészjelölések. A beregi egyházmegyében folyó 
hó 14-én tartott lelkészjelölő bizottság ülésén : Munkácsra, 
mely I-ső, esetleg III. osztályú egyhá?, 3 versenyző közül 
egyik feltételesen pályázó visszalépvén, kijelöltettek: 
Peterdy Károly esperes és Fábián Károly szathmár-
németii segédlelkész. Botrágyra, I-ső osztályú egyház, 7 
(mind egyházmegyebeli) pályázó közül 5 jelöltetett u. m. 
Muhi Dániel, Varga József, Szabó Pál, Kulcsár János, 
Miklós József rendes lelkészek. A választás mind két 
helyen május i-ső napján fog megejtetni. 

* Püspöki látogatás. Szász Károly dunamelléki 
püspök úr f. év tavaszán a külső-somogyi egyházme-
gyében végzi a hivatalos püspöki látogatást. Erre a 
következő sorrend állapíttatott meg : Ápril 25-én hétfőn 
reggel indulás Siófokra, érkezés délben, d. u. Kiliti; 

ápr. 26-án d. e. Juth, d. u. Adánd, ápr. 27-én dél-
előtt Ságvár, d. u. Nyim; ápr. 28-án Som, d. u. Nagy-
Berény, ápr. 29-én d. e. Megyer, d. u. Bábony, ápril 
30-án d. e. Kapoly, május i-én d. e. Bálványos, dél-
után Endréd, május 2-án (vasárnap) d. e. Kőröshegy, 
d. u. Kereki, május 3-án d. e. Szárszó, d. u. Szólád, 
május 4-én d. e. Köttse, d. u. Csepel, május 5-én dél-
előtt Teleki, d. u. Őszöd, május 6-án d. e. Látrány, 
d. u. Túr, május 7-én d e. Mocsolád, d. u. Bonnya, 
május 8-án d. e. Nágocs, május 9-én (vasárnap) dél-
előtt Büssü d. u. Kazsok, május 10-én d. e. Lápafő, 
május 11-én d. e. Tengőd d. u. Iregh, május 12-én 
d. e. N.-Szokoly, május 13-án d. e. Felső-Nyék, május 
14-én d. e. Némedi d. u. M.-N- Székely, május 15-én 
d. e. N.-N.-Székely d. u. Miszla, május 16-dikán dél-
előtt Német-Gyönk, d. u. M.-Gyönk, május 17-én vissza 
Budapestre. 

* A budapesti evang. templom-építés tárgyában 
ápril 16-án a magyar ev. egyházgyülekezet is értekezle-

! tet tartott, melyen Sárkány József elnökölt. Eljenzéssel 
vették tudomásul, hogy Cséry Lajos, Kéler Napoleon, 
Stefany Lajos és Fuchs Gusztáv a templom-építés költ-
ségeire egyenként ötezer forintot, összesen húszezret 
ajánlottak föl. Aztán egy kis vita volt. Győry Elek föl-
szólalt, hogy mielőtt a templom építés ügyének támoga-
tását megígérnék, előbb kívánják, hogy a fővárosi ma-
gyar és német ev. egyházak szervezetileg forrjanak össze 
s szűnjék meg a nemzetiségi csoportosulás. Busbach 
Péter azt tartja, hogy a templom-építés ügyét nem 
szabad e föltételhez kötni s miután még Hunfalvy Pál 
s Horváth Sándor lelkész is hasonló értelemben nyilat-
koztak s még többen is hozzászóltak a kérdéshez : az 
lőn a határozat, hogy a magyar ev. egyház is teljes erővel 
kész támogatni a templom építés ügyét, de egyúttal meleg 
óhaját fejezi ki az iránt, hogy a magyar és német ev. 
egyházak végre egyesüljenek. Mint magán úton értesül-
tünk, a templomra eddigelé közel 50 ezer forint ajánlat 
tétetett. 

* A pápai ev. réf. egyházmegye közgyűlése 
ápr. 14—15. napjain tar ta tot t Pápán. Szekeres Mihály 
esperes, jelentésében bemutatá az egyházmegye kül- és 
beléletét, ecseteié, hogy a megye egén a béke őran-
gyala őrködik s fájóbb események nem zavarák nyu-
galmát. Örvendetes eseménye ez évnek az egyet, konvent 
megjelenése Pápán, mit szívélyes vendégszeretet foga-
dott, s azon édes remény bocsátott el, hogy itt e vég-
várban az ősök fiait találta s erős kálvinista szellemet. 
A jelentés egyébb pont ja i : Van az egyházmegyében 
27 anya, 13 1. egyház. Lélekszám 20,000 s néhány 
száz. Lelkész, rendes 27, segéd 4. Tanító 46, rendes 34, 
igeigl. 7, segéd 5. Született 1023. Meghalt 811. Háza-
sul t '227. Konfirm. 386. Kitért 1. Át tér t hozzánk 4. 
Mindennapi isk. 2819. Feljárt 2720. Ismétlő isk. 949, 
feljárt 890. Az egyházak évi bevétele 34>879 forint. Az 
egyházak évi kiadása 30,554 forint. Pénztár maradvány 
4320 frt. Magtári pénztőke 1638 forint 95 kr. Magtári 
gabona tőke 6204 mérp. Adakozás 435 frt 28 kr. Ha-
gyományozás 341 frt 34 kr. Építkezés 6318 frt 7 kr. Biz-
tosítási évi díj 431 frt 60 kr. Egyházmegyei, ker. főis-
kolára gyűlt 1967 frt. Van 11 jeles osztályzatú tanító, 
kik között első helyen áll tapolcafői Tóth Kálmán. — 
Közérdekűbb határozatok: i . A z egyházmegyei közpénz-
tár bevétele s kiadásának egyensúlyba hozására megté-
tettek a szükséges lépések. 2. Tekintettel a megyei pénz-
tár helyzetére a közalapi bizottság napi díját s fuvarját 
nem fedezheti az egyházmegye, minek következtében 
senkisem vállalkozott a bizottsági állásra, meglevén arról 



győződve mindenki, hogy úgy a központi, mint az egy-
házmegyénkénti közalap közigazgatási költségét magá-
nak kell a közalapnak fedezni. 3. Határozatilag kimonda-
tott, hogy az egyházmegye nagyobb községeiben állandó 
segédtanítóságok áilítandók fel az 1887—88. iskolai évre, 
a konventi díjra. Ilyen egyház van 8. Az esperes fel-
hatalmaztatott arra, hogy ezen helyekre okleveles 
segéd-tanítókat alkalmazzon, végszükségben a tanítói 
oklevéllel bíró segéd-lelkészek közül is. 4. Révész 
Kálmán theologiai tanár úr az egyházmegyébe be-
kebleztetvén, letett vizsga bizonyítványai alapján fel-
szentelésre ajánltatik. 5. Elintéztettek a közalapi kérvé-
nyek úgy az egyes egyházak, mint a lelkészeket il'ető-
leg. Bizony ha a mult évben kevés volt a kérvényező, 
most több, mivel templomot, íelkészlalkot több helyen 
kell építeni. 6. Megoldást nyert az a kérdés is: compa-
tibilis-e a leikés'i s tanítói állás a postamesterséggel ? 
Az egyhangú felelet az, hogy nem. 7. Liszkai József 
volt pápai lelkész úr alapítványi kamata özvegy Szabó 
Mihályné lelkésznőnek Ítéltetett. 8. Meghagyatott több 
gyülekezetnek, hogy templom, illetve lelkész és tanítói 
lakaikat mielőbb megépítsék, ilyenek : Réde, Dudor, Tevel, 
Mezőlak, Ajka, Padrog, Mihályháza, Náráp. 9. Örvende-
tes tudomásul vétetett, hogy Taap-Szt-Miklóson templom-
tetőzet építtetett, B.-M -Szentkirályon pedig díszes lel-
készlak. 10. A Baldácsí-alapítványra az alakulás nehéz-
ségeivel küzdő varsányi fiókegyház ajánltat'k. n . Meg-
oldást nyert a szórványok gondozása is, úgy hogy a 
Sopron-, részben Győr-, részben Veszprém megye észak-
keleti szélén levő szétszórt hitrokonok gondozása az 
esperesi káplánra bizatik, a vas-zalamegyei rész pedig a 
n.-pércsi lelkész úrnak adatik át, míg segédet tart. A 
missziói alapnak kérnie kellene az elsőre 400, utóbbira 
200 frtot. 12. Kimondatott , hogy Lajos Pál ászári tanító, 
egyházmegyénkben pályázatképes, mivel távoztakor a 
beléphetés meg lett neki igérve. 0 . 

* A jogakadémiák helyzetéről szomorúan érdekes 
képet nyújt a debreceni reform, főiskolai tanári karának 
püspökéhez, Révész Bálint úrhoz intézett hosszabb elő-
terjesztése, melyben számot ad a vidéki jogakadémiák 
tizenkét év óta tapasztalható hanyatlásának okairól s 
elősorolja azoknak az intézkedéseknek szükségességét, 
melyektől a jogakadémiák kívánt felvirágzása függ. A 
baj főokát abban leli a nevezett előterjesztés, hogy az 
ügyvédek doktorátusi kényszere miatt a joghallgatók 
általában az egyetemeket keresik föl, hol tú'népesedést 
okoznak, miből újabb visszásságok erednek. Panaszolja 
továbbá, hogy a vidéki jogakadémiák önállósága teljesen 
megszűnik a kultuszminisztérium amaz eljárása miatt, 
hogy sem a tanterv megállapítására, sem annak időnkénti 
módosítására az autonom hatóságok be nem folyhatnak. 
Ehhez képest az előterjesztés szükségesnek mondja, hogy 
a jogakadémiák ügye törvényhozás útján minél előbb 
rendeztessék s legyen vége a mostani törvényen kívüli 
állapotnak, midőn a felső oktatás e fontos tényezőjét 
merőben miniszteri rendeletekkel kormányozzák. Hasonló-
kép kívánatosnak mondja az előterjesztés, hogy az ügy-
védek ne kényszeríttessenek a doktorátusra, a mi úgy 
sem eredményezte a jogi pálya hallgatóinak alábbszállí-
tását, a mit pedig vele elérni céloztak, s ha előbb az 
ügyvédi proletariátus miatt hangzott fel a panasz, félő, 
hogy most a tömegesen kreált doktorok fogják képezni 
azt a »veszélyes osztályt*, mely hazánk szerény keretű 
kulturális és gazdasági viszonyai közt nem találja meg 
felcsigázott követelményei számára a megélhetési alapot. 
Az előterjesztést, melyet Baczoni Lajos jogtanár nagy 
gonddal irt meg, a tiszántúli egyházkerületi tanügyi bi-

zottság is elfogadta s elhatározta, hogy felterjeszti az 
egyházkerületi közgyűléshez. — E g y szakférfiú szívessé-
géből lapunk ismét hozand egy cikket a jogakadémiák 
kérdésében. 

* A nagybecskereki egyház f. hó n - é n húsvét 
másodnapján t-^rtá egyházi közgyűlését, melynek tár-
gyai voltak többek között a Zaboreczky építész-mérnök 
által készített s a presbyterium által elfogadott mintegy 
25 ezer frtba kerülő csinos gótli stylü templom bemu-
tatása s a helybeli gyűjtésről való intézkedés. A terv 
bemutattatva, mindenkinek tets/.ését igen megnyerte s 
kivitelre elfogadtatott. Mielőtt azonban a gyűjtésről tör-
tént volna intézkedés, Szalay l e i k é s r ö v i d e n élőszóval 
jelenté, hogy legközelebbi másfél havi kőrútjában a jó 
Isten rendkívüli szép sikerrel megáldotta, amenynyiben 
1727 frt 16 krt adott össze az Isten népe önként tiszta 
szívből a n.-becskereki ref. templom felépítésére, s kérte 
a híveket, hogy mi magunk is, ez évben is hozzunk 
áldozatot, mert így mutathatjuk ki leginkább hálánkat 
Isten, egyházunk és szerető embertársaink iránt. Erre 
Vécsey István főgondnok úr indítványozta, hogy nyis-
sunk aláírási ívet, s egy 24 óra alatt 2305 frt gyűlt be 
25 aláírással. A gyűjtést Szalay József lelkész tovább 
folytatja. — A templom-alap javára az egyháztanács 
indítványára oly szelvény- és gyűjtő-könyvecskéket bo-
csátott ki, amelyeknek minden példánya 100 drb 10 kros 
adomány-szelvényt tartalmaz. A kiállítás igen csinos: 
nemzeti szinű papirun, bibliai szép mondatokkal van ellátva 
minden szelvény. A címlapot az építendő templom csi-
nos rajza díszíti. Ajánljuk e szép célú, csinos kiállítású 
könyvecskéket, a n.-becskereki ref. templom érdekében 
nemesen buzgólkodók szíves figyelmébe. Könyvecskéket 
nagy örömmel küld a n -becskereki ref. lelkész Szalay 
József. 

* Az eperjesi ev. ág. hitv. kerületi theologián 
f. hó 17-én 2 végzett theoiogus tett a régi rendszersze-
rint candidaticumi vizsgát, u. m. Schulze Ottó Göllnic-
bányáról és Lipták Tivadar Kézsmárkról. A két jelölt, 
különösen az előbbi, sikeresen állotta meg a vizsgát, s 
mindkettő magyar és német nyelvű egyházi szolgálatra 
képesíttetett. A vizsgáló bizottság elnöki tisztét Sztehló 
János VI. szab. kir. városi főesperes vitte a tiszakerület 
püspökének megbízásából. Melegen ajánljuk a két hit-
jelöltet lelkésztársaink szíves figyelmébe s hathatós párt-
fogásába! — (sz.) 

* Az eperjesi ev. ker. collegium 1887. ápril hó 
16-án tartott állandó igazgató választmányi gyűlésén 
Hörk József collég, igazgat ó-tanár jelentvén, miszerint : 
nt. Török József ceglédi ev. lelkész és alesperes úr a 
collegiumnak egykor volt tanítványa hozzá 1877. márc. 
24-én 140 forintot küldött azon célból, hogy abból 30 frt 
az alumneumi alapra, 33 frt 60 kr a tandíj alapra, 63 frt 
60 kr a tanári nyugdíj-alapra, 12 frt 80 kr pedig azon 
alapra fordíttatik, melyből a szegény tanulók ruháztat-
nak, az ülés a collegium ezen kegyes jóakarójának s 
hálás volt tanítványának ezen nemes szívű adományáért 
jegyzőkönyvi meleg köszönetet szavazott. A nemes szívű 
adakozó ezen szép tette nem szorul magasztaló sza-
vakra, mert hiszen a hol *facta Ioquuntur«, ott a 
legékesebben szóló száj is elnémúl, de a collegiumnak 
jól esik, hogy így — a nyilvánosság terén Ís constatál-
hatja, miszerint vannak hálás tanítványai', miszerint Isten 
a collegium tanárainak működését a legszebb sikerrel 
koszorúzza, mert a legszebb siker az, ha a hazának, az 
egyháznak, a társadalomnak nemes szivű, képzett tago-
kat nevelheti 



* Rövid hirek. A budapesti egyház ma egyházi 
közgyűlést tart, melynek főtárgya az új gimnázium épí-
téséhez szükséges kölcsön és adakozási ügy. — Az 
országos prot. árvaház választmánya a napokban ülést 
tartott, melynek néhány sürgős természetű felvételen 
kívül főként a május közepén tartandó közgyűlés előké-
szítés képezte tárgyát. — Kaposvárit a rem rég alakult 
reform, egyház templomot és paplakot szándékozik épí-
teni. — A »Deb. Prot. Lap<s. külön mellékletben közli 
az ottani főiskolai tápintézetre vonatkozó érdekes »Emlék-
irat «-ot, melynek főbb vonásait lapunk egy korábbi szá-
mában közöltük. — Eperjesen fiók-egyház szervezése 
van folyamatban, me'y törekvést a Köza'ap is támogat, 
midőn Eperjest missziói központtá jelölte ki, és számára 
segélyt rendel t ; a lelkészi teendőket egyelőre Kovács 
Béla a.-vajkóci lelkész végezi. 

* Gyászhirek. Gsicseren a napokban hunyt el 
Szabó András az ungi egyházmegye kiérdemült főespe-
rese élete 82-ik évében. — Duna-Szent-Gy'örgyön meg-
halt Zólyomi György lelkész 64 éves korában. — Or. 
Füzesen e hó 16-án hunyt el Csíki Györgyvé, született 
Vajda Sarolta, a füzesi lelkész neje, 5 kiskorú árvát 
hagyva maga után. Béke az elhunytakra, vigasztalás a 
kesergőkre 1 

* Szerkesztői mondanivalók. Dr. 11. A. úrnak 
Kecskemét. Szép cikke a jövő számban, a kérés teljesít-
tetik. — Dr. Sz. M. úrnak E. A gyűlési saison lejártá-
val mindjárt közöljük. — K. S. úrnak. A »Viszhíing« 
nem sokára viszhangozni fog. Köszönjük E. K. L.-nak 
N. B. A küldeményért köszönet, a példányok iigye 
elintézve. — F. •/. úrnak F. Kivánatod szerint intéz-
kedtünk. — S. K. úrnak B. S. Megtesszük, legkevésbbé 
sem alkalmatlan. — B. F. Szíves tudósítása nem fért 
be e számba. — V. L. úrnak M—s. Nagyon fáj'a'juk, 
hogy megelőztetvén, a becses küldeményt félre kellett 
tennünk. Ajánlatát örömmel vesszük. 

Az Anker közgyűlése. Az >Anker« élet- és jára-
dék-biztosító-társaság e hó 13-án tartá meg 28-ik köz-
gyűlését gróf Zichy Ödön elnöklete alatt Az évi üzlet-
jelentés melegen emlékezvén meg az elhalt dr. Bodart 
Narciss igazgatóról, kiemeli, miszerint az üzlet a lefolyt 
évben lényegesen gyarapodott , s ugy a biztosítottakra, 
mint a részvényesekre nézve kedvező eredményekkel 
zár. A benyújtott ajánlatok Összege 21.070,540 forintra 
ment, •— s a biztosítási állomány 74,419 szerződésben 
154.696,378 frt tőke és 47,302 frt évjáradékra sza-
porodott. A bevételek közt szerepel 948,555 frt túlélési 
csoport betét, 1.224,947 frt a 85% nyereménynyel egy-
bekötött életeseti biztosítások (E. tábláz.) után fizetett 
dijakért, haláleseti biztosítások után befolyt díjak — 
1.604,363 frt. Kamatbevételek 1.646,737 frt. A kiadá-
sokat illetőleg a lefolyt 1886-ik évben fizettetett: lejárt 
csoportbiztosítások után 3.004,279 frt, halálozások-, élet-
és járadék-biztosítások után 1.044,919 frt, biztosítottainknak 
engedélyezett kötvénykölcsönökért 262,503 frt. A biz-
tosítottak befektetéseinek jövedelmezőségét mutatja ama 
körülmény, hogy a csoport tagok által tett 1.320,482 frt 
betét után 3.004,279 frt folyósíttatott, a mi a részleten-
ként teljesített betétek 7 l / 9 ° / o O S kamatok kamatozásának 1 

felel meg. A nyereménynyel egybekötött életeseti biztosítá-
sok után a tőke 34.12°l0-a esett nyereményképp s a ha-
lálesetre nyereménynyel biztosítottak az évi díj 25°l0-át 
élvezték osztalékképen. A társulat biztosítékai, ideértve a 
különféle tartalékokat, alaptőkét, valamint a csoport i 
és nyereménynyel járó életeseti biztosítások alapjait 

33.723,884 frtra mennek. A befektetést illetőleg ki-
emelendő, miszerint a jelzett összegből 1 895,022 forint 
bécsi és budapesti házakban van elhelyezve, melyek az 
évi leírások folytán jóval a valódi értéken a'ól szerepel-
nek a mérlegben. A vagyon túlnyomó többi része jel-
zálogos biztosítékot nyújtó s állami garanciát élvező 
legelső értékekben van elhelyezve, a mely körülmény a 
felülvizsgáló bizottságnak alkalmat nyújtott elismerő'eg 
hangsúlyozni, hogy a társulat befektetéseinél szigorú 
óvatossággal jár el, s a biztosítási alapok és tartalékok 
szükségesnél nagyobb gyarapítására különös gonddal van. 

1 HIRDETÉSEK. llifl 
Az eperjesi ev. ker. collegiu n által Eperjesen ta-

nult s tanulmányaikat valamely külföldi egyetemen fo ly-
tató hitjelölteknek osztatni szokott ösztöndíjakra ezennel 
pályázat hirdettetik. 

Ezen ösztöndíjak közül a Jozeffy P.-félénél elsőbb-
séggel bírnak azok, a kik Jozeffy Vazul vagy Tessedik 
c^aladból származnak, s így az alapítónak rokonai, mely 
tény okmányilag igazolandó. A Schwarz M -félére pedig 
Sopronban tanult hi'jelöltele is pályázhatnak. 

Pályázók szabályszerű'eg felszerelt kérvényeiket 
(Anmeldungs-Buch stb.) f. é. május hó 15-ig az alulirt 
igazgatósághoz küldjék be. 

Kelt Eperjesen, 1887. ápril 18 án. 
1 - 2 Az eperjesi ev, ker. collegium igazgatósága, 

A dunántúli ev. ref. egyházkerület pápai főgymna-
siumában a latin és görög c'assica philologiai tanszakra 
pályázat nyittatik. 

A megválasztott tanár az I—III. osztályban a 
latin nyelvet, esetleg a körülményekhez képest a magyar 
nyelvet is fogja tanítani. Orászám 20—21. Evi fizetés 
IOOO azaz ezer forint, melyből 200 frt lakbér. 

Pályázati kérvényhez melléklendők: a) kereszt-
iévél, b) erkölcsi bizonyítvány azon időtől kezdve, midőn 
iskolai tanfolyamát bevégezte, c) tanári oklevél a classica 
philologiából, cl) szolgálali bizonyítvány, e) orvosi bizo-
nyítvány a testi épség bizonyítására. 

Pályázó csak ev. ref. vallású lehet, megválasztatása 
esetén jogos, egyszersmind kötelezett tagja leend a 
tanári nyűg- és gyám-intézetnek, székét szaktudomanyára 
vonatkozó értekezéssel tartozik elfoglalni az 1887—-88. 
tanév elején. 

A kellőleg fölszereli pályázati kérvény 1887. jun. 
5-ig főtiszt, s nagys. Pap Gábor püspök úrhoz kü'dendő 
Rév-Komáromba. — Kocs, 1887. ápril 21. 

L á s z l ó J ó z s e f , 
foisk. egyházi gondnok. 

Briinni k e l m é k e t e legáns nyári öltöze re 3*10 méteres sze lvényekben, minden 
szelvény 4 bécsi rőf frt 4 . 8 0 i g s n finom, f t 7 .— l egf inomabb, f r t 10.50 legesl gf ino-
ma ' . b va lódi g y a p j ú b ó l , va lamin t k a m m g a r n és fe laőkabát ke lméke t , úgysz in tén 
u tazó-pla ideket , d a r a b j á t 5 és 6 f r té r t , szállit az összeg u tánvé te l e mellett a szilárd 
és j óh i rűnek ismert posztógyári raktár S I E G E L - I M H O F Briinnben, Ferdinands-
g a s s e Nr 53. — Magyarázat . Minden szelvény 3 1 0 mtr . hosszú és 135 cm. széles, 
s i ?y tel jesen e legendő egy tökéletes férfi-öltözetre, S ^ S j A . f ö n n e b b i cég ism rétes 
sz i l á rdsága é ; j e len tékeny munkaképes sege kezeskedik ar ról , h o g y csak a legjobb áru 
pontosan válasz to t t min ta szerint szál l í t ta t ik . — Miután most igen sok szédelgő cég 
„briinni á r u k " köpenye a la t t ga rázdá lkod ik , ezek ellenében a fönnebbi cég mintákat 
küld Ingyen é s bérmentve. 8—20 

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

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : IDx. B a l l a g i IbvíEox. 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, Kinizsjf-utca 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 d i ja : 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

külön 30 kr. 

Teljes s z á m ú példáirxyokkal m i n d i g szolgéil]aa.tum.k:. 

Az „Irodalmi Társaság" szervezéséhez. 
Mit a hazai protestantismus régóta oly saj-

nosan nélkülöz, mit tudósaink s irodalom-párto-
lóink oly epedve várnak, mit az egyházi sajtó 
oly hévvel sürget: a tudományos irodalmi társa-
ság a létesülés stadiumába lépett. Az alakításra 
buzdító lelkes Felhívás fényes nevek aláírásával 
kibocsáttatott, az eszmét körvonalozó, eszközeit 
feltüntető, egész képét vázoló Alapszabály-tervezet 
ott áll nemcsak e Lap olvasói, hanem az egész 
művelt protestáns közönség előtt. A díszes zászló 
ki van bontva: hivogatólag leng, sorakozásra 
szólít. 

Meleg szívvel, örvendező lélekkel üdvözlöm 
ez országra szóló nagy tervezést, ez egyházépítő 
bölcs kezdeményezést. Melegen üdvözlöm, mert 
ki ne érezné szükségét egy oly társaságnak, 
mely egyházi tudományos életünk parlagon heverő 
mezőit gyümölcsözőleg művelni Ígérkezik? Melyik 
tudós, melyik tudomány-barát, melyik egyházsze-
rető protestáns ne örvendene oly társaság létre-
jövésének, mely ^általában a hazai protestáns 
tudományos irodalomnak, különösen és első sor-
ban a protestáns egyháztörténelemnek művelését 
és terjesztését * tűzte ki célul? — Lélekből üd-
vözlöm a bölcs kezdeményezést, mely engem a 
biztos létesülés reményével kecsegtet, mert az 
irodalmi egyesülés egyetemesen érzett szükségé-
ből kiindulva, már a Felhívást aláirók névsorával 
kifejezi, hogy ez a Társaság az egész hazai pro-
testantizmus közös alkotása kiván lenni, tehát oly 
érdekek vállvetett ápolására akarja a protestáns 
erőket egyesíteni, melyek reformátusoknak és 
evangélikusoknak, evangélikusoknak és unitáriu-
soknak nagy és közös érdekeik. Bölcs a kez-
deményezés azért is, mert a hazai egyházaknak 
minden működő erőit; egyházi és világi elemet, 
tudomány-művelőt és tudomány-kedvelőt, szellemi 
munkást és anyagi pártfogót, testületi erőt és 

egyéni képességet egyaránt egyesíteni, működésbe 
hozni és érvényesíteni óhajt. Nagyobb zajjal, lár-
másabb zászló-bontással, tudom, hogy már indul-
tak egyházi köreinkben hasonló kezdeményezé-
sek ; de bölcsebb kimódolással, körültekintőbb 
számítással eddigelé még nem. Ha ez a társulat 
is csak muló tengődésnek nézne elé, ha ez is 
csak megalakulna s pár évig sínylődnék, mint 
nem egy boldogult elődje tevé: e körülmény a 
protestáns egyház tudományos élhetetlenségének 
volna szomorú jele és gyászos bizonyítéka annak, 
hogy kihalt belőlünk az ősök példás hit- és 
munka-ereje, hogy nincs többé bennünk élni jog, 
hit és erő. 

De én ettől nem félek. Hitnek és tudásnak, 
munkaképességnek és áldozatkészségnek, szellemi-
erkölcsi és anyagi erőknek oly gazdag tőkéje van 
még a hazai protestantizmusban, mely kellően 
kihasználva, okosan gyümölcsöztetve az egyházi 
és tudományos életnek dús kamatokat hozand. 
C^ak tegye meg mindenki, mit tőle méltányo-
san várni lehet, a kivánt eredmény nem fog el-
maradni. 

Az egyházi sajtóra kettős feladat vár. Elő-
ször egyetemes és lelkes agitációt indítani a Tár-
saság érdekében. Az a 12 — 13 egyházi lap és 
folyóirat, mely anyanyelvünkön megjelenve, a 
protestantizmus nagy érdekeit szolgálja, az irott 
szó hatalmával olvasó közönsége körében nem 
egy pártfogót, számos alapítót, sok rendes és 
pártoló tagot gyűjthet a Társaságnak. Legyen 
minden egyházi lap egy-egy gyűjtési központ, 
hol a tagok beiratkozhatnak, jelentkezhetnek. 
Kövessük a pozsonyi ^Evang. Egyház és Iskola* 
példáját, mely a tagok nyilvántartására külön 
rovatot nyitott és lelkes szavakban buzdítja olva-
sóit, hogy jelentkezésük és taggyüjtő munkássá-
guk által a Társaság létrejöttét biztosítsák. A saj-
tónak a kötelessége az is, hogy a nyilvánosságra 
hozott Alapszabály-tervezetet részletes eszme-



csere tárgyává tegye s az előzetes megvitatás 
által az alakuló közgyűlés munkáját megkönnyítse. 
A következő nyári idény bő alkalmat nyújt a 
Társaság keretének és szervezetének körülményes 
hirlapi megbeszélésére. E célra lapunk is kész-
séggel nyitja meg hasábjait. 

Az egyházi testületek elöljáróira az a köteles-
ség néz, hogy személyes és hivatali befolyásukat 
hathatósan érvényesítsék a Társaság szellemi, de 
főként anyagi támogatása érdekében. Népesebb 
és vagyonosabb gyülekezeteink minden nehézség 
nélkül beléphetnek az alapítók, sőt a gazdagabbak 
a pártfogók sorába is, miután a tervezet szerint 
az erkölcsi testületeknek azon kedvezmény nyuj-
tatik, hogy tett alapítványaiknak csak kamatait 
kellend fizetniök. A közel 3000 prot. gyüleke-
zetből, azt hiszem, nem nagy erőfeszítésbe kerül 
legalább 3 — 400-at az alapítók vagy pártfogók 
sorába behozni. Hasonló eljárás volna követendő 
az egyházmegyékben, esperességekben, papi kö-
rökben, közép- és felső-iskolákban, könyvtáraknál, 
egyházkerületekben. 

A testületi pártolás mellett erős tevékeny-
séget kellene kifejteni egyházaink műveltebb és 
vagyonosabb tagjai körében, különösen azok kö-
zött, kik az egyháznál és iskolánál állásokat 
viselnek. A világi elem pártolásának minél széle-
sebb kiterjedésben való megnyerése a társaság létesü-
lésének és virágzó fennmaradáséinak egyik feltétele. 
Az egyházi elem kevesebb is, szegényebb is, 
hogysem ily nagy anyagi erőt igénylő társulatot 
a maga erején megbírjon. A bár 3000 léleknél 
többet számláló prot. papi és tanári testület igen 
nagy percentje nincs is azon helyzetben, hogy a 
társaságnak tagja lehessen; de általában sem 
várható e sok oldalról igénybe vett és szerény 
javadalmazási! egyházi hivatalnokoktól, hogy ed-
digi irodalmi kiadásaik mellé — mert az egyház-
irodalmi termékeket csaknem kizárólag ők tart-
ják fenn — erejökön felüli terhet vegyenek vál-
laikra. 

Az egyházi hivatalnokokra, papokra és tanci-
rokra első sorban a Társaság szellemi munkájá-
nak terhe és dicsősége vár. Ők vannak hivatva 
arra, hogy az alakulandó Társaságot szellemi tő-
kéjükkel, munkáikkal és kutatásaik eredményeivel 
gazdagítsák. 

Adja Isten, hogy a Társaság minél előbb 
megalakulva, az anyagi és szellemi támogatás oly 
mértékével találkozzék e hazában, minőre a ter-
vezők számítanak, minőt ily nagyfontosságú vál-
lalat megkíván, minőt a hazai protestantizmus 
méltósága és jóhirneve megkövetel. 

A Felhívás elhangzott: hallgassunk r á ; a 
zászló kibontatott: sorakozzunk! 

Lapunk az ^Irodalmi Társaság* számára 
külön rovatot nyitva, örömmel veszi, szépen kéri 
a minél tömegesebb jelentkezést. 

Szöts Farkas. 

A konfirmáció kérdéséhez/ 
(Vonatkoztatva a »Debreceni Protestáns Lap* 1886-ik évi 44 és 45-ik 

számában megjelent közleményre.) 

(Folytatás és vége). 

Elbánva cikkiró az »áldás* kifejezéssel, puritán 
szempontból kifogásolja még »a kéz főretételét« is, 
»mert még babonás hiedelemre is nyithat utat« s közel 
jutnánk a bérmáláshoz. 

Vájjon ily feltevésekkel nem lehetne-e egész odáig 
eljutni, hogy a keresztségből a vízzel való megöntést, 
az urvacsorájából a kenyér és bornak a hivők által való 
vételét is el kell hagyni, mert hiszen — cikkiró állás-
pontjáról tekintve a dolgot — nincs kizárva annak le-

í hetősége, hogy ezen cselekvényekhez is ne férkőzhet-
nék babonáskodás. Történt is ilyesmi, kivált a konfirmá-
ciót nem ismert időben, s történhetik ma is, a tudatlan, 
értelmetlen egyéneknél. Bizony az ilyen babonáskodás és 
tévelygés felé könnyen hajló felfogások és vélekedések 
kiküszöbölése végett is felette szükséges, hogy a lelki-
pásztor maga alaposan oktassa a konfirmándusokat, s 
ekkor a kéz főre való tétele sem lesz a gyülekezet előtt 
egyébb, mint a szertartás hatásosabbá tételének egyik 
mozzanata. 

Hogy ez a »kéz főretétele* nálunk protestánsoknál 
szerepel, oda mutatok a »Papszentelés« szertartásának 
azon részletére, mikor a felszentelendő atyafiak — kik 
a cikkiró borzalmára még le is térdepelnek — fejére 
püspök és esperesek kezüket rátevén, mondatik el meg-
szenteltetést kérő könyörgés, s bár a szertartásnak ezen 
aktusa régtől fogva nagy és vegyes közönség jelenlété-
ben végeztetik, eddig még senkinek sem jutott eszébe 
nyilvánosságra hozni, hogy ez a cselekmény — a kö-
zönség valamely részének felfogása szerint — bűbájos 
vagy üdvhatálylyal bírhatván az valami felesleges, sőt 
káros befolyású, de meg egy más vallásfelekezet szer-
tartásához is közeledik, tehát mellőzendő. Ha majd ezen 
ősi protest. szokás a lelkészfelszentelésnél törülve leend, 
akkor én is kötelezve érzendem magamat — ha ugyan 
életben ezt megérem — a konűrmándusoknál a kéz főre-
tételével felhagyni. Nem is jár pedig ez az aktus a bér-
máláshoz oly közel, mint cikkiró vélni akarja, e tekin-
tetben elég legyen arra utalnom, hogy a bérmálásnál az 
illető egyéneken kívül szerepel: letérdepelés, olajjal való 
megkenés, névadás, arcullengyintés, végre az olajos 
helynek megtörlése; minő nagy különbség van ezen 
csoportosított cselekmények és az egyszerű főhajtás mel-
lett történendő kéz főretétel közt. 

A növendékek természetéhez s viszonyaihoz képest 
kiválasztott szentírási helyek — cikkíró kívánalma sze-
rint — a szertartási beszédbe illesztetvén be, nem vol-
nának oly alkalomszerűen kiemelkedők, meghatók s 
jótékony hatásúak, aztán meg milyen visszásán venné ki 
magát, így beszélni. N. N. és N. N. ez a bibliai intés 
vagy áldás nektek szól — s így tovább ezt a másikat 
ti reátok vonatkoztatom — míg a kéz rátétéi világosan 
jelzi, hogy az igék kikhez vannak intézve. 

»Hát az orgona miért szerepel a konfirmációnál® 
kérdi a cikkiró »talán azért, hogy a lelkipásztor áldó 
szavait a gyülekezet tagjai az orgona lágyan zengő 
hangjai mellett ne hallhassák?® Felelet, épen azért, épen 



oly célból és joggal, mint más protestáns vallásos szer-
tartásoknál, már t. i. a hol van, a hol pedig nincs, ott 
egyáltalában nem szerepel, hogy pedig a gyülekezet 
tagjai a lelkipásztor szavait meghallják — ha bár nem 
kiáltoz is — ezt egész biztossággal állítom, igaz, hogy 
cikkiró puritánizmusa beleköthet, de mégis •— a meg-
hallhatás lehetőségére nézve — megemh'tem a zenésí-
tett költemények előadását, persze hogy a beszélő a 
zenével kisérővel összhangzatosan működik, s ez utóbbi 
nem akarja társát felülmúlni. 

Különben itt e helyen látom jónak kijelenteni, hogy 
a konfirmáció végrehajtásánál általam követett eljárás 
egyes részleteire gúnyos bírálatot jogosan és alaposan 
csak azon esetben mondhat bármily kritikus is, ha a 
cselekvényt szemeivel látja s hangokat füleivel hallja 
vagy pedig ő maga egész jóakarattal és egész lelkéből 
megkísérli. Ezen két tényező nélkül könnyű és sokak 
előtt tetszetős munka a legszentebbet, a legmegindítób-
bat is gúny és nevetség tárgyává tenni. 

Teszi is ezt a cikkiró, midőn felkiált : »En édes 
Istenem 1 hát a hol orgona nincs, miként fogják a gyer-
mekeket konfirmálni ? Talán csak nem mennek addig a 
papi ornatusba öltözött lelkész vezetése mellett, míg egy 
orgonával ellátott templomra nem akadnak ?« Természe-
tes, hogy nem mennek. Ezen töprenkedés vagy feladat 
megoldásához nem kívántatik kolumbusi éleselmű találé-
konyság vagy vakmerőség; egy kevés józan ész s ugyan-
annyi jóakarattal bárki is rá jön, hogy ily helyen orgona 
szerepeltetése nélkül végeztetik a konfirmáció, épen úgy 
mint azon vallásos szertartások, melyeknél az orgona a 
hol van, igen szépen és meghatóan közreműködik. Csak 
nem viszi talán cikkiró annyira túlságba érveléseit, hogy 
még azzal is gyanúsítson, hogy én a konfirmációnál az 
orgona szerepeltetését egyik fő és elengedhetetlen kel-
léknek tartsam. Ez már a roszból nagyon is sok lenne. 

Ezek után tanácsolja cikkiró: »Ne törekedjünk a 
feltűnőre, a fülcsiklándoztatóra.« 

Csak sejtem és nem veszem biztosra, mivel hatá-
rozottan nincs mondva — hogy cikkiró és talán mások 
is »feltűnőnek« tartják a zsinatilag előirt ®rendszeres 
egyházi ruházat« — melyet én közszóllam után papi or-
natusnak mondtam — viselését; s csakis a palástot is-
merik el a lelkipásztori teendők végzésénél elengedhet-
len jelvényül, persze a palást kurta zekéhez — kék 
nyakkendővel s különbféle színű felsőhöz, a hány annyiféle 
— köztük még pörge kalap is látható — föveghez — 
igen jól veszi ki magát s a papi szolgálat komolyságát 
s hatását szerfelett emeli, de hát hiában a papi egyen-
ruha — hierarchikus törekvést jelképez, pusztán külső 
látványosság — a melyeket pedig a puritánizmus elitéi. 
I Iát aztán mit mond ez a puritánizmus a templomok 
kifestéséhez, általában azok belsejének felszerelésénél az 
újabb időben érvényesült műizléshez, például a szószék 
Urasztala mesteri faragványaihoz — vagy pláne azok 
még márványból vannak — az azok körül futó arany, 
ezüst vagy más hímzéssel ékes bársony vagy posztó 
körítéshez, nem különben az úrvacsora osztáskor használt 
pompás és értékes térítőkhöz ? Mindez látványosság •— 
sőt fel is tűnhetik; ugyanazért el velük — a pókhálós 
kopott falú, ólomlemezes ablakú templom — egyszerű 
festetlen — v,agy kék veres színekkel bemázolt padok, 
rozzant lábú Urasztala, vályogból készült fehérre meszelt 
vagy hordóalakú fából való katedra, ezek a régi puri-
tán korból átmaradt tárgyak — úrvacsora osztáskor egy 
fehér abrosz — adják meg a prot. istenitiszteletnek valódi 
külső keretét, kik ezeken túllépni merészkednek, azok 

vétkeznek a puritánizmus ellen, mint ilyenek korlátok 
közé szorítandók és megintendők. 

A »fülcsiklándoztató« — talán nem tévedek — az 
orgonára van értve. Igazán unikum egy vélekedés — az 
orgonát akkor is fülcsíklándoztató zene-eszköznek tartani, 
mikor annak hangjai egy Bach, Mozart, Cherubini avagy 
újabb időben fellépett chorál-szerzők egyházias jellemű 
mesteri szerzeményeikben a tiszta vallásos buzgóság és 
mély meghatottság — avagy a földi környezetből való 
fölemelkedés — érzelmeit öntik át a hallgatók kedélyébe. 
Avagy talán nekünk protestánsoknak a szívvel, a kedély-
lyel semmi közünk ? Nekünk az értelem elég ? 

Én úgy hallottam, úgy is tudom, hogy a templomi 
zene szintén bír azon tulajdonsággal, melynél fogva a 
fogékonyabb szíveket még nemesebbé teszi, sőt a durva 
természetűekre is szelídítő és megindító hatást gyakorol; 
most kellett értesülnöm arról, hogy azok nem egyebek, 
mint fülcsíklándoztató dallamok — épen azért az or-
gona — mint azok közvetítője a prot. istenitiszteletnél 
helyt nem foglalhat. 

Hova nem vezethet az ilyen puritánizmus! Merev-
sége mellett eljuthatni egyrészt a bigottság, másrészt a 
ridegség dermesztő határához. 

Hallottam is, olvastam is ilyesmiket, hogy az állat-
világ egyik leghatalmasabbika a kis egértől retteg, egy 
másik bizonyos szín látására indulatba jön, hogy sok 
világra híres nagy embernek volt és van ma is termé-
szeti gyöngesége, egy ilyen a kakaskukorékolást ki nem 
állhatta, más a macskát nem tűrhette közelében, van ki 
a tolltól irtódzván, társaságban meg nem jelenhet, mert 
fél, hogy ottan tolldíszszel találkozhatik stb. De ugyan ki 
is tudhatná előszámlálni a nevelés, sőt még az erős akarat 
által is le nem győzhető mindazon szervezeti gyönge-
ségeket, melyek mai napság — ha nem csalódom — 
»:deg baj«-nak neveztetnek, hiszen hát ha ezek számát 
még egy új faj is szaporítja, mely a papi ruházat láttára 
és az orgonának a templomi szertartásoknál való meg-
szólaltatására mutatkozik, baj biz az, főleg ha idegességét 
még környezetére is átvinni törekszik. 

A cikk befejező pontjában foglaltakra csak annyit, 
hogy ha annak legnagyobb része nem gáncsoskodás ? — 
akkor . . . . megnevezni avagy jellemezni másra bízom. 
Én legfeljebb is a Prédikátori könyv VII. r. 16. v. I. Kor. 
III. r. 19. v., IV. r. 4. v. II. Korint. XIII. r. 9. versében 
foglaltakra támaszkodva, zárom be soraimat. 

Sütő Kálmán, 
beregsomi lelkipásztor. 

I S K O L A Ü G Y . 
A kecskeméti jogakadémia című cikkhez. 

Mindazok, akik a kecskeméti ref. jogakadémia ügye 
iránt közvetlen vagy közvetve érdeklődnek s annak 
virágzását akár a hazai jogi szakoktatás, akár pedig pro-
testáns érdekből szivükön viselik, köszönettel tartoznak 
Eötvös Károly Lajos úrnak e becses lapok f. évi 14-ik 
számában foglalt jóakaratú cikkeért, mely már ezen 
szempontból is megérdemli, hogy beható eszmecsere 
tárgyává tétessék. Legyen tehát szabad e fontos kérdés-
hez az én csekélységemnek is pár szót kockáztatni. 

Eltagadhatatlan tény, hogy a kecskeméti jogaka-
démia is, mint a többi akár felekezeti, akár állami jogaka-
démiák ez idő szerint csak vegetál. A joghallgatók száma 
tetemesen megcsökkent annyira, hogy a jogakadémiák 
hallgatóinak száma az 1885/6. tanév II. felében a deb-
receniben 102, a pozsonyiban 79, a kassaiban 70, a 



m.-szigetiben 62, a kecskemétiben és n.-váradiban 60—60, 
a pécsiben 57, az egriben 46, a győriben 43, a sáros-
patakiban 30, a n.-szebeniben 27, az eperjesiben 25 volt. 
Tehát a 12 jogakadémia közül a hallgatók számát tekintve 
a kecskeméti jogakadémia 5-ik helyen állt; vele egyenlő 
népeségű volt a nagyváradi kir. jogakadémia s még 6 
jogakadémia van a kecskemétinél rosszabb viszonyok 
közt. Ez az egyszerű statisztikai adat napnál világosab-
ban igazolja, hogy nemcsak egyik-másik jogi tanintézet, 
hanem valamennyi jogakadémia sínlődik. 

Ha már most ezen közös baj oka iránt kutatunk, 
azt okvetlenül a jogi szakoktatás új rendezesében kell 
megtalálnunk. Statisztikai adatok mutatják, hogy az 
összes jogakadémiák ez óta néptelenedtek el. A kormány-
zat megrettent az ügyvédek légiójától s gátot akarva 
azok szaporodásának vetni, áldozatul dobta a jogtudori 
szigorlatot, melyet az ügyvédi vizsga előfeltételéül sza-
bott s melyet ez által (a mint ez a legutóbbi jogász-
gyűlésen is mondatott) szinte a nevetségesség niveaujára 
siilyesztett alá. Célzatosan-e vagy akaratlanul — nem 
keresem — egy csapással a hazai jogakadémiákat is a 
lassú sorvadásnak kárhoztatta ezen intézkedés. Az egész 
ország jogász ifjúsága seregestől tódul az egyetemek 
termeibe, melyek néha felét sem képesek befogadni 
egyes tanárok hallgatóinak és megismerkedni kívánnak 
azon tanárokkal, kik előtt majdan a jogi szigorlatokat 
kell szükségkép kiállaniok, mely nélkül a jogipálya ez 
idő szerint legqualificálóbb s legmagasabb diplomáját, az 
ügyvédit nem érhetik el. 

Tengerbe hordanék vizet, ha ezen intézkedés min-
den tekintetben ártalmas voltát igyekezném bebizonyít-
gatni. Ez már általánosan, úgy szólván egyhangúlag el 
van ismerve s ha mégis fenntartatik, annak oka részben 
abban keresendő, hogy az álszemérem — az emberiség 
ezen eredendő bűne — inkább fenntart egy káros in-
tézkedést, mintsem hibáját beismerje; másrészről pedig 
ezen intézkedés a leggyakorlatiasabbnak és célhoz leg-
biztosabban vezetőnek mutatkozik arra, hogy a most 
divatos jogi szakoktatási eszme diadalra jusson t. i. 
hogy a jogakadémiák elsorvasztassanak, vagy jól ma-
gyarul szólva, arra kényszeríttessenek, hogy önmaguk 
»adják be a kulcsot« s a jogakadémiák romjain felállít-
tassák a sokat emlegetett harmadik egyetem! Ha ez a 
tengeri kigyó olyan panacea volna, mely hazai jogi szak-
oktatásunk bajait megorvosolná, úgy akár mint protes-
tánsok, akár mint jogászok lennénk oly önzetlenek, hogy 
bezárnók jogakadémiánkat minden lelkiismereti furdalás 
nélkül. De az ügy alapos ismerete — lehet, hogy majd 
a tapasztalat is — meggyőzhet mindenkit arról, hogy a 
hamradik egyetem, állíttassék bár az fel Magyarország 
bármelyik városában, a jogi szakoktatás bajait egyálta-
lában nem orvosolja és csak azon jogakadémiákat teszi 
feleslegesekké, a melyek esetleg a felállítandó harmadik 
egyetem közelében lesznek. 

Részemről tehát nem mint jogakadémiai tanár, 
hanem úgyis, mint jogász s úgyis, mint protestáns azt 
vallom, hogy a hazai jogakadémiákat általában s a 
protestáns jogakadémiákat különösen fenn kell tarta-
nunk s minden megengedett úton úgy a jogi szak-
oktatás, valamint a protestáns iskola-ügy érdekében 
felvirágoztatásukra kell működnünk. Talán nem lesz fe-
lesleges e helyen is felemlítenem, hogy a kecskeméti 
jogakadémia tanári kara e tekintetben actiót indított 
meg, melynek hogy nem lett eredménye, rajta kívül 
álló okokon mult Ugyanis 1885. évi február hóban a 
hazai Összes jogakadémiák tanáraihoz egy felhívást bo-
csátottunk ki, melyben egy jogakadémiai tanár-gyűlés 

tartását indítványoztuk, mely a jogakadémiak közös 
baja s az ebből kivezető utak felett tanácskozzék. A 
gyűlés azonban nem jöhetett létre, mert csupán 3 jog-
akadémia csatlakozott feltétlenül a mozgalomhoz, a 
többiekre számítani nem lehetett. Nem hagyhatom szó 
nélkül, hogy a sors megadta azt a szomorú elégtételt 
nekünk, hogy épen azon jogakadémiai tanárok, kik 
akkor vagy épen nem, vagy elutasítólag válaszoltak 
felhívásunkra — azóta kérvényeznek és feliratoznak 
egyenként, holott egyöntetű s együttes fellépésnek minden-
esetre nagyobb morális ereje s hihetőleg eredménye is 
lett volna. 

Egyébiránt a jogakadémiák ügyében — úgy lát-
szik — az ev. ref. egyetemes konvent szintén fel akar 
lépni. Jelesül Pápán 1886. október 18—24. napjain tar-
tott gyűlésében — jegyzőkönyv 65. sz. — a sárospa-
taki jogakadémia tanári karának felterjesztésére azt ha-
tározta, hogy a többi ref. jogakadémiák, illetőleg egy-
házkerületeik is tegyenek ez ügyben jelentést és adja-
nak véleményt. Azt hiszem, hogy a ref. jogakadémiak 
meg fogják ez alkalmat ragadni egyrészről bajaik elpa-
naszlására, másrészről az ezeken segitő orvosszerek elő-
sorolására. így jelenthetem, hogy a kecskeméti jogaka-
démia körében készül már a felirat, mely ez ügyben a 
legközelebbi egyházkerületi gyűlés útján a konventhez 
lesz felterjesztendő. Erős bizalommal reméljük, hogy a 
konvent igaz ügyünket teljes erejével támogatni fogja! 

Nem kívánok a határozatnak elébe vágni és a 
cikk szűk kerete sem engedi meg, hogy itt az orvos-
szerekről hosszasabban szóljak; de meg nem állha'om, 
hogy ne jelezzem azon pontokat, melyek körül a kér-
désnek forogni kell. 

Mindenekelőtt megszüntetendő azon intézkedés, 
mely az ügyvédi vizsga előfeltételévé teszi a jogi szi-
gorlatokat. Továbbá — a mint Eötvös Károly Lajos úr is 
igen helyesen említi, s a mire már az 1883. évi I. t. c. 
értelmében negyedik éve hiába várunk — a közigazga-
tási szaktanfolyamok a jogakadémiákon berendezendők. 

Mondanom sem kell, hogy ezeken kívül vannak 
egyebek is, melyekről szólni kell annak idején; de most 
félek, hogy máris visszaélek szerkesztő úr kegyes türelmé-
vel. Fogadják Eötvös úr s a nt. szerkesztő úr is köszöne-
tünket a kecskeméti jogakadémia iránt tanúsított jóakaratú 
érdeklődésükért, a melyet tapasztalva nem érezzük ma-
gunkat oly annyira elhagyatottaknak ! 

Dr. Horváth Ádám, 
kecskeméti jogtanár. 

T Á R C A . 
H i t é s k r i t i k a . 

— Nyilt levél B.-nek. — 
(Dr. J. I. Doedes után Antal Géza.) 

(Vége.) 
VII. Kritika által jutunk a méltányláshoz vagyis az 

érték meghatározásához (becsléshez vagyis a becs megha-
tározásához) ; a Biblián gyakorolt kritika által jövünk 
a Biblia értékének meghatározásához, történjék bár a 
meghatározás irodalmi, történelmi vagy dogmatikai szem-
pontból. Nyilatkozatoknak mint pl. a Biblia Isten szava, 
a Biblia az isteni kijelentés okmányainak gyűjteménye stb. 
csak akkor van értékük, ha e nyilatkozatok a kritikai 
biblia-vizsgálódás eredniényeinek tekinthetők. 

Ily nyilatkozatokból, mint előre elfoglalt álláspont-
ból kiindulni nem szabad, mert ekkor mindenféle bibliai 



kritikát fölöslegesnek tarthatunk. De igenis lehet alapos 
bibliai kritika után ily nyilatkozatokat tenni, mert előre 
nem szabad meghatározni, mi lehet a kritikai vizsgáló-
dás eredménye s mi nem ? Ami a vizsgálódás végered-
ményét illeti — a mi által az érték meghatározásához 
jövünk — egyedül arra kell ügyelnünk, hogy az itélet 
hozásánál a kritika tárgya s nem a kritikus előre meg-
állapított hypothesise folyjon be döntőleg. 

VIII. Mint iratok gyűjteménye, a Biblia is az iro-
dalmi jelenségek körébe tartozik. Az ó-testamentőm úgy 
jelenik meg, mint a Krisztus előtti zsidó irodalom, az új-
szövetségi iratok pedig az őskeresztyén irodalom legrégibb 
részét képezik. Első kérdés, el kell-e ez iratokat valóban 
azoknak ismernünk, a miknek magukat nevezik s a kritika 
föladata: alapos vizsgálódás után az Ítéletet megállapí-
tani, mely ez irodalomra vonatkozólag kimondandó. A 
meghatározás, melyszerint a Biblia Isten szava, csak ezután 
vehető részrehajlatlan vizsgálat alá. 

Az oly nagyterjedelmű s következményeiben oly 
mélyre ható vizsgálódást az ó- és új-szövetség könyvei-
nek eredetisége után csak azok nézhetik aggódva, kik a 
traditionalis és conventionalis felfogástól egyáltalán el-
térni nem akarnak. De ha az áll előtérben, hogy ez 
iratok csak annak tarthatók, a mik valósággal, aggó-
dásra semmi ok. Ha a pénzhez valódi arany s ezüst 
vétetett, nem kell félni a kérlelhetlen inspectiótól s el-
lenőrzéstől. 

IX. Tekintettel a történelmi részre, óhajthatja a 
kritikus, hogy a Biblia az isteni kijelentés okmányának 
tekintethessék ; de ne veszítse szem elől, hogy mindig ok-
mányok gyűjteményéről kell szólnia, s hogy ez »okmányok* 
nem mind ugyanegy céllal írattak s magukat nem is min-
dig adják ki isteni kijelentés okmányainak. Pártatlan 
vizsgálódásnál szükséges, számot adni magunknak arról, 
hogy e különböző okmányok minden összhangúságuk mel-
lett is micsoda különös ismertető egyediséggel bírnak. 

Némelyek megnehezítik tudományos vizsgálódásu-
kat szükségtelenül az által, hogy előtérbe helyezik emez 
állítást: a bibliai történet (általában) vagy a zsidó vallás 
(különösen) kijelentési jellege minden áron megtartandó. 
E kifejezés »kijelentési jelleg® nagyon távol áll attól, 
amit világosnak szoktak nevezni. Legyen valami csak 
igaz — s valami lehet igaz, anélkül hogy kijelentett 
volna — s mondja ki csak a kritika az elbeszélések és 
tudósítások fölött e szót: »hitelre méltó,« kérdezhetjük, 
történeti szempontból mit lehet még kívánni többet ? 

X. Minden ami a prédikáláshoz, igehirdetéshez, a tan-
hoz — a legtágasabb értelemben véve — tartozik, e kér-
dést csalja ajkainkra : Igaz ez ? El kell ismernünk ezt 
valónak ? E szerint kell szabnunk magunkat ?• A dogma-
tikai kritikát — jól megkülönböztetendo az irodalmi s 
történetitől — sokszor nem érdekli, ki az a ki beszél, 
kinek szavai feküsznek előtte. Hisz a legtöbb esetben a 
kérdésnél, hogy valami igazság gyanánt elismerendő-e, 
mit sem tesz, hogy azt Pál vagy János, a zsidókhoz írt 
levél szerzője vagy pedig egy ó-testamentumi prójéta mondja. 
Egészen más az eset azonban, ha valamelij nyilatkozat 
vagy tanúskodás történeti értéke forog kérdésben. 

Itt is, mint a Biblia egyéb osztályú bírálatainál 
szükséges, hogy a Biblia, mint könyvgyűjtemény tekin-
tessék s a dolgok tényleges állását semmiféle dogmatikai 
fogalom ne változtassa meg. A dogmatikai kritikának a 
Bibliával, mint Bibliával vagy írások gyűjteményével 
van dolga s nem pedig az »írással«, ami egy dogmatikai 
fogalom, mely ismét bírálat alá vetendő. Vagy helye-
sebben: a dogmatikai kritikának az írók érzelmeivel s 
gondolkodásmódjával van dolga vagyis azzal, amit hir-

detnek és prédikálnak; az iratok, melyekben ez vagy 
amaz előjő, eszközökiil tekintendők, amik által nekünk 
az általuk előadottak tudomásunkra jőnek. E fogalom 
»Irás« ne állíttassék a kritika s az ó- és új-szövetség 
iratai közé. 

XI. Hogy az ó- és új-szövetség iratai — közönsége-
sen Szent Iratoknak nevezve s mint egy egészszé egyesítve, 
Biblia — egy vagy más okból oly bensőleg egységes ira-
toknak tekintessenek, hogy egy magasabb szempontból »az 
Irás<í.-nak neveztethessenek: csak akkor dönthető el, ha 
előbb egyenkint és külön-külön megvizsgálva s megbírálva, 
egymással összehasonlítva voltak tartalmuk szerint, és pe-
dig nem csupán a tant, hanem a történetet is tekintve. S 
ha kitűnik is, hogy méltán tekintetnek bensőleg egysége-
seknek, még akkor sem ajánlatos az elnevezést oly célból 
használni, hogy ez által az egész Bibliát, ó- és új-testa-
mentomot mint egy iratot jelöljük meg, mivel a Bibliában 
látható különbözőség s a célok, személyek, érzületek s gon-
dolkodásmód más-más félesége ezáltal háttérbe lép s szem 
elől tévesztelik. 

Tekintettel a kritika részrehajlatlanságára s elfo-
gulatlanságára, ami minden vizsgálódónak kötelessége és 
egyedüli célja, arra kell törekednünk, hogy elismertes-
sék a kívánalom jogosultsága, melyszerint nem szabad 
az írást a Biblia helyére tennünk akkor, midőn a kri-
tika a maga irodalmi, történeti vagy dogmatikai mun-
káját végzi. A bibliai kritika a theologus szakkörébe tar-
tozik ; írás-kritika nem egyéb, mint ködkép s talán épen 
ezért sokak — nem épen a legfelvílágosultabbak — előtt 
szörnykép. A Biblia jól ismert nagyság, mely bizonyos 
számú iratokból s bizonyos meghatározott számú sza-
vakból áll. Az Irás nem áll ennyi vagy annyi számú 
iratokból s még kevésbé ennyi vagy annyi meghatáro-
zott számú szavakból. Mit tanít a Biblia: azt könnyű 
vagy legalább is nem nehéz kimutatni, de hogy mit 
tanít az Irás — t. i. az O- és Új-Testamentom egy 
egésznek gondolva — ezt általános egybehangzósággal 
nem lehet megállapítani. A Bibliában olvassuk: nincs 
Isten, de ez nem áll az írásban. Nézzük a Bibliát: két 
különböző teremtéstörténeti elbeszélést látunk ; de hogy 
az Irás két különböző fogalmat nyújtson a teremtésről, 
ez ellenmondásban van az Irás fogalmával, melyszerint 
minden egy és egybehangzó. Kövessük Lukácsot a mi 
Urunk életének első napjairól s hónapjairól adott tudó-
sításában, a napkeleti bölcsek s Heródes és az egyiptomi 
utazás nem kapják meg illő helyüket; kövessük Mátét s 
akkor a jeruzsálemi templomban való jelenet a 40. lapon, 
Simeon és Anna, s a rögtön rákövetkezett visszatérés 
Názáretbe nem illenek az események keretébe. Ez a 
Bibliára s a bibliai kritikára tartozik; de kívül esik-e az 
íráson, ha az mindent magába zár, mint egy szekrény? 
Az Irás, ha e szó alatt Bibliánk értetik — a Bibliában 
foglalt sokféleség tagadása. A Biblia különbséget tüntet 
föl a személyek egyedisége s álláspontjában, legelsőben 
is vonatkozással az ó- és új-szövetségre, a melyeket, 
bármennyi rész hozassék is bennük egységre, mindig két 
szövetségnek kell tartanunk.*) 

*) Az írásnak, mint egységes egésznek, a Bibliától, mint a 
különböző szent iratok gyűjteményétől való eme tinóm dogmatikai meg-
különböztetése mindenesetre érdekes. Az ifjú lelkű agg utrechti tanár 
küzd a hibás nyelvhasználat ellen, mely a Biblia helyett írást használ. 
De kérdezhetjük a szokás nem szentesíthet-e egyes kifejezéseket ? A 
legtöbb dogmatikában azt látjuk, hogy az Irás alatt a különböző szent 
Iratok gyűjteményét értik, tehát ugyanazt, amit Prof. Doedes Bibliának 
akar nevezni, s nem pedig ama harmonisztikus egységet, melyet az Irás 
tulajdonképeni fogalma kivánna. így ha szabatosság szempontjából he-
lyesnek tartóm is e megkülönböztetést, a százados nyelvhasználat által 
szentesített elnevezés azt hiszem továbbra is megmaradhat. A. G, 



XII. Az Isten szava, melyről a Biblia tanúskodik, 
megkülönböztetendö épúgy az írástól, mint a Bibliától, 
mert Isten szava sem nem irás, sem nem könyv, hanem 
Szó, mely lehet írva, átszállhat ránk könyvekben, de 
ami specificus jellegét illeti, a »szó« arra való, hogy 
kimondva s meghallva legyen, meghallgatva mindenféle 
nyelvben. Isten szava nem fordíttatik át egyik nyelvből 
a másikba, nincs szüksége átfordításra, nem tartozik az 
átfordítható dolgok közé. A nagy kérdés, mely minden 
bibliai kritikánál utoljára feleletre vár : mit kell tartanunk 
a Bibliában Isten szavának, miben kell látnunk az isteni 
kijelentést s miben halljuk az Úr szavát hozzánk szólni. 

* * 
* 

Nézd, drága barátom, ily utat követünk mi, kik a 
Jézus Krisztusban hiszünk, midőn tudományosan akarunk 
munkához fogni. Mi van ebben, a mi Jézus Krisztusban 
vetett hitünkre veszélyes lehetne ? Az evangelium (az 
Isten szava prédikálása) által hitet nyerve, nem vethetjük 
el az Evangéliumot s megtarthatjuk a hitet. De ha va-
laha az igazság iránti szeretetből, az Evangéliumot el 
kellene vetnünk (ami nekünk lehetetlennek látszik, s ami 
ránk nézve gondolhatatlan !) mint akarhatnák megtartani 
a hitet, melyre mi az Evangelium útján jutottunk ? Épen 
hitünk a Krisztusban az, a mely által merünk kritikát 
gyakorolni s azt meghallgatni. Egyet tudunk bizonyosan, 
azt, hogy mi a halálból az életbe mentünk által a hit 
segélyével, s hogy e hit minden kritikát kiáll és soha 
kritika előtt nem remeg. 

B E L F Ö L D . 
Püspöki látogatás a külső-somogyi egyház-

megyében. 
Szász Károly dunamelléki püspök úr e napokban 

a külső-somogyi egyházmegye vendége. Április 25-én 
délelőtt 11 órakor érkezett az egyházmegye határara, a 
kies magyar tenger mellett fekvő Siófokra, hol nemcsak 
szívélyes, de valóban impozáns fogadtatás várt az érkező 
főpásztorra, ki ez alkalommal is, miként Baranyában, 
Szilády Áron egyházkerületi főjegyző úr társaságában 
teljesíti ép oly nehéz, mint magasztos munkáját. 

A déli vaspálya személyvonata megérkezvén, a 
várva-várt kedves vendég a siófoki önkéntes tűzoltók 
sorfala között lépett be az indóház nagytermébe, hol 
Szalay Ferenc esperes, Décsey Lajos gondnok, Kálmán 
Gyula fő-, Somogyi Kálmán aljegyzők, Bocsor Lajos, 
Cserna István tanácsbirák, s az egyházmegye lelkészi 
és tanítói karának sok tagjai, a szomszédos Kiliti, Ság-
vár, Juth, Ádánd ref. egyházak képviselői, Somogyvár-
megye részéről pedig Horváth Gábor főszolgabíró s 
egyházmegyei tanácsbiró várakoztak püspök úrra. Szalay 
Ferenc esperes úr, az egyházmegye nevében, szívből 
jövő s szívhez szóló szép beszédben üdvözölvén az egy-
házmegyénk földére ezúttal először lépő főpásztort, erre 
püspök úr a nála már megszokott ékesszólással s valódi 
melegséggel válaszolt; különösen hangsúlyozván, hogy 
midőn elhatározta, egyházmegyéink sorrendjén, ez év-
ben a k.-somogyi egyházmegyében tenni meg körútját, 
nem csupán az egyházi törvények által parancsolt — s 
hivatalos állásából folyó — kötelesség rideg parancsa, 
hanem inkább a személyes ismerkedési vágy az ő szolga-
társaival s a vezetésök alatt álió gyülekezetekkel lebe-
gett szemei előtt, mely közvetlen érülközés reá — a 
főpásztorra — üdítő, a pásztorkodása alá adatott nyájra 
nézve pedig jótékony hatású lehet. 

E csak vázlatban adott s a jelenvoltakat nem egy-
szer könnyezésig megindító beszed, s az azt követő 
éljenek elhangzása után megindult püspök úr, hosszú 
kocsisortól és — a mi ellen maga a főpásztor eleve 
tiltakozott, de a mit a buzgó kilitiek elengedni mégis 
bűnnek tartottak volna — lovas bandériumtól kisérve, 
tüdőt fojtó porban és melegben, a legelső k.-somogyi 
anyaszentegyház Kiliti felé. E különben is csinos község 
teljesen ünnepi díszbe volt öltözve, zászlók lobogtak, 
diadalívek emelkedtek a templom és lelkészi lak kör-
nyékén, s folytonos harangzúgás jelenté, hogy a ref. 
egyháznak nagy vendége érkezett. A paplak előtt Gózon 
Gyula lelkész, teljes papi ornatusban várta, hívei nagy 
tömegétől környezve s presbyteriuma élén a magas 
vendéget, ki a lelkésznek szépen átgondolt üdvözlő 
szavaira ismét egyikét mondá ama hatalmas rögtönzé-
seinek, a milyeneket csak egy Szász Károlytól lehet 
várnunk, ezzel az őt eddig nem ismerő szíveket és lel-
keket is egyszerre meghódítván s foglyul ejtvén magának. 

Ezután ebédhez ült a nagyszámú s válogatott tár-
saság, melynek tagjai közt a kedves modorú helybeli 
plébánost cs a róm. kath. felekezet számos tagjait Ís 
üdvözölhettük; s mondanom sem kell, hogy számos si-
került felköszöntő hangzott el, püspök úrra és úti tár-
sára, az egyházmegye elnökeire, lelkészi karára, világi 
tagjaira, stb. melyekben ismét csak a szó nagy embere 
— főtiszt, püspök úr excellált. 

Délután 2 órakor megszólaltak ismét a harangok 
ércnyelvei, s következett a nap legfőbb eseménye, a 
főpap által tartott ünnepélyes istenitisztelet. Fehér ruhába 
öltözött hajadonok ékes sorfala közt lépett be püspök úr 
és kísérete a tágas és díszes templomba, melynek legki-
sebb zúgát is betöltötte a felgyülekezett népnek nagy ten-
gere. Elhangozván a felséges dallamú 74-ik ének végső 
akkordja is, kilépett a főpásztor az Urasztala elé, s az 
apostoli üdvözlet után : Kegyelem néktek az istentől, a 
mi Atyánktól stb szóllott a néphez, a gyüle-
kezethez, úgy a mint a sz. lélek adta vala neki szólnia. 
Szóllott Isten atyai kegyelméről, mely vele volt a kiliti-i 
ref. egyházzal a reformátió első századaiban az üldözések 
közt; vele, mikor égi tűz által megemésztett templomát 
— mint a fészkétől megfosztott fecske — sárból, fából, 
úgy a hogy lehetett, ismét megépítheté; vele, mikor 
Mária Terézia kormánya kegyesen megengedte a vesz-
prémi káptalannak, hogy Kilitinek ref. templomát elve-
hesse ; vele, mikor ismét új templomot, toronynyal együtt 
építhete és a tudományoknak új iskolát emelt. »Ennyi 
atyai jóságát és kegyelmét éreztétek ti — úgymond — 
a nagy Istennek és ti — mivel fizettetek ezér t? . . Jóval 
is, rosszal is, mint a hogy az emberek Istennek fizetni 
szoktak.« Itt aztán elváltozott a jó pásztor atyai hangja, 
s úgy érezők magunkat egyszerre, mintha az előbbi lágy 
hárfa suttogása helyett a szélvész orgonáját hallottuk 
volna harsogni. Elismervén s megdicsérvén előbb a gyü-
lekezet buzgózágát, egyháza iránti áldozatkészségét, az 
Úr háza iránt való szerelmét, kimondja, mint egy apos-
tol, hogy ez — nem elég! Nem elég, mert a hit jócse-
lekedetek nélkül megholt állat és magában semmit sem 
ér ! S megostorozta keményen az erkölcsi élet divatos 
kinövéseit: a haza-, nemzet- és természetellenes titkos 
bűnöket, a fertelmes vadházasságokat, a léha fényűzést, 
a viszálykodó házasságokat stb., melyek már itt is ter-
jedezni kezdenek. »Térjetek vissza, míg nem késő, míg 
a baj jobban el nem harapódzik köztetek; térjetek meg, 
mert elközelített az istenországa !« Végül buzgó imában 
és áldásban kérte a népre Isten atyai kegyelmét. 

Egyszerű és nagyszerű, megható és megrázó volt 



e beszéd, mely elhatott a csontoknak és velőknek meg-
oszlattatásáig és sok száz szembe csalta ki a szégyen, a 
megbánás és lelki fájdalom könnyeit. 

A templomi ünnepély egy valóban megkapó jele-
nettel végződött. A kiliti-i hívek ugyanis egy bársony 
bekötésű, ezüst kapcsos és püspök úr monogrammjával 
ellátott remekművű bibliát közadakozás útján készíttet-
vén e nap emlékére: az értékes és szép ajándékot az 
egyház lelkésze, néhány szívélyes szó kíséretében, az 
Urasztala előtt adta át, hívei nevében, a kedvelt főpász-
tornak, ki meghatottságtól remegő hangon köszönte azt 
meg, a legbecsesebb ajándéknak mondván azt mindazon 
emlékek közt, melyekkel őt meglephették volna. »Ezen 
könyv az, melyet minden könyvek felett a legtöbbször 
olvasok; szívemhez ölelem hát ez ajándékot, de szívem-
hez ölelem az ajándékozókat is.« 

Az isten házából kijőve, az egyház veteményes 
kertjét, az iskolát szemlélte s vizsgálta meg behatólag 
püspök urunk, s abban a derék kertész, Dömötör Ignác 
tanító vezetése alatt szép fejlődésnek indult csemeték 
előhaladása felett örömét s megelégedését nyilvánította, 
ezenkívül több értelmes gyermeket egy-egy új-testa-
mentumi könyv füzeikéivel ajándékozott meg emlékűi. 

Ezután a presbyteriummal ült össze püspök úr ta-
nácskozni, s míg egyfelől szoros számot kért annak sá-
fárkodásáról, s az egyház anyagi helyzete, jövedelmi 
forrásai, adózási viszonyai, terhei iránt a legrészletesebb 
ínformatiót kérte és jegyezte fel magának : az egyházi 
igazgatásban tapasztalt jó rend és buzgalom felett szí-
vesen kifejezte méltányló elismerését s főpásztori meg-
elégedését. Lelkére kötötte azonban hatályosan a pres-
byteriumnak, hogy nagyon egészségtelen, és bizonyos 
tekintetben életveszélyes paplakának célszerű megépíté-
séről gondoskodjék, mihelyt a templomépítésből maradt 
terhek azt lehetővé teszik és az alkalmas időben ejtett 
atyai intés és útbaigazító tanács bizonynyal meg is teendi 
hatását. Adja isten ! 

Kiliti után Juth és Ádánd, majd Ságvár és Nyim 
következtek. Ezekről a jövő alkalommal. 

K- Gy. 

A pesti egyházmegye közgyűlése. 
Ápril hó 19-én tartatott meg élénk részvét mellett 

Budapesten, Szánthó János h. esperes és Várady Károly 
egyházmegyei gondnok urak elnöklete alatt. 

Előző nap délelőttjén a bizottságok üléseztek, dél-
után pedig előértekezlet tartatott. 

Az esperes, Sípos Pál, súlyos betegsége miatt meg 
nem jelenhetvén, mindenek előtt részvétének adott a 
gyűlés kifejezést, s ezt külön iratban közöltetni rendelte 
az egyházmegye közbecsülésben álló fejével. Az esperesi 
hivatalról lemondását pedig — kifejezve á reményt, hogy 
őt még hivatása bölcs betöltésében tovább is bírni fogja 
élén az egyházmegye — nem fogadták el. 

Az esperesi jelentés tömör, de hű képét mutatta 
fel az egyházmegye szellemi és anyagi állapotának. 

Érdekesnek tartom belőle közölni a pesti egyház 
1886. évi számadásainak eredményét. — Bevétel volt 
61,043 frt 63 kr., kiadás 54,788 frt. Pénztári maradvány 
6255 frt 63 kr. E számok ékesszóló bizonyságai a fő-
város 24,000 lélek számú ref. egyháza virágzásának, és 
eddig többlettel záródott bölcs háztartásának. Az egyház-
kerület és megyével szemben mindenki megtette köte-
lességét. Más vallásról hozzánk tértek 60 fi, 47 nő = 
107, ezenkívül 36 zsidó kereszteltetett meg Összesen 143. 
— Tőlünk kitért 9 fi, 17 nő, összesen 26, így e réven 

szaporodás 117 lélek. — Egyházi célokra egyházak és 
egyesek 7478 forint 37 krajcárt áldoztak; iskolai célokra 
15,518 frtot a normális kiadásokon felül. Vácon, Gödöl-
lőn az összes szegény iskolások néha könyv- és Írósze-
rekkel elláttatnak — közadakozás útján. Pest, Ó-Buda 
és Dabas tetemesen áldoznak a szegény ügyre. — Az 
egyházmegye népessége a mult év adatai szerint 52,769 
lélek. Születés és áttérés által szaporodás 405 lélek, 
megjegyzem, hogy itt a beköltözés nagy contingese 
nincs felvéve. 

A nagyszámú tárgysorozatból közérdekű a bugyii 
lelkészválasztási eset, hol a lelkész még a mult év január 
8-ikán meghalt és ma sincs választás. A candidátionális 
bizottság jelentése szerint azért, mert a jelentkezett 8 kan-
didátus közül kijelelt 3 közül egy visszalépvén, kettőből 
nem akart választani az egyház. A bizottsági felfogás 
szerint: vagy új pályázatot kellett volna hirdetni, vagy 
a candidátiónál kimaradt, de 4-ikiil legtöbb szavazatot 
nyert egyént bocsátani választás alá, úgy de se egyik, 
se másikra szabály-rendelet s usus sincs, azért a főt. egy-
házkerület a szabály-rendelet ez irányban való kipótlá-
saért megkeresendő. — Tudomásunk szerint a valódi 
ok nem ilyen csekély alakiságban, mely ha megállhat a 
kritika előtt — úgy a törvény megkerülése csak gye-
rekség —• fekszik ; de abban, hogy a választást előző-
leg az 1200 frt conventió kihozhatásaért a bugyii pres-
byterium majd kétszeresre számította a földek értékét, 
s midőn a körültekintő esperes azt is kivitte, hogy az 
esetre, ha megválasztandó a készpénzhez ragaszkodik, 
úgy ez fizettessék részére s a föld az egyházé lesz; 
— a candidátió után meg, túlerős erkölcsi pressióval a 
bugyi-ak kedvenc jelöltjét visszaléptették — az egyház 
megkötötte magát, s kijelentette hogy a régi conven-
tióra választhat csak lelkészt, mivel az új fizetés alatt 
Összeroskadna. A bizottság igen bölcsen, nemcsak a 
quid juris de a quid prudentiae elvére is tekintettel, 
most ide tette vissza ez ügyet, melyet az egyházmegye 
eldöntés végett a főt. egyházkerülethez terjeszt fel. Ez 
esetből kifolyólag kimondotta az egyházmegye az 1200 fo-
rintos lelkészi minimum megszüntetését is, tekintettel a 
változott viszonyokra, főleg az egyházkerületnek az egy-
házak osztályozását kimondó határozatára, melylyel e 
statutum ellentétben állt, — s utasította elnökséget, 
hogy az eltörlés jogerőssé válta után — kiváló figye-
lemre méltatván ezután is a lelkészi javadalmak javítá-
sát, intézkedjék az üres vagy üresedésbe jövő egyházak 
lelkészi állomásainak betöltése iránt. 

A pesti egyház nagyszerű új főgimnáziumának fel-
építése sürgős és több intézkedésének egyházmegyei 
megerősítése szükséges levén, a presbyteriumnak egyház-
községi gyűlés jóváhagyását igénylő — de azt valószí-
nűleg utólag megnyerő — »előterjesztései* ez egyszer 
megerősíttettek oly feltétel alatt, hogy ha az egyház-
községi gyűlés bár a legkisebb változtatást eszközölné is 
az »előterjesztésen,« az által ezen a priori kelt végzés 
tárgytalanná és semmivé válik. (Azóta már meg is nyerte 
a sanctiót az előterjesztés változatlanul.) 

Egyházkerületi képviselők lettek: Szilágyi Benő, 
Vörös Károly lelkészek, Mattyók Bence, Halász Orbán 
világiak. — Lelkészjelölő rendes tagok : Váry Sándor 
Mattyók Bence, Segesváry László tanácsbírák. 

A számvevőszék jelentése alapján örömmel hallotta 
egyházmegyénk, hogy bár a gyámintézeti osztó szám 
10-re emeltetett a 26 lelkészszel biró egyházmegyében, 
mégis egy magános özvegy már ez évben 267 frt penziót 
élvezett. A tanító özvegyek egyenként 131 frt 82 krral 
segélyeztetnek egy évre. 



Vörösmarthy József némedi agg lelkész tanácsbírói 
tisztéről — az egyházmegye elismerését víve magával 
hosszú és érdemteljes működéseért — lemondott: helye 
betöltésére a szavazás elrendeltetett. 

Örömmel hagyta helybe egyházmegyénk a gyomrői 
községi iskolának felekezetivé visszaalakulását. I t is 
meggyőződlek sok keserűség árán, hogy legjobb ha az 
iskola mindenestől az egyház testéhez tartozik. 

Vargha László sz.-monostori lelkész indítványt tett 
a váci siket-némák vallásoktatása érdekében. Egyhangú-
lag elhatároztatott, hogy a főt. egyházkerület útján, 
meg fog kerestetni ez ügy érdekében a konvent, s fel-
kéretik a rendszeres katekhetaság mielőbbi felállítására. A 
süket-némák — ez a szegény istenverte nép — vallásos 
oktatás tekintetében egész 1848. évtől el voltak hagyatva 
A mostani lelkész 4 évig oktatta őket, remélve az önfel-
áldozást kivánó működésének — a jó öntudaton kívül — 
egyébb jutalmát is; de csalódva abbanhagyta a mű-
ködést, és most a római katholikus erős hatás folytán 
megtörtént, hogy egy nagyemlékű tiszántúli esperes 
unokája, még a megbotránkozott édes apával is szembe-
szállt a nyakába akasztott kereszt megvédéseért. Való-
ban ez igazi misszió 1 Nagyfontosságú ügyi Ha itt gyor-
san nem intézkedik a konvent, akkor a legfőbb kötel-
mek egyike marad betöltetlenül. 

A protestáns tudományos társaság céljaira 500 fo-
rintnak megfelelő, 30 frt évi segély alapíttatott 1 

Mindenek ékesen és jó renddel letárgyaltattak, s 
törvényszéki tárgy nem levén, a közgyűlés egy nap alatt 
befejezte teendőjét. Vörös. 

A budapesti egyház közgyűlése. 
A reform, egyház nagyfontosságú közgyűlése, 

mint már jeleztük április 24-ikén ment végbe, aránylag 
csekély számú, de buzgó résztvevők jelenlétében, kik 
között különösen az egyház előkelői voltak szépen kép-
viselve. A gyűlésnek két tárgya volt, a gimnázium újra-
építése és a presbyterium kiegészítése. 

Tisza főgondnok úr magvas megnyitójában az 
első tárgy nagy fontosságára rámutatván, felolvastatta a 
presbyterium kimerítő jelentését a gimnázium építésének 
módozataira, szükségletére és ennek fedezésére vonatko-
zólag. A nagy terjedelmű jelentésből álljon itt a követ-
kező kivonat. 

A főgimnázium újra építése immár halaszthatatlan, 
mert a régi épület többé nem felel meg céljának, a tan-
termek szűk és elégtelen volta miatt a presbyteriumot , 
miniszteri megintés is érte a jelen tanév elején. Az elöl-
járóság régóta töri a fejét, hogy hová, miként és miből 
építsen. Először a Lónyay-utcában fekvő Szíjj-telekre 
tervezte iskoláját a theoiogiával közösen, egy nagyobb 
szabású bérházzal kapcsolatban ; e tervet azonban pénz-
ügyi és más tekintetből a presbyterium elejtette. Később 
egy kedvező pillanatot fölhasználva, sikerült a presbyte-
riumnak ugyancsak a Lónyay-utcában (a parókhia mö-
götti tűzoltó telepen) a fővárostól egy alkalmas telket, 
melynek mostani becsértéke 49,180 frt, tulajdonjoggal 
ingyen megnyerni, sőt négy számfeletti parallel osztály-
terem építésének feltétele alatt, ezenkívül még 25,000 se-
gélyt is kieszközölni. Más oldalról a középiskolai törvény 
által nyújtotta államsegélyi igényt az egyházkerület és 
konvent támogatása mellett oly kedvezőleg sikerült érvé-
nyesíteni, hogy a kért 50 ezer forintnak felerészben már 
a jelen, fele részben a jövő évben való folyóvá tétele 
biztosítottnak tekinthető. Ily helyzetben és előzmények 

után a presbyterium,, elnöksége és építtető-bizottsága 
útján, elkészíttette az iskola-épület programmját és Kauser 
József építészszel megcsináltatta a tervrajzot és költség-
vetést, valamint az intézet kiköltözése által felszabadulandó 
helyiségek átalakításának tervét és költségvetését is. Az 
iskola kétemeletes épület lesz, előhomlokzattal a Lóíiyay-
utcára, két oldal-udvarral egyfelől a már fennálló köz-
ségi iskolára, másfelől az ezután építendő iparrajziskolára, 
végre hátsó homlokzattal a telek keleti végében fenn-
maradó udvarra : tehát minden oldalról kellő világos-
sággal és levegővel rendelkezve. Az épületben 14 osz-
tályterem, azontúl természettani és természetrajzi tan-
terem s szertár, rajzterem, tornaterem, könyvtárszoba, 
két tanári szoba, igazgatói lakás és iroda, tanári ülés-
terem, vizsgaterem, szolgalakás, szóval mindaz van 
tervezve, a mi egy párhuzamos osztályokra is számító 
teljes és a kor igényeinek megfelelő gimnáziumhoz szük-
séges. Az átalakítási tervezet szerint a kálvintéri épület 
első emelete, a mostani gimnáziumi helyiségek, az I-ső 
lelkész lakásává s azzal kapcsolatban püspöki irodává 
és irattár-helyiséggé alakíttatnak á t ; a Il-ik emeleten 
középütt egy a mostaninál tetemesen nagyobb és cél-
szerűbb gyűlésterem (megfelelő mellékhelyiségekkel), két 
káplán-szoba, s még egy kisebb bérlakás helyeztetnek 
el. Végre a templomon is tétetik némi kis átalakítás, 
nevezetesen a kathedra mellett a templom végén a 
lelkészek számára külön bejárat nyittatik, valamint a 
templom-székek elhelyezésében is némi változtatás esz-
közöltetik. 

A célbavett építkezések és átalakítások költség-
vetés szerint következő összegeket igényelnek : 

1. A gimnázium épülete, az esetben ha a terv 
szerint egészen kiépíttetik, 152,000 forint; ugyanaz, az 
udvari szárny elhagyásával 136,000 frt. 2. A kálvintéri 
ház átalakítása 21,000 frt. 3. A templom végének át-
alakítása, a padok elhelyezésével 3000 forint. Összesen 
176,000 frt vagy 160,000 frt. 

E tisztán építési költségekhez még hozzáadandó : 
a) a gimnázium belfelszerelésének költsége 10,500 frt, 
b) az építész tiszteletdíja 5000 frt, c) időközi kamatok 
fejében 3300 frt, összesen 18,800 fr t ; és így a teljes 
kiépítés esetében 194,800 vagy (a mondott szárny el-
hagyásával) 178,800 frtot tesznek az összes építési és át-
alakítási költségek. 

E szükséglettel szemben fedezetül áll: 1. az állam-
tól nyerendő 50,000 forint, 2. a fővárostól nyerendő 
25,000 forint, 3. a Szijj-féle telek beépítetlen részének 
eladásából (mire a felhatalmazás szintén a mostani köz-
gyűléstől kéretett ki) bejövő 32,000 frt, tehát Összesen 
107,000 forint. — Hiány, mit más utakon kell fedezni, 
87,800 frt. Ezt a presbyterium részint adakozás, részint 
kölcsön útján véli előállíthatni. Az első hazai takarék-
pénztár 60,000 forintig terjedő kölcsönt ajánlott föl az 
egyháznak, ötven éven át évenként 5 !/2 százalékos ka-
mat és tőketörlesztés fejében, miért évenként 3300 frtot 
kellene fizetni, minek fedezésére a kálvintéri ház átala-
kítása folytán nyerendő 1850 forint jövedelem-többlet 
levonásával s a Szijj-telken az eladásokkal támadó 400 frt 
jövedelem-csökkenés hozzáadásával évenként 1850 forint 
jövedelem-fokozás volna szükséges. E célból először az 
egyházi adó fog rendszeresebbé tétetni s némileg fokoz-
tatni, szükség esetén a törvényadta karhatalom igénybe-
vételével ; másodszor az egyház bérházaiban a haszon-
béreket fogja egy kissé emeltetni, (mintegy 4—500 frttal); 
harmadszor igazi és legfőbb fedezetül a hívek buzgóságát 
és áldozatkészségét kéri, mint oly őserőforrást, mely ha-
zánkban is, de a protestantismus általános természetéből 



folyólag is mindig készséggel és bőven csurgott, ha 
szüksége kellően kimutattatott. 

Az alapítók számára áldozatkészségük viszonzásául 
némi kitüntetéseket hozott javaslatba. Nevezetesen az 
alapítók az alapítványi összeghez képest (iooo forint, 
500 frt, 200 forint és ennél kevesebb) négy osztályba 
soroztatnak. A 3 első osztálybeliek nevei a templomban 
vagy az iskolában márványtáblán, a negyedik osztály-
belieké az egyház Aranykönyvében fognak megörökít-
tetni. Az első és második osztályú alapítók részére a 
templomban elkülönített padok fognak fenntartatni s 
végül az első osztálybelieknek ezeken felül jogukban fog 
állani egy szegény sorsú jó tanulót a gimnáziumba 
tandíjmentes fölvételre kijelölni. 

Az egyházi gyűlés a kimerítő jelentést nagy figye-
lemmel végig hallgatván, minden vita nélkül egyértelmű 
hozzájárulással a következő határozatokat hozta. 

1. A gimnázium újraépítését halaszthatlannak is-
mervén s az ez irányban eddig tett lépéseket helyben-
hagyván, felhatalmazza a presbyteriumot: 

a) arra, hogy a főváros által adományozott telket 
és építési segélyt elfogadhassa s elnöksége által az Aján-
dékozási szerződést aláírhassa; 

b) arra, hogy a bemutatott tervek és költségveté-
sek szerint a gimnáziumot felépíttethesse s a kálvintéri 
házban és templomon az átalakításokat megtétethesse. 

2. A szükséges költségek fedezése céljából felha-
talmazza a presbyteriumot arra, hogy 

a) a leirt módon adományokat és alapítványokat 
gyűjtsön; 

b) hogy a Szíjj-telek beépítetlen részeit, sőt végső 
szükség esetén a beépítettet is, eladhassa; 

c) hogy az ezek után még fedezetlenül maradandó 
költségek fizetése végett a pesti hazai takarékpénztártól 
60,000 frt erejéig kölcsönt vehessen fel ; 

d) s hogy ez adósság törleszthetése végett a pres-
byterium az egyházi jövedelmek fokozására a szükséges 
intézkedéseket megtehesse. 

Ezen kívül a közgyűlés a gyűjtések vezetésére egy 
150 tagú bizottságot szervezett, melybe a 75 presbyter 
mellé még 75 egyház tag választatott be. 

A közgyűlés második tárgya a presbyter ium egy 
negyedének megújítása volt, a mint azt a zsinati törvény 
rendeli. A 15 kilépett rendes presbyter csaknem egytől-
egyig újból megválasztatott, a póttagok mind új erők. 
Rendes tagok lettek: Arany László, dr. Ballagi Mór, 
Beöthy Zsigmond, Gelléri Szabó János, Giczey Samu, 
Gyulai Pál (új), Hajdú József, Halász Gedeon (új), Kada 
Mihály (új). Cs. Kiss Károly, dr. Kocsis Alajos, Polgár 
Ignácz (új), Szilágyi Sándor, Tóth Lőrinc, Végh Ignác. 
Póttagok lettek : Ádám András, Barkassy Géza, Bernáth 
Elemér, Gulácsy Kálmán, ifj. Hajós József, dr. Hamary 
Dániel, Komjáthy Bé'a, Lovassy Ferenc, dr. Nyeviczkey 
Antal, Vadnay Károly. 

A gyűlés folyamában felolvastatott az adakozásra 
felhivó Szózat s annak végén az eddig tett alapítványok 
és adakozások következő szép jegyzéke. Gróf Tisza 
Lajos, Szász Károly, Aebly Adolf és fia, Arany László, 
Darányi Ignác, Hajós József, Karap Ferenc, gr. Károlyi 
Tiborné, Kerkapoly Károly, Kovács Sebestyén Endre, 
Steiger Gyula, G. Szabó János, Szilágyi Sándor (ügyész), 
özv. gróf Teleky Sándorné és családja, Várady Károly, 
Vécsey Tan ás, egyenként ezer, tehát 16 ezer forinttal ; 
Ballagi Mór, Giczey Samu, Hegedűs Sándor, Kovács 
Zsigmond, Kovácsy Sándor, Ökrös Bálint, Pordán Imre, 
Szi'assy Aladár, Takács Lajos egyenként 500, tehát 
4500 frttal; Barbás József, Feleki Miklós, Gönczy Pál, 

György Endre, Gyulai Pál, Cs. Kiss Károly, dr. Kocsis 
Alajos, Sigray Pál, Tóth Lőrinc, Végh Arthur egyenként 
200, tehát 2000 forinttal; Somogyi Rudolf 150 forint, 
dr. Bereczky Étidre, Dús Sándor, Farkas József, Hajdú 
József, Laky Dániel, Lengyel Sándor, Papp Károly 
lelkész, Sáska Sándor, Tokaji Nagy Lajos, Végh Ignác 
egyenként 100—100 frttal. — Az eddigi adományok 
és alapítványok összege 23,650 frt. Sz. F. 

A vértesaljai egyházmegye közgyűlése. 
(Vége.) 

A közalap-bizottság terjedelmes jelentése, mely a 
bizottság méltányos, tapintatos, de egyszersmind szigorú 
eljárását tükrözi vissza, tudomásul vétetett ugyan, de 
ennek kapcsán az országos közalap ügye élénk discussio 
tárgyává tétetett. Többen ugyanis már a megelőző bi-
zottsági ülések a'kalmával, valamint a közgyűlés szine 
előtt szigorú kritikával keltek ki az ismeretes »közalapi 
utasítás« rideg, a falusi patriarchalis viszonyok nem 
ismeréséből származó pontjai ellen, s némelyek az azok-
tól való eltérést, mások azok módosításának kérelmezését 
kívánták. A közgyűlésen pedig formális indítvány is 
adatott be az iránt, hogy a közalap-illeték »egy átlag-
ban® vettetnék ki az egyes gyü'ekezetekre s bízatnék 
azokra a kivetés és behajtás módozatainak a viszonyok 
szerinti megállapítása. Számosan szóltak e kérdéshez 
részint mellette, részint mint a közalap tántoríthatatlan 
előharcosa, az esperes úr és a közalapi bízottság — az 
utasítás további fentartása mellett. Ánnyi kétségtelen 
már csak e felszólalásokból is, hogy az »Utasítás« még 
nem jutott el rendes kerékvágásába s hogy egy vagy 
más tekintetben módosítást igényel. Mily irányú legyen 
e módosítás, arra nézve legtöbb tapasztalattal rendelkez-
hetnek ez ídő szerint espereseink. Ép ezért indítványozta 
volt alulirt, hogy esperesünk néhány lelkésztárs hozzá-
járulásával készítene maga egy egyszerűbb, célszerűbb 
s lehetőleg mindenkit kielégítő »Utasítást.® Am ez in-
dítványra súlyos csapást mért kedélyes esperesünk azon 
lakonikus és derültséget keltett kijelentésével, hogy a 
konventi utasításnál maga sem tudna jobbat készíteni. 
Mindamellett, miután volt szerencsém olyan esperes urak-
hoz is, kik ellenkezőleg nem nagyon örülnek, hogy a 
ref. lelkészi és esperesi kar a betű és a bürokrata szol-
gálat igájával annyira lenyügöztetik, mégis csak azt 
gondolnám : vessék egybe érdemes espereseink a közalap-
ügy terén szerzett tapasztalataikat s ép magának e nagy-
fontosságú ügynek jól felfogott érdekében, készítsenek s 
terjesszenek a főt. konvent elé a szükséges módosítások 
tárgyában eqy memorandumszerű véleményes javaslatot. 

Egyházmegyénk tehát megmaradt a mellett, hogy 
az »Utasítás« maradjon úgy, a mint van. Azonban egy 
másik, szintén a közalapra vonatkozó s annak rendelte-
tését érintő indítványt egyhangúlag elfogadott. E hatá-
rozat értelmében ugyanis a közalapi segélyezések eddigi 
módjának megváltoztatásával, a következő módozat 
ajánltatik a főt. konvent nagybecsű figyelmébe. A se-
gélyeztetendő lelkészek állapotuk szerint két osztályba 
sorozandók. A csapástól sújtottak részére a segély to-
vábbra is teljesen kiadatnék, ellenben a csekély jizetésű 
lelkészek részére az utalványozott összeg az illető lelkészi 
fizetés javítására minden alkalommal visszatartandó és 
tőkésítendő lenne. Egy újabb eszme, melyet egyházme-
gyénk nem először vet fel, s mely legalább is figyelmet 
érdemel, 

Közalapi segélyre különösen nemzetiségi szem-



pontból is Ercsi, Etyek, Acsa és Vereb egyházak 
ajánltatnak s lelkésztársaink közül hárman. Az ez évi 
közalap-illeték az egész egyházmegyében 2146 frt 10 kr, 
csak 18 frttal kevesebb a tavalyinál, a mi tekintve az 
általánosan rosszabra fordult anyagi viszonyokat, még 
nem nagy különbség. 

A különböző bizottságok jelentései szerint az ügy-
kezelés minden irányban a rendes mederben foly ; fon-
tosabb mozzanatról nincs említés. Közalapi és candidáló-
bizottság tagjai maradnak jövőre is az eddigiek. Kerü-
leti képviselőkiil megválasztattak : Vasadi Balogh Lajos 
lelkész és Sárközy Aurél világi tanácsbiró, fejérmegyei 
alispán, póttagokul : Lévay Lajos, Csordás Sándor. 

Egy érdekes, nagyon neki tüzesedett vitát provo-
kált ügy volt — mely talán eddigelé unicum — a kö-
vetkező. A pátkai ref. tanító neje a tanítói lakon posta-
hivatalt rendezvén be, a hivatalos cimert is annak rendi 
és módja szerint kifüggesztette. A pátkai hívek azonban 
s talán a közvélemény nyomása alatt, maga a presbyte-
rium is, ez ellen élénken protestáltak, s a presbyterium 
kijelentette, miszerint nem engedheti meg, hogy az egy-
ház által iskolai célokra fenntartott épület az ő hire és 
beleegyezése nélkül állami hivatalos helyiséggé tétessék 
s mintegy profanáltassék. E presbyteriumi intézkedés 
ellen appellál most a postamesternő férje, a pátkai ref. 
tanító. Számosan szóltak e kérdéshez, mind megegyezve 
egymással abban, miszerint sajnálkozásuknak adtak ki-
fejezést a pátkai egyház tiltó határozata felett; a fel-
szólalók egy része azonban ez ügyet a pátkai egyház 
kebelbeli ügyének tartván, az autonomia iránti tekintet-
ből ez ügy érdemleges tárgyalásába belebocsátkozni nem 
akart ; mások ismét az ellenkezőt vitatták, az egyház-
megyét teljesen jogosítottnak tartván ez ügy elbírálására. 
A vita hosszasan folyt, s a gyűlés jogi képzettségű 
tagjai habozás nélkül kijelentették, miszerint a tanító 
vagy annak neje a nekik használatra átadott lakást ily 
tisztességes célra teljes joggal használhatják. A pátkai 
egyház küldöttei viszont úgy nyilatkoztak, hogy a dolog 
talán nem is talált volna részükről ellenzésre, ha a 
presbyterium legalább megkérdeztetett volna előzőleg, 
hogy nincs-e a dolog ellen kifogása. Hangsúlyoztatott 
az is, hogy már csak hazafiság szempontjából is meg-
engedendő lett volna magyar hazánk címerének a ki-
függesztése. A vita vége lőn, miszerint a gyűlés jogo-
sítottnak mondotta magát ez ügyben határozni s egy-
úttal a tanítói lakásnak postai célokra való felhasználását 
s a hivatalos címer kifüggesztését megengedte, illetőleg 
helybenhagyta. Ellenben a pátkai küldöttek, kiket erre 
különben maga az elnökség is készakarva provokált, 
nyomban bejelentették, hogy az egyházkerületre feleb-
beznek, s mindenesetre kívánatos, hogy ezen elvi jelen-
tőségű ügy szélesebb körben is megvitattassék s ez ér-
demben döntő határozat hozassék. 

Az is méltó a feljegyzésre, miszerint a fejérmegyei 
hadgyakorlatok alkalmával királyunk 6' felsége megyénk 
területén a bicskei vasútállomásnál kiszállván, az ezen al-
kalommal hódolatát bemutatott vármegyei küldöttséghez 
egyházmegyénk részéről is csatlakozott egy 3 tagból, 
névszerint: Koncz Imre esperes, Mészöly Pál főjegyző és 
Balogh György egyházi tanácsbiró urakból álló tisztelgő 
küldöttség, s hogy a küldöttség esperes-elnökéhez király 
ő felsége a következő megtisztelő kérdéseket intézé: 
»Hány eklézsia van ezen egyházmegyében ?« »S mind 
magyarok-e ?« mely kegy teljes kérdésekre esperes úr 
hódoló tisztelettel adta meg feleletét. 

Buzdításul más egyházaknak fölemlítem a sukorói 
egyház azon, az egyházmegye által is jóváhagyott in-

tézkedését, miszerint két darab, immár a vésznek kitett 
szőllőjét 801 frton eladván, ez összeget ezer forintra 
egészítette ki, s a közmunka-váltsági fizetés megszünte-
tése céljából mindaddig megkamatoztatja, míg 10 ezer 
frtra nő fel. A gyűlés csak annyiban módosított e ter-
ven, hogy az alap kamatainak fele része már most, s 
évről-évre az évi közmunka-váltság fedezésére lenne 
fordítandó. 

Végül, hogy nagyon hosszadalmas ne legyek, 
egyebeket mellőzve, befejezésül egy, az országos nyug-
díjügyre vonatkozó s lelkésztársaim részéről minden-
esetre komoly megfontolás a'á veendő indítványt jegy-
zek fel itt, a tárgy aktualis voltánál fogva majdnem 
egész terjedelmében. Esperes úr megbízásából készítet-
ték és gyűlésünkre beadták: Vasadi Balogh Lajos és 
Balogh György lelkészek. Ez indítvány a következő : 

»Tekintve a lelkészi állás sajátlagos voltát, mely 
szerint a leginkább naturalékból álló fizetés oly háztar-
tást teremt, melyet a naturáléknak megfelelő készpénz, 
nyugdíj helyettesíteni nem képes, sőt a körülményeinkhez 
mért, remélhetőleg legjobb nyugdíj is a csekély lelkészi 
fizetéssel arányosnak nem képzelhető : így tehát a nyug-
díj által a célba vett lelkészi biztosítás nemcsak hogy 
el nem éretik, de a lelkészi állás eddigi biztossága is 
megrendíttetik.« 

»A tervezett nyugdíj oly évi adót ad a lelkészek 
vállaira, melyet azok szerény fizetésök és családi terhes 
gondjaik miatt vagy épen nem, vagy csak igen nehezen 
teljesíthetnének, és a kilátásba helyezett nyugdíj oly 
csekély lenne, mely az otthonából kikergetett, beteg, 
elerőtlenedett lelkész és családja fenntartására csak 
koldus-alamizsna. 

»A nyugdíjazás megingatja a lelkészi állás függet-
lenségét is, mely a múltban hazánk és egyházunk 
alkotmánya és szabadsága megvédésében lelkészeink 
hasznos és eredménydús tevékenységét teremtette meg. 

»Ezen okoknál fogva véleményezzük, jelentse ki a 
nt. egyházmegye, hogy a tervezett nyugdíj-intézet oly 
alapon, mint azt a főt. konvent célba vette, a lelkészi 
állás biztonságával, emelésével és függetlenségével ellen-
kezik, így annak létesítését nem óhajtja. 

»Megismerjük azonban, hogy a lelkészek anyagi 
helyzete oly siralmas a legnagyobb részben, hogy azon 
javítani elodázhatlan szükség. E siralmas helyzet akkor 
emelkedik a legmagasabb fokra, midőn a lelkész elerőt-
lenedik, munkaképtelenné lesz s káplántartásra kénysze-
rül. Ezt a sötét felhőt oszlassa el a főtiszt, konvent a 
szegény lelkészek egéről, hogy éltök alkonyán is örven-
dezhessenek a nap éltető sugarában. A káplántartás és 
fizetés súlyos gondja vétessék le a lelkészekről s enged-
tessék meg a szegény lelkésznek azon lelki öröm, hogy 
becsületes és hű munka után azon parochiában hajtsa 
fejét álomra, mely tanuja volt örömének és bánatának, 
küzdelmének és diadalának. 

»A tervezett nyugdíj helyett egy »káplantartási 
alapi állítását tartjuk legcélszerűbbnek, mely alap viselné 
a káplánok fizetését, a lelkész csak lakásadásra kötelez-
tetnék. Ezen alap előállítása s rendes jövedelme a kö-
vetkezőkből állana. Az alaptőke állana: 1. A lelkészi 
fizetés bizonyos százalékának egyszer mindenkorrai be-
fizetéséből. 2. Az államsegély egy részének ide fordítá-
sából. 3. A közalapból nyújtandó segélyből. — Eoi 
jövedelme lenne: 1. Az alaptőke kamata. 2. Az egy-
házak e célra megállapított évi adója. 3. A lelkészek 
fizetése bizonyos százalékának évi befizetése. 

j»Ily módon a káplánok az egyház-egyetem által 
fizettetnének, a kápláni állás tisztességes javadalmazása 



eléretnék, a lelkésznek pedig nyugdíjra szüksége nem 
lenne.« 

Ezen indítvány egész terjedelmében elfogadtatott 
s felsőbb helyre is fölterjesztetik, de különösen ajánlom 
én ezt megszívlelésű! az egész ref. lelkészi karnak. 

Lévai) Lajos. 

A „Misszió- s Gusztáv-Adolf-egylet" évi köz-
gyűlése Budapesten. 

E gyűlés, mely tulajdonképen zárünnepélynek is 
mondható, a hold-utcai ref. templomban ápril 17-én va-
sárnap este 6 órakor tartatott meg nagyszámú férfiak-
ból és nőkből álló érdeklődő közönség jelenlétében 

Étiek és ima után Moody missziói lelkész tartott 
beszédet, melynek tartalma a következő. A missziói 
munkálkodással úgy vagyunk, hogy nemcsak másokon 
segítünk, hanem a magunk erejét is gyarapítjuk. Húsvét 
ünnepe az imént mult el s nemcsak a Krisztus diadalá-
nak örültünk, hanem az ő fenséges parancsolatáról is 
megemlékeztünk. Menjetek el széles e világra. Tanítsatok 
minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, 
Fiúnak és Szent Léleknek nevében. E felhívást sokan 
nem akarták megérteni, pedig az minden keresztyénnek 
szól. Azt mondották: mit törődjünk mi a távollevő pogá-
nyokkal ? s elfelejtették, hogy a missziói munkálkodásra 
Isten áldása gazdagon szál alá. Ezért igyekezett a mi 
egyesületünk is megtenni kis körben, a mit lehetett, s 
most midőn felállítja határkövét, a multakra visszate-
kintve s arra, mint a régi zsidók (I. Sám. 7. 12.) azt írja: 
»eben-haezer« (segítség köve, mert az Úr mindeddig se 
gítséggel volt) új munkálkodásra indul meg hittel, re-
ménységgel és szeretettel. Hittel, mert a nélkül semmit 
el nem érhet, reménynyel, mert a keresztyének reménye 
meg nem szégyenül és szeretettel, mert az Úr Jézus 
Kri>ztus iránti szeretet a legfenségesebb mozgató erő a 
munkálkodásra s az egymás iránti szeretet köt össze 
bennünket, hogy a köztünk levő különbségek a nagy 
munkában akadályul szolgáljanak. 

Ezután ének következett, melynek elhangoztával ; 

Szász Károly püspök úr emelt szót s hévvel beszélt arról, 
hogy a misszió, mint a keresztyén vallás általános, 
minden embernek szól, s az egész földre kiterjed. 
Majd bevezető szavai után így folytatá: Az én tisztelt 
szolgatársam reá irányozta figyelmünket a feltámadás-
nak csak most elmúlt ünnepére. Ha néhány nappal 
odább megyünk, feltűnik előttünk a Krisztus keresztje, 
melyen ép az ő gyilkosai hirdették, hogy ő mindenekért 
meghalt, ráírván arra zsidó, görög és latin nyelven, 
tehát a vallás, a műveltség és hatalom nyelvén e sza-
vakat : Názáreti Jézus, a zsidók királya. Épen azért 
elmondhatjuk, hogy Európának sőt az egész világnak 
minden népei egyek a Krisztus iránti hitben, vagy ha 
ezt nem ismerik, az ő szeretete által létrehozott meg-
váltás érdemében. 

E szeretetet visszhangoztatni a csendes tenger szi-
geteitől észak rideg kőszikláig hivatása a keresztyén misz-
sziónak. Szeretet a Krisztus vallása, szeretet a misszió 
csekvése. Nem a tudomány és világi bölcseség által, 
melyeket az Isten bolondsággá tett, hanem e mindene-
ket átható szeretet által buzdítva, igyekeznek a Krisztus 
hívei az Idvezítőhöz vezérelni az elhagyatott, Istent 
nem ismerő s nyomorult népeket. A misszió e hatal-
mas folyamának a mi kis egyesületünk csak egy kis 
ágacskája. De valamint a tenger cseppekből áll, s a 
nagy folyók, míg hajót hordhatnak, kis patakokból 
táplálkoznak, így az egész világra kiterjedő missziói 

munkásság a mieinkhez hasonló vagy nagyobb egyle-
tekből áll. A kis patak, ha hajót nem hordhat, megtermé-
kenyíti legalább a völgyet, melyen átfolynak habjai. A 
mi kis egyesületünk is áldásosán működhetik azért kicsiny 
körben. Nemcsak filléreink jutnak el rendeltetésük he-
lyére, de érdeklődésünkkel ís erősítjük a misszió nagy 
folyamát. És ne féljünk attól, hogy egyesületünk mindig 
ily kicsiny fog maradni. Hit és szeretet által sok ily dolog 
lett már nagygyá. Ez egyesület is megnagyobbodik a 
Krisztus lelke és ereje által. Ha a keresztyénség, mely 
oly kis mag volt eleinte, milliókat számlál kebelében, 
egyesületünk is mindig több pártfogót és támogatót talál, 
kik a nemes eszmét hazánkban s különösen protestáns 
egyházunkban terjeszteni fogják. 

Még csak az egyesület egyik eszközére hivom fel 
a jelenlevők figyelmét, mely nem fígyébb, mint a 
»Keresztyén Népbarát« című folyóirat. E kis közlöny a 
hit- és erkölcsi, különösen a missziói eszméket terjeszti, 
másrészt elbeszélések és költemények által az olvasókat 
nemcsak építeni, de gyönyörködtetni törekedvén. A kis 
lap »Gyermek barát« című, különösen gyermekek szá-
mára való melléklettel is ellátva, már több családba 
talált bemenetelt, nemcsak a fővárosban, hanem más 
helyeken is, igen gyakran egys/erű falvakban. 

Vajha e kisded folyóirat, mely olcsóságánál fogva 
ís ajánlja magát, minél szélesebb körben terjedne el. 
Vajha egyesü'etiink tagjai közül is találkoznának, kik, 
mint már többen tettek, azt iskolák vagy gyermekek 
számára tömegesen megrendelvén, a keresztyén eszmé-
ket oly körökben is terjesztenék, hova a prédikáció 
soha el nem jut s nyújtanának így tej italát olyanok 
számára, kik még a keresztyénség nehezebb dolgait 
meg nem értik. 

Ezek után kérve a jövőre a jelenlevők támogatását 
s közreműködését, mindenekfelett kérem egyesületünk 
munkásságára az Isten áldását. 

Még csak az egyesület évi jelentésének felolvasása 
következett s az ünnepélyt karének, rendes ének s á'dás 
fejezte be. Közleményünket azzal az óhajjal adjuk át a 
közönségnek, vajha hallgatná meg az Úr ez ünnepélyen 
hozzá felküldött imánkat s találnának visszhangra az 
ott elmondott szavak s mint jó magvak teremnének jó 
gyümölcsöket Isten dicsőségére. 

Szabó Aladár. 

A békésbánáti egyházmegye közgyűlése 
Nagy-Becskereken. 

(Vége.) 

Az április 14. délutáni lelkészértekezleten Gsiky 
Lajos, theologiai tanár s a »Debr. Prot. Lap« szerkesz-
tője tartott felolvasást, előadván a belmisszió vázlatos tör-
ténetét s annak jelenkori állását a külföldön és magyar-
országi ev. ref. egyházunkban. Érdekes bevezetés után 
tárgyára térve, először a belmisszió meghatározását adja, 
azután vonzólag ismerteti a humanitárius törekvések-
hez és a külmisszióhoz való viszonyát. A belmisszió 
története a keresztyénséggel kezdődik ; a pogány világ 
két kultur népénél, a görögnél és rómainál is föltalál-
hatók már a humanitás jelei, de nálok az önszeretet el-
nyomta a felebaráti szeretetet; az ó-szövetség népének 
emberszeretete pedig csak a saját, a kiválasztott népre 
szorítkozott. Részletesen beszél az első keresztyének 
emberbaráti szeretetéről, s gyorsan haladó áttekintést 
nyújt az egyéni, a keresztyén egyház-társadalmi nagy 
szereteti munkákról le egészen századunkig, többé-ke-
vésbé ismert példákkal illusztrálva előadását. Századuu-



kat a belmissziói munkálkodás századának nevezi, s 
rövid vonásokkal jellemzi a különböző külföldi művelt 
nemzetek, a németek, az angolok, a hollandok, az észak-
amerikaiak, a franciák belmissziói működésének irányát, 
körét és szellemét. Az általa legjobban ismert német bei-
missziói munka területéről részletesen beszél, több helyen 
vonatkozással a svájci, hollandiai, angol és skót moz-
galmakra is. Ismerteti a németországi belmissziói választ-
mányt, ennek működési körét, a belmissziói egyleti házakat 
(Vereinhaus), a belmisszió munkásait, a diakónusokat és 
diakonissákat. Busch után hat szempont alá sorozza a 
jelenkori belmisszió műveit: i. Az elveszettek fölkere-
sése s az e'tévelyedettek visszatérítése (gyermek-menhá-
zak, felnőttek számára való javító-intézetek, elbocsátott 
fegyencek részére állított asylumok, mértékletességi egy-
letek, a fajtalanság elleni küzdelem, a Magdolna-ügy). 
2. A veszélyben forgók megóvása (bölcsődék, kisded-
óvodák, mesterlegény-, munkás-, szolgáló-beszállók, ke-
resztyén ifjúsági egyesületek). 3 A. szegények és bete-
gek ápolása különféle humanitárius irányú intézetek 
útján. 4. Az atyafiak erősítése (biblia- és valláserkölcsi 
iratokat terjesztő társulatok) vasárnapi iskolák, gyermek 
istenitiszteletek). 5- Az elszóródottak Összegyűjtése 
(Gusztáv-Adolf-egylet). 6. A meghasonlottak kiengeszte-
lése (munkáskérdés, lakáskérdés, a vasárnapi általános 
nyugalom kérdése, a cselédkérdés, a női emancipatio). 
Fölteszi végül a kérdést, van-e Magyarországon szük-
ség belmissziói munkára, s különösen hogy van-e az ev. 
ref. egyházában valami belmíVz'ói munka ? Felelete, 
hogy van rá szükség, de nem oly nagy terjedelemben 
mint a külföldön. Erre pénz sincsen, de maga népünk 
erkölcsi élete sem mutat olyan sötét foltokat, a minőket 
a külföld nagyobb városaiban láthatunk. Nem tartja aján-
latosnak, hogy a külföldi más légkörben fejlődött szoká-
sok és intézmények minden megválasztás nélkül átplán-
táltassanak hazánk földére. Hiszen mi is teszünk e téren 
valamit. Hivatalos egyházunk a missziói egyházakat, a 
diasporákat mult évben 18,800 frttal segélyezte. A sze 
gényekről, a betegekről különféle jótékony intézetek 
gondoskodnak s nem tartaná jó politikának, ha az egy-
ház ki akarná ezen ügyet azoknak kezéből venni. Irányi 
Dániel mozgalmat indított meg erkölcs-nemesitő ifjúsági 
és mértékletességi egyesületek alakítására; reméli, hogy 
egyházunk támogatni fogja ez ügyet. Több helyen 
vannak vasárnapi iskoláink, gyermekistenitiszteletek. Az 
angol biblia terjesztő társulat szép és nagy munkát 
végez közöttünk. Vallásos iratok terjesztéséről gondos-
kodik a londoni »Traktatusterjesztő Társulat«, a békés-
bánáti »Lelkészegyesület« s vannak vallásos nép'apjaink 
a »Téli Ujság«, a »Vasárnap«, a ^Keresztyén Népbarát* 
és a »Protestáns Népkönyvtár«, melyeket felolvasó egye-
sítve szeretne látni egy »Magyar Traktatus-terjesztő 
Társulat« cége alatt. A belmisszió mint e'méleti tan-
tárgy, bár nem kötelezőleg előadatik Debrecenben. De 
ezeknél még többet és egyetemesebben kell tenni. A 
belmisszió ügyet, a lelkipásztorkodás keretében lelké-
szeink vannak hivatva erősíteni, bevonva a világi ele-
met, férfiakat és nőket egyiránt. Nem hiszi, hogy volna 
gyülekezet, hol ne lehetne tenni valamit. A Budapesten 
tartott vallás-erkölcsi felolvasások azt mutatják, hogy 
világi férfiak működésére is lehet számítani. Záradékul 
boc-ánatot kér felolvasási hosszadalmas voltáért, meleg 
szavakban köszönetet mond, hogy azt e körben meg-
tarthatta, s kéri magát az egyesület tagjainak koszorú-
jába fölvétetni. 

15-dikén d. e, 9 órakor a közgyűlés folytatólagos 
megnyitása ismét ünnepi hangulatot keltett; az esperes 

értesült és értesít é a jelenvoltakat, hogy Kovács Ferenc 
tanácsbiró egyházmegyei tisztvise'őségének most töltötte 
be 25-dik évét. Ily hosszú és érdemteljes kö/.szolgálat 
jubilálása rögtonözötten, de annál lelkesebb elismerés-
nyilvánítások között folyt az ülés elején le. 25 évi ön-
zetlen buzgólkodásának érdemei jegyzőkönyvileg örökít-
tettek meg. 

Hosszú vitát provocált a battonyai egyház kérvénye, 
hogy 13 hold lelkészi javadalom fordíttassák ezentúl az 
egyházi közszükségek fedezésére. Hogy a lelkészi -fize-
tést csorbítani nem lehet, az iránt nem vo'.t nézetelté-
rés ; de mert az egyház a lelkészi állás betöltetlen volta 
idején bérbe adta e fekvőséget templomépítési adóssá-
gának törleszthctése céljából : az előadó Szél Ákos fő-
jegyző javasolta, hogy a már felbonthatlan bérszerződés 
4V2 évi idejére vonassék a lelkészi javadalomtól el a 
13 hold föld jövedelme, a többség pedig úgy állapította 
meg, hogy 10 évig legyen a jövedelem lekötve a tem-
plomépítési adósság fedezésére, azontúl pedig adassék 
vissza a megválasztandó lelkésznek a javadalmat képező 
fekvőség. 

Kunágotán az iskola községivé alakíttatott, jóvá-
hagyatott. — A pancsovai egyház számára kibocsátott 
részletkötvények következő számai húzattak ki: 480, 
569, 187, 439, 74, 487, 283, 28r, 76, 458, 169. 185, 

i 247, 442, 46, 224, 45, 222, 557, 86, 264, 99, 226, 494, 
302, 409, 30, 289, 398, 425. Szeged súlyos helyzetét 
tárja fel, melyszerint ott 17,000 forint adóssága van az 
egyháznak, s kéri a konventet, hogy legalább 6500 frt 
adóssága egyszerre Ie'Örlesztessék. Az egyházmegye 
pártolólag terjeszti fel a szegedi ev-mg. reform, egyház 
kéivényét. A békésbánáti misszió bizottság tagjaiul S:e-
remley Sámuel, dr. Hajnal, Szalay I. és Vécsey István 
urak választattak meg. 

Ezután felvétetett Szeremley S. főjegyző úr által a 
bánáti misszió rendezése. 

Miután egyszerre nem lehet mindenhelytt missziót 
szervezni, azért fokonként kell állítani . . . . és pedig 
i-ör miután N.-Kikinda részéről mutatkozik élénk hajlam 
s szervezkedési készség, s részökről szép áldozatot is 
hoznak, tehát N.-Kikindának adandó az elsőség, s ott 
haladék nélkül egy lelkész-tanító állomás szervezendő, 
melynek javadalma 800 frt fizetés, 200 forint lakbér és 
100 frt uti-átalányban állapíttatott meg. Nagy-Kikinda 
egyházközséggé való alakulása helybenhagyatott, s egy-
háztanácsa megerősíttetett és Szalay J. nagybecskereki 
lelkész kiküldetett, hogy a díjlevél, s általában minden 
a lelkészválasztást megelőzni szokott szükséges intézke-
déseket megtegye s erről a', esperest értesítse. Nagy-
Szent-Miklósra vonatkozólag határoztatott, hogy Szal iy 
és V. Nagy István urak szerezzenek arról biztos tudo-
mást, hogy mily kötelezettséget rcv N.-Sz.-Miklóson az 
egyesültség a reformátusokra. 

Fa István pancsovai lelkész je'entése Versec és 
Fehértemplom leányegyházzá való alakulásáról s Belgrá-
don végzett missziói működéséről kedves tudomásul vé-
tetett s ezen reformátusok lelki gondozása továbbra is 
Fa lelkész úrra bízatott. 

Temesváron a canonica vizsgálat azon szomorú 
meggyőződésre jutván, hogy az ottani ág. ev. lelkész a 
reform, hívek vallási elveit figyelmen kívül hagyja, s a 
rítusban több oly gyakorlatot tart fenn, melyek a ref. 
hitelvekkel ellenkeznek, azért elhatároztatott, hogy az 
egyháztanácshoz egy irat iutéztessék, melyben fejezze ki 
egyházmegyénk rosszalását a lelkész Kramer Béla eljá-
rása felett, s kívánja a sérelmek megszüntetését, s az 
ott alkalmazott ref. segédlelkész u'asíttatik, hogy vallási 



szertartásainkat híven megtartsa, s esetleges sérelemről 
értesítse az esperes urat. 

Délben a vendégek egyes családoknál voltak ebé-
den és pedig Vécsey, Szathmáry, Vat tay és Menczer 
uraknál. A vendégek egyrésze a péntek esteli vonattal 
utazott el, a lehető legjobb emléket víve magukkal. 

A gyűlés harmadik napján a konventhez intézett 
kérvények tárgyaltattak, melyeknek letárgyalása után 
Szabó János esperes úr mondott köszönetet a városnak 
s egyháznak a szíves fogadásért s vendéglátásért. Majd 
a jó Isten iránti hálaérzettől áthatott beszédben mondott 
köszönetet ns. Kovács Ferenc úrnak mint elnöktársának, 
a tanácsbiráknak, jegyzőknek s a gyűlés tagjainak. 
Melyre nt. Tatár János úr mondott egy szép beszédet, 
kiemelve főleg nt. Szabó esperes úrnak önzetlen lelkes 
fáradozását és nemes munkálkodását, s reá s kedvei 
családjára a jó Isten minden áldását kérte. 

Erre a gyűlés az esperes úr éltetésével véget ért. 
A vendégek nagy része az esti vonattal távozott 

el, a nagybecskereki ref. hívek azon jó kivánata mellett]: 
adja Isten, hogy minél előbb üdvözölhessék ujolag a 
gyűlés tagjait N.-Becskereken. 

E. K. L. 

A máramaros-ugocsai egyházmegye tavaszi 
közgyűlése. 

Egyházmegyénk f. hó 14-én tartotta közgyűlését 
Nagyszőllősön, Várady Gábor egyházmegyei gondnok 
és Csernák István esperes elnöksége alatt. A gyűlést 
istenitisztelet e.őzte meg, melyen Nagy Endre hosszú-
mezei lelkész imádkozott. Szép számú közönség jelen-
létében nyitotta meg a tanácskozást köztisztele ben levő 
gondnokunk, ki megtört egészséggel, de egyházi és is-
kolai ügyeink iránt meleg és kitartó lelkesedéssel elnö-
költ csaknem végig. 

Az egyházközségek képviselőinek igazolása után, 
a világi aljegyzőségre beadott szavazatok bontattak fel. 
Altalános többséget senkisem nyervén, újabb szavazás 
rendeltetett el, melyre Lator Géza, Tóth Jenő és S?abó 
Sándor jelöltettek ki 

Biró Lajos lemondása folytán megüresedett gyám-
pénztárnoki hivatalra Sárkány Lajos f.-ardói lelkész vá-
lasztatott meg. 

Egyházmegyei tanügyi bízottságnak újabb szerve-
zése a következő gyűlésre lett elhalasztva, hogy akkor 
az egyházkerület által időközben megállapítandó rend-
szabályzat alapján történjék meg a szervezés. 

A nagy gonddal összeállított esperesi jelentés 
szerint egyházmegyénk valláserkölcsi élete nem meg-
döbbentő ugyan, de nagyobb tevékenységre, több buz-
galom kifejtésére figyelmeztet. A közístenitiszteletet ke-
rülők száma, az' előző évet tekintve megkétszereződött, 
a családi élet javulása keveset lendült, a törvénytelen 
szülöttek száma csupán egygyel kevesbedett. Jól esett 
ezekkel ellentétben hallanunk, hogy az á'dozatkészség, 
mely adományokban és alapítványokban nyilatkozott, 
egyházmegyénkben is állandó és munkás. Több egyház-
községben tetemes adakozások történtek. Iskola-ügyünk 
javult. A tanítók közül többen megértették az e. megyei 
gyűlés gyakori buzdítását és lelkiismeretesebben teljesí-
tették szép kötelességüket. Voltak azonban, bár keve-
sebb számmal, kik ez évben is csak tétlenkedtek. Ezek 
ellen, mivel már többször voltak figyelmeztetve, a gyű-
lés vizsgálatot rendelt el. 

Született egyházmegyénkben az 1886. év folyamán 
466 fi, 419 n ő ; maghalt 356 fi, 301 nő; házasság köt-

tetett tiszta 188, vegyes 45. Iskolakötelesek 6 — 12 éve-
sekig 1040 fi, 954 nő ; ezek közül iskolába jár 875 fi, 
795 nő; ismétlő iskolások 378 fi, 374 nő ; iskolába járt 
151 fi, 73 nő. Konfirmá't 181 fi, 161 nő. — Lelkek 
száma 17,279. Telek van 8373, külsőség 1695 hold. 
Egyházak tőkepénze 73,342 frt 81 kr., iskoláké 4463 frt 
9 kr. Kamathátralék 925 frt 37 krajcár. Magtárak ereje 
pénzben 10,403 frt 56 kr., terményben 1404 köböl. Az 
egyházközségek mult évi bevétele 41,5 11 frt 131/2 kr., 
kiadása 36,631 forint 4 krajcár. Építkezésre fordíttatott 
5225 forint. 

A folytonosan figyelemmel kísért esperesi jelentés 
után bizottsági jelentések, folyamodványok, kisebb na-
gyobb érdekű intézkedések következtek. Csak a neve-
zetesebbeket említem meg. A mult évi tavaszi közgyű-
léskor bizottságnak kiadott tanácskozási szabályzat el-
fogadtatott és kötelezővé tétetet t . A falunkénti gyűlése-
ket egyházmegyénk megszüntette, ezentúl gyűléseit a 
kijelölt hat városban fogja tartnni. Magtáraink ügye több 
helyen zavaros; különösen Péterfalván, hol a magtár 
a'apításakor készült ajánlatot feltüntető ív elveszett. Csak 
em'ékezet után készítik a kötvényeket, melyeket az 
adósok nem akarnak aláírni. Bizottság küldetett ki ezen 
ügy rendezésére. Tekeházán pedig a lelkészi fi'etés körül 
évek óta fennálló zavar még most sem volt megszün-
tethető. Ide évről-évre bizottság jár, tanulmányozza az 
ügyet, de a mely annyira bonyodalmas, hogy a legbuz-
góbb küldöttség sem volt képes még eddig megtalálni a 
nyitját. 5 év alatt nem vettetett törvényesen a provent, 
az egyház több évi bajainak orvoslását nem kereste. 
Most ismét bizottság küldetett ki, kevés rem'mynyel 
ahhoz, hogy ezen folyton zak'ató provent-ügyet végkép 
lebonyolítsa. Taracköz egyházzá kezd alakulni. Urmező 
egyházi ügyeinek tanulmányozását és rendezését is ki-
mondta közgyűlésünk s ezzel egy tekintélyes bizottságot 
bí ott meg. 

Olvastatott az egyházmegyei lelkészi könyvtárnok 
számadása, melyszerint a mult évben alakult könyvtár-
nak volt bevétele 24 frt, kiadása 22 frt 56 kr., követe-
lése 11 frt. Van birtokában 27 mű. 

Egyik lelkésztársunk egyházmegyei ének-egylet 
alakítását indítványozta, erre nézve alapszabályzatot nyúj-
tott be, mely bizottságnak adatott ki. 

Gyámpénztárunk állása 10,225 frt. A domesztikába 
fizet ez évben egyházmegyénk 890 frt 45 krt. 

M előtt bevégezném tudósításomat, nem h igyha tom 
megemlítés nélkül egyházmegyei gondnokunknak a ta-
nácskozás közben elmondott beszédet, melyben áldozat-
tételre buzdított a tűzvész által megrongált szigeti iskola 
érdekében. Megindító hangon rajzolta az iskolát ért csa-
pást. Bizonyára az e 'mondott szavak mélyen hatottak 
ránk s a hatás nem fog elmosódni az áldozattétel pilla-
natáig. Biki Ferenc. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Az „Irodalmi Társaság"-ba való belépésüket 

Lapunknál bejelentették : I. Pártfogókul: a múltkor em-
lített pesti egyházmegyén kívül, 2. báró Vay Miklós 
konventi elnök 500, 3. báró Prónay Dezső egyetemes 
felügyelő 500 frttal. II. Alapítókul: I. Láng Adolf pest-
megyei ev. esperes. 2. Szalay Károly budape-ti főgimn. 
tanár. 3. Szőts Farkas és 4. Kenessey Béla theol. tanárok 
100—100 forintos alapítványnyal. 

* A dunamelléki egyházkerület rendes köz-
gyűlése a szokott időben, tudniillik piinköst utáni szom-



baton (junius 4-Íkén) kezdődik; junius 5-dikén lesz 
az új lelkészek felavatása; junius 3. és 4-én az egyház-
kerületi tanügyi bizottság ülései s egyszersmind a papi 
vizsgálatok. A II. papi vizsgálat elé állók részére Írás-
beli dolgozatok tételeiül a következők tűzettek k i : 
egyházi beszéd készítendő Máté evang. XV. r. 2. vers; 
Homilia: cselekedetek könyve: XXVIII. r. 1—6. vers ; 
Katechisatio a 88—91. kérdések felől; egyházjogi dol-
gozat szabadon választandó tárgyról. 

* Érettségi vizsgálatok a dunamelléki reform, 
egyházkerületben. A budapesti ref. főgymnasiumnál a 
f. tanévben tartandó érettségi vizsgálat írásbeli része 
május hó 16., 17., 18., 20. és 21-ikén, a szóbeli része 
junius hó 20 — 23. napjain lesz. Elnök Farkas József, 
kormányképviselő Gönczy Pál leend ; Halason: az írás-
beli május 16., 17., 18., 20. és 21-ikén, a szóbeli jun. 
21. és 22-ikén. Elnök Szász Károly püspök, kormány-
képviselő dr. Csiky Kálmán műegyetemi rendes tanár ; 
Kecskeméten: az Írásbeli május 16., 17., 18., 20-dik és 
21-ikén, a szóbeli junius 18., 20., 21., 22. és 23-dikán. 
Elnök Csikay Imre, kormányképviselő dr. Török József 
debreceni főiskolai tanár ; N.-Kőrösön : az Írásbeli május 
23 — 27., a szóbeli junius 15. és 16-dikán. Elnök Ádám 
Kálmán esperes, kormányképviselő dr. Török József. 

* A tolnai egyházmegyéből írják, hogy a tractus 
érdemes curatora, a dunamelléki gondnoki kar nesztora, 
Vizsoly Gusztáv úr országos elfoglaltságára való tekin-
tetből hivataláról leköszönt. A Szegszárdon tartott egy-
házmegyei gyűlés e már harmadízben ismételt lemon-
dást őszinte sajnálata és a távozó gondnok bokros 
érdemeinek jegyzőkönyvi megörökítése mellett elfogadta 
és helye betöltését elrendelte. Őszinte fájdalommal érint 
bennünket is ez elismert buzgalmú, országos nevű férfiú 
megválása azon egyházmegyétől, melynek igazgatásában 
évtizedeken keresztül törhetlen buzgalommal, páratlan 
igazságszeretettel és bölcs tapintattal vett részt. Nagy 
megnyugvásunkra szolgál azonban azon értesülésünk, 
hogy a tolnai lelkészek és egyházak oly férfiút szemel-
tek ki Vizsoly úr utódjául, ki nemcsak hogy a nagynevű 
Vizsolyak családjából való, (melyből már ís sok jeles 
férfiú díszesítette ez egyházmegye gondnoki hivatalát), 
hanem e mellett oly vallási és egyházi személyes érde-
mekkel ékeskedik, minők az újabb generátióban keve-
seknek jutnak osztályrészül. Mi kik évek óta növekvő 
tisztelettel szemléljük példás egyháziasságát; kik tanúi 
vagyunk az ő páratlan tevékenységének a pesti magyar 
és német egyházakban, a belmisszió terén ; kik benne a 
vasárnapi iskolák apostoli buzgalmú megalkotóját, theo-
logus ifjainknak nemes barátját és pártfogóját, a vallás-
erkölcsi felolvasások egyik megindítóját s mindenféle 
keresztyén céloknak lelkes áldozatkész bajnokát tisztel-
jük : számos tisztelőivel egyetemben őszinte örömmel 
veszszük Szilassy Aladár úr jelöltségét s szivünkből gra-
tulálunk a tolnai egyházaknak és lelkészeknek e szeren-
csés gondolathoz, hőn óhajtva, hogy sikerüljön meg-
nyerniük egyházmegyéjük élére e kitűnő férfiút. 

* Ötvenéves lelkészi jubileum. Stur Dániel kutzo-
rai ágost. ev. lelkész s kiérdemült bács-szerémi esperes-
nek, ki 50 év óta viseli ugyazon gyülekezetben a lel-
készi hivatalt, először hitközsége, majd egyházmegyéje 
megható jubiláris ünnepélyeket rendezett. Á hitközségi 
ünnepélyt megelőző napon a polgári község képviselő 
testülete a főszolgabíró elnöklete alatt tartott közgyűlési 
határozatban jegyzőkönyvileg, majd küldöttsége által 
üdvözlő beszédben fejezte ki elismerését a polgári élet-
ben is érdemeket szerzett férfiú iránt. A tulajdonképi 
ünnepen hálaadó istenitisztelet tartatott, melyen a 75 éves 

jubiláns maga tartotta az alkalmi szónoklatot, miután 
előzőleg a templom előtt felállított tanuló ifjúság élén 
Zioick V. lanító által, az oltár előtt a presbyterium ne-
vében Reidl János postamester által íidvözöltetett, ki 
egyszersmind egy szép művű ezüsttel díszített bibliát 
nyújtott át az ünnepeltnek a hitközség nevében és aján-
déka gyanánt. Az üdvözlésekre megható válaszokat adott 
az ősz lelkipásztor, de még meghatóbb volt alkalmi 
szónoklata, melyben az 50 éves visszaemlékezés és a 
félszázados működés fölötti hála érzései a templomot 
zsúfolásig megtöltött közönséget a könyezésig megindí-
tották. — Az egyházmegye által tartott jubileum ápril 
20-ikán a bácsmegyei evang. főesperes és lelkészikar, a 
jubiláns népes családja és számos tisztelője jelenlétében 
szintén Kutzorán folyt le. A templomi szónoklatot ha-
talmas alkalmi beszéd alakjában Schneeberger János 
újverbászi lelkész tartotta, híven rajzolva a jubilánsnak 
prédikátori és egyházkormányzói érdemeit. Istenitisztelet 
után Belohorszky Gábor főesperes üdvözölte az Úrnak 
öreg és hű szolgáját, kinek a megjelent paptársak egyen-
ként is melegen gratuláltak. Az ünnepélyt bankét fejezte 
be, melyen számos felköszöntő mondatott a jubilánsra, 
köztük nagy hatást keltőleg Mokry E. miniszteri oszt. 
tanácsosé, ki mint az ünnepelt négy vejének egyike 
köszöntötte föl a derék lelkészt. — Stur D. tevékeny 
lelkészkedésének szép bizonyítékai a fényes templom, 
a kényelmes paplak, a célszerű iskolaház, melyek mind 
az ő buzgólkodásának gyümölcsei. Áldásos működéseért 
egyházmegyéje is többféle kitüntetésben részesíté, midőn 
előbb a dékáni, majd a gyámpénztárnoki, később az al-, 
végre a főesperesi hivatalra emelte. Isten éltesse még 
sokáig az Úr szöllőjének e derék munkását! — K. J. 

* A lelkészi parokhiális jog gyakorlatának érde-
kes esete küldetett be szerkesztőségünkhöz, melyet hely-
szűke miatt csak kivonatosan közlünk. H. község egyik 
pusztáján meghalt B. I. egyháztag, kit hozzátartozói, vég-
akaratához képest, nem az illetékes h—i egyházban, hanem 
a b—i egyházban és temetőben kívántak eltemetni, mi-
vel felesége is ott nyugszik. A h—i illetékes lelkész 
ebbe készséggel beleegyezvén, a hullaszállítási engedély 
kieszközléséhez szükséges lelkészi bizonyítványon kíviil 
lelkészi Meghatalmazást is küldött a b—i pap számára. 
Ez a halottat el is temette, de a Meghatalmazást a 
h—i lelkésznek másnap egy magyarázó levél kíséretében 
visszakiildötte, eljárását azzal indokolván, hogy miután 
a hulla az ő egyházába szállíttatott eltemetés végett, ő 
lett az illetékes lelkész s a küldött Meghatalmazásra 
semmi szüksége nem volt. — Ez a dolog érdeme, mely-
ben hogy h—i vagy a b—i lelkésznek van-e igaza ? 
annak megítélését gyakorló lelkésztársaink Ítéletére bízzuk. 
Feltéve, hogy a b—i lelkész értelmezte helyesen a pa-
rokhiális jogot s hogy a kérdéses Meghatalmazás csak-
ugyan felesleges volt : ez esetben is az ildomosság és kar-
társi tisztelet nevében azt kérdezzük, lelkészhez illő-e 
egy hivatalos átiratban ily kitételeket has?nálni : »a meg-
hatalmazást ide mellékelve hivatalosan visszautasítom . . . 
az értéktelen meghatalmazásra vonatkozólag legyen sza-
bad nekem is az egyszeri insurgenssel azt kérdezni : 
kend az az Alvinczy?* — E szavakat az eredetiben be-
küldött okmányból írtuk ki minden változtatás nélkül, 
az aláiró lelkész nevét azonban kíméletből most elhall-
gatjuk. 

* A pestmegyei ág. hitv. ev. esperesség lelkészi 
karához. Kibocsátva a felhívás »Magyar Protestáns 
Tudományos Irodalmi Társaság« megalakítására. Két-
ségkívül mindnyájunk előtt kedves szózat e felhívás, 
tárgyánál és az ehhez kötött közös, édes reményeinknél 



fogva. — Kedves testvérek! járuljunk e szent cél meg-
valósításához és lépjünk be e társaságba testületileg, mint 
alapító t ag! Miként évekkel ezelőtt I frtos járulékaink-
kal, 4 év alatt, lettünk az országos protestáns árva-
egylet tagjává, úgy cselekedjünk most is. A ioo frtnak 
első évi negyedrészét s a hátramaradó összeg ötös ka-
matát küldjétek be hozzám f. é. junius hó elsejéig. •— 
Láng AdolfJ pestm. ev. főesperes. 

* A tornai egyházmegye közgyűlése ápr. 13—14. 
napjain Vajdnyi Lajos esperes és Lükő Géza gondnok 
elnöklete alatt. Az esperesi jelentésből örömmel értesült 
a közgyűlés az egyházmegye vallás-erkölcsi, iskolai és 
administrationalis ügyeinek rendes és fokozatos fejlődést 
mutató állapotáról. A vallásos buzgóságnak több példá-
ját sorolta fel a gondosan összeállított jelentés. A nép-
iskolai iigy oly fokon áll, hogy a kitűnő iskolák száma 
2 5°/0-ra emelkedett. A közalapra az egész egyházme-
gyében csupán 80 kr. hátralék van. Örömmel vétetett tu-
domásul Koós József róm. kath. földbirtokos 500 frt ado-
mánya a lelkészi gyám-intézet javára. Két fegyelmi ügy 
is volt szőnyegen, s megnyugvást keltőleg intéztetett el. 

* Az oroszlányi ág. ev. hitközség elöljárói közt 
lévő pánszlávok ügyében ápril 19-kén a fejér-komáromi 
ág. hitv. evang. egyházmegye rendkívüli gyűlést tartott 
Csákváron, mely Mostyenán György, Novomesky Lajos, 
Bartos Pál oroszlányi pánszlávok perbefogatását, tekintet-
tel arra, hogy nevezettek az 1883. évi egyetemes gyűlés 
határozata értelmében, canoni vétség alapos gyanújába 
estek, egyhangúlag elrendelte és ellenük a consistoriális 
eljárás azonnali megindítását határozta el a pótvizsgálat 
megejtésével. Mostyenán György jogi képviselőjeként 
megjelent Dula Máté, turóc-szent-mártoni ügyvéd. 

* Nagyszerű hagyomány. Néhai Habermayer Ru-
dolf, a pozsonyi ev. gyülekezet előkelő tagja végrende-
letében a gyülekezet kebelében létező jótékonysági és 
közművelődési intézetekről következőleg emlékezett meg: 
ev. házi szegényeknek 200 forint; tanító-özvegy-árva és 
nyugdíjintézetnek 4000 f r t ; gymnasiumi segélyző-intézet-
nek a lyceumnál 4000 forint ; lelkészi özvegy-árva- és 
nyugdíjintézetnek 6000 fr t ; a »Geduly-alap«-nak 1000 f r t ; 
az ev. fi és leányárvaház-alapnak 4000 fr t ; az evangel. 
kórház alapnak 4000 fr t ; az egyház-alapnak, a pénztárnok 
fizetésének javítására 4000 f r t ; az evangel. ápolóháznak 
20,000 f r t ; azonkívül hagyott az egyház-alapnak sírhelye 
rendbentartására 1000 forintot; a lyceumnak hagyomá-
nyozza ásványgyüjteményét, egy nagy dyalitikus mesz-
szelátóját, egy mikroskopiumát és nagy lógonyóráját. 
De nemcsak a pozsonyi gyülekezet fentebb elősorolt 
intézeteivel éreztette jótékonyságát, hanem a városi 
szegény alapnak is hagyott 8000, az elhagyott gyerme-
kek alapjának 2000, az irgalmasok kórházának 500; 
az önk. tűzoltó-egylet segély-alapjának 1000 ; a pozsonyi 
ker. kereskedősegédek segély-egyletének 4000 forintot ; 
a mosonymegyei, oroszvári ev. gyülekezet temploma- és 
iskolájára 2000 és a pap- és tanítói alapra 2000 frtot ha-
gyott . így emelt magának a megboldogult örök emléket. 

- Szives figyelmeztetés és kérelem. A segesvári 
ev. ref. templom építtetési költségeire, a mult évben 
kibocsátott gyüjtő-ívek beküldésének végleges határideje 
március végével lejárván, tisztelettel kérjük azon ívtartó 
urakat, kiknél még ilyen gyiijő-ívek vannak, miszerint 
azokat bármi csekély adományokkal együtt, de esetleg 
üresen is, egyházközségünk pénztárnokához tekintetes 
Szilágyi Márton m. kir. adófelügyelő helyettes úrhoz 
Segesvártt, visszaküldeni szíveskedjenek, hogy a már to-
vább nem halasztható végleges elszámolás lehetségessé 
váljék. Miután a kibocsátott ívek közül még több mint I 

ezer darab van künn, s a minden egyes ívrartó úrhoz 
küldendő külön felhívás —• amúgy is szegénységgel 
küzdő — egyházközségünknek tetemes költséget fog 
okozni, igen szívesen kérjük e körülményt tekintetbe 
venni s ezen nyilt kérésünket teljesíteni, hogy így, ama 
költséges, egyénenkénti megkeresés, szükségfelettivé vál-
jék. Segeseártt, 1887. április hó 14-én. — A segesvári 
ev. ref. egyházközség. — Gróf Bethlen Gábor, főgond-
nok. — Horváth László, gondnok. — Bálás Imre, lelkész. 

* Nyilt kérdés Sz. Kiss Károly úrhoz mint az 
»Uj Magyar Athenass szerkesztőjéhez. A szerkesztése 
alatt 10 füzetben megjelent munka előfizetési díját ere-
detileg 4 forintban kitüntető gyűj tő ívnek nt Horváth 
Mihály mezőföldi volt ref. esperes úr felhívására én is 
egyik aláírója voltam és a 4 frtot a mű kiadásához be is 
küldöttem ; de utólag még egy forint követeltetik tőlem 
a kiadó úr részére. Ez a tényállás. Tisztelettel kérdem 
e t. szerkesztő úrtól, van-e tudomása az eredeti előfize-
tési díjnak utólagosan történt emelése felől; s igazoltnak 
tartja-e a követelt 1 frtban az aláirók részéről teendő 
utólagos ráfizetést. E kérdés feltevését azért tartom szük-
ségesnek, mivel mindazokat érdekli, kik az »Uj Magyar 
Athenas«-ra előfizettek. Azt azonban kijelentem, hogy 
kizárólag a jogi szempont és elv lehető megóvása ké-
pezi jelen kérdésnek alapját ; mivel nézetem szerint az 
időközi díjemelés ha gyakorlatba vétetnék : a kezdemé-
nyezett vállalatok iránt szükséges bizalmat ingatná meg 
alapjában; ez pedig szerkesztőre mint kiadóra egyfor-
mán káros hatással lenne. Székesfehérvár, 1887, ápril 27. 
— Tatay Imre, ref. lelkész. 

* Rövid h i rek . A hódmezővásárhelyi ref. főgimná-
zium tanári kara a város kiváló férfiainak közreműkö-
désével közművelődési jótékony célú felolvasások rende-
zését határozta el, s az első felolvasást ápril 24-ikén a 
közönség élénk érdeklődésével tartotta meg, a mikor 
Imre Sándor : »A nép művelődéséről«, Futó Mihály 
»Történeti rajz« címmel olvastak fel. — Nagy Bálint 
hódmezővásárhelyi leányisk. igazgatót, kit a Konvent a 
lelkészi teendők végzésétől letiltott és papi jellegétől 
biróilag megfosztott, Szabó János esperes megkeresésére 
a polgármesteri hivatal a községi iskolaszék utján a papi 
teendők végzésétői és a palást viselésétől polgárilag is 
letiltotta. —• A vilit oltára« című imakönyv, melyet Gyu-
rátz Ferenc pápai lelkész írt, a Luther-társaság kiadásá-
ban megjelent és csinos vászonkötésben 1 frtért, félvá-
szonban 80 krért kapható. Addig Ís, míg behatólag 
ismertetnők, ajánljuk az érdeklődők figyelmébe. 

* Gyászhírek. Barcsfai Király József Pál a soproni 
ev. tanítóképző intézet kiérdemült igazgatója, a Ferencz 
József-rend lovagja, életének 78-ik évében végelgyengü-
lésben Sopronban meghalt. (A jeles tanférfiú nekrologját 
szivesen veszi a Szerk.) — Hörk József eperjesi collég, 
igazg. tanárt s e lap munkatársát, azon fájdalmas csapás 
érte, hogy szeretett édes atyja, id. ITórk János f. é. ápril 
hó 20-án éjjeli 11 órakor elhunyt. A temetés 23-án tar-
tatott meg Málnapatakon, Nógrádmegyében, 3 órányira 
Losonctól, hol a boldogult legidősb fiánál, a helyi lelkész 
nél, H. Jánosnál lakott, a ki őt nővérével, Zsuzsannával 
egyetértőleg, a legigazibb szeretettel ápolta. A temetést 
a turicskai és ozdini lelkészek végezték. Jelen volt a közel 
vidék papsága élén a jeles nógrádi főesperessel, Svehla 
Jánossal, a vidéki egész értelmiség, élén Kulinka Géza 
földbirtokossal s nagy számú nép. A háznál búcsú-ima, 
a sírnál a szokásos szertartás s a templomban remekül 
sikerült temetési beszéd és találó parentatio volt. A be-
széd alapjául Péld. 17. 6. szolgált: »A véneknek ékes-
ségük az unokák, és a fiaknak ékességük az atyák!* 



A nagyszámú rokonság s különösen gyermekei nagyon-
nagyon megsiratták az áldott, jó öreg urat, a ki, a mily 
gondos, gyermekeit az önfeláldozásig szerető atya, épen 
olyan kedves (a megszorul'akkal szemben kegyes) ember 
volt a társadalomban és a ki sokaknak és sokakon segí-
tett, de soha senkit ok nélkül meg nem bántott 1 — Áldott 
legyen emlékezete ! N) ugodjék békével 1 

* Szerkesztői mondanivalók. L. A. úrnak Sz. M. 
A cikkre sort kerítünk, a Felhivás s a szép példaadás 
nem szorul dicséretre. — J. K. úrnak M. B. A mint 
terünk engedi azonnal. — II. J. úrnak E. Most csak 
ez fért be, a többit máskor. — M. J. úrnak D. E szám-
ból kiszorult. 

HIBDETSSEK. 
P A L Y A Z A T 

STELTZER DANIEL-féle ösztöndijakra. 
A győri ágost. hitv. evang. gyülekezet a kezelése 

alatt lévő Steltzer Dániel alapítványból 40 frtól 100 frtig 
terjedő ösztöndíjakra az 1886—87. évi tanévre pályá-
zatot hirdet. 

Folyamodhatnak: ágost. hitv. ev. árva, szegény 
győri, jó magaviseletű és szorgalmas tanulók, különösen 
a Steltzer vagy Rdth családhoz tartozók, bárhol tanul-
janak. 

A jelen iskolai év első feléről szóló tanodai, úgy 
a szegénységet, árvaságot vagy rokonságot tanúsító bi-
zonyítványokkal felszerelt folyamodványok f. évi május 
31-ig alulirotthoz intézendők. 

Győr, 1887. ápril 26. Dr. Beliczay Elek, 
X—3 ág. hitv. ev. iskolai felügyelő. 

r ^ f L H J ^ T - A . Í Z ; 
Az eperjesi ev. ker. collegium által Eperjesen ta-

nult s tanulmányaikat valamely külföldi egyetemen foly-
tató hitjelölteknek osztatni szokott ösztöndíjakra ezennel 
pályázat hirdettetik. 

Ezen ösztöndíjak közül a Jozeffy P.-félénél elsőbb-
séggel bírnak azok, a kik Jozeffy Vazul vagy Tessedik 
családból származnak, s így az alapítónak rokonai, mely 
tény okmányilag igazolandó. A Schwarz M -félére pedig 
Sopronban tanult hitjelöltek is pályázhatnak. 

Pályázók szabályszerűleg felszerelt kérvényeiket 
(Anmeldungs-Buch stb.) f. é. május hó I5*ig az alulirt 
igazgatósághoz küldjék be. 

Kelt Eperjesen, 1887. ápril 18-án. 
2 - 2 Az eperjesi ev. ker, collegium igazgatósága. 

A tiszáninneni egyházkerületben a tornai egyház-
megyében megüresedett egerszögi lelkészi állomásra pá-
lyázat hirdettetik. 

Ezen állomás jövedelme föld, rét, szőllő, búza, 
gabona és fa fizetésében 593 frt 80 krra van felvéve, s 
így a IV-ik osztályba tartozik. 

Pályázók kellőleg felszerelt kérvényeiket folyó évi 
május hó 20 ik napjáig nt. Vajdnyi Lajos esperes úrhoz 
adják be Perkupán. 

Miskolc, 1887. ápril 22-én. 
22Zi3. i l B e r t a l a n , püspök. 

-AJT-

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben, az ungi 
egyházmegyéhez tartozó csomanyai egyház le'készi állo-
mására pályázat hirdettetik. 

Ezen lelkészi állomás javadalmazása, földből, fa-
váltsági díj és életfizetés, szolgálmányokból, stólából 
740 frtra megy : így a Ill-ik osztályba tartozik. 

A pályázati kérvények, kellően felszerelve, május 
hó 26-ig beadandók az esperesi hivatalhoz Ungváron. 

Miskolc, 1887. ápril 24-én. 
E e r t a l a n , püspök. 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben, az ungi 
eg) házmegyéhez tartozó csicseri egyház lelkészi ál'o-
mására pályázat hirdettetik. 

Ezen lelkészi ál'omás javadalma, fold, rét, élet-
fizetés, készpénz és stólából 745 forintra megy és így 
a Ill-ik osztályba tartozik. 

A pá'yázati kérvények, kellően fe'szerelve, május 
hó 26-dik napjáig beadandók az esperesi hivatalhoz 
Ungváron. 

Miskolc, 1887. ápril 24-én. 
B e r t a l a n . , 

X J I T ^ . 22 -A-TV. 
A dunamelléki r gyházkerü'et tolnai egyházmegyé-

jébe kebelezett dunaszentgyörgyi ref. egyház lelkészi állo-
mására. Ezen állomás évi javadalma 1148 forint, s így 
az Ill-ad osztályú. A kellően felszerelt pályázati kérvé-
nyek folyó évi május hó 28-dik napjáig nagytiszteletű 
Csekey István esperes úrhoz küldendők Várkonyba (utolsó 
pósta : Pécsvárad). 

Budapesten, 1887. április 25-ikén. 
Szász Károly, 

püspök. 

t j i z t J ^ z rr. 

A tiszántúli ev. ref. egyházkerület szatmári egyház-
megyéjében lévő kisszekerest IV. osztályú lelkész-tanítói 
állomásra. 

Évi fizetése, mely termény, földhaszon, csekély 
készpénz és tűzifából áll, a szerény lakóházon és telken 
kívül, az egyházmegye által 324 frtra van értékelve. 

A kellően felszerelt pályázati kérvények folyó évi 
május hó 28-ik napjáig a szatmári egyházmegye espe-
reséhez Porcsalmára küldendők. 

Kelt Debrecenben, 1887. ápril 28. 
R é v é s z B á l i n t , püspök. 

Bri inni k e l m é k e t e legáns nyári ö l töze 're 3 ' i o méteres sze lvényekben, minden 
szelvény 4 bécsi rőf f r t 4 . 8 0 ig^n finom, f . t 7.— l egf inomabb, frt 10.50 legesl gfino-
m a b b va lód i g y a p j ú b ó l , va l amin t k a m m g a r n és fe l sőkabá t ke lméke t , úgyszintén 
u tazó-pla ideket , da r ab j á t 5 és 6 f r tér t , szállit az összeg u tánvéte l e mellett a szilárd 
és jóh i rünek ismert posztógyári raktár S I E G E L - I M H 0 P Brünnben, Ferdinands-
g a s s e Nr 53 . — J lngyarázat . Minden szelvény 3 10 mtr . hosszú és 135 cm. széles, 
s i sy teljesen e legendő egy tökéletes férfi-öltözetre. ^ j - í j A fönnebbi cég i sm-re tes 
szilárd á g a é í j e len tékeny munkaképes sege kezeskedik arról , h o g y csak a legjobb áru 
pontosan választot t minta szerint száll i t ta ik — Miu tán most igen sok szédelgő cég 
„b.iinni á r . ;k" köpenye a la t t ga rázdá lkod ik , ezek i l l snében a fönnebbi cég mintákat 
küld ingyen é s bérmentve. 9—20 

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

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : 3Dr. B a . l l a . g f i 3v£ór , DEUTSGH 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. 

Előfizetési dij: 
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. 

SBSF" Teljes széLiriui p é l d á n y o k k a l rn.in.cLig: 3zolg0LltLa.iu.rik:. 

Elnöki megnyitóbeszéd. 
(Elmondva a kecskeméti »Rabsegélyző-egylet« alakuló közgyűlésén 

május i-én.*) 

T. egyleti közgyűlés! Egyletünk alapszabá-
lyaiban az van mondva, hogy vaz egyleti tiszt-
viselők hivatalukat megtiszteltetésből viselikÉn 
megilletődve fogadom s köszönöm a megtisztelő 
bizalmat, melylyel csekélységemet ezen nemes, 
humánus célú egylet élére állítani méltóztattak. 
Megilletődve fogadom, mert ha megtekintem 
egyletünknek már csak eddigi s itt is jelenlevő 
tagjait, s ha Önökkel szemben elfogulatlanul 
mérlegelem magamat, lehetetlen csodálkozással 
nem kérdeznem: miért, hogy ennyi érdemült je-
lesek és hivatottak mellett épen engem szemel-
tek ki és emeltek a ^ Kecskeméti rabsegélyző-
egylet* elnökévé?! 

Midőn ezen önmagam elé vetett kérdésre a 
helyes választ keresem, gondolom, nem tévedek, 
ha azt hiszem, —- és ezt jól esik hinnem — 
miszerint Önök nem annyira engem, mint inkább 
bennem az evangyeliomnak bár gyenge, de hi-
vatalos szolgáját, épen a felebaráti szeretetnek, 
az emberi könyörületnek és isteni irgalomnak 
hirdetőjét, — a papot választották ide! Ha igen: 
akkor nemcsak nem vonakodom az itteni teen-
dők elvállalásától, de sőt kötelezve érzem maga-
mat, hogy mint megbízott sáfár az itten reámbi-
zottakban is hívnek talcdtassam. Mert ne ítéljenek 
meg Uraim, ha — mint bárhol — úgy itten 
sem tartózkodom kijelenteni, miszerint én, bár-
mely munkatérre szóllíttassam, első sorban minde-
nütt pap vagyok és az maradni is akarok! Csen-
des munkásságomnak fő rugója mindenha az volt 
és leend, hogy midőn mint lelkész akár egyhá-

*) A »Rabsegélyző egyesületek* mint a modern philantrophia 
legi'ijabb alkotásai nagyon fontos valláserkölcsi hivatással bírnak a mai 
társadalmi életben. LauJcó úr e beszéde mind tartalmi gazdagságáuál, 
mind evangeliumi színezeténél fogva nagyon figyelemreméltó. Szerk. 

zamnak, akár városomnak, vagy bármely jó ügy-
nek, még ha a raboknak szolgálok is: fogadal-
mam szerint mindenütt és mindenben embertár-
saimnak javát kell munkálnom! 

De mégis — ha unalmukra nem leszek — 
engedjék meg néhány szóval jeleznem azt is: 
miért hiszem én, hogy mint lelkész, épen itt, ezen 
eddig szokatlan helyen, a földi igazságszolgáltatás 
csarnokában is méltán foglalhatok helyet? Adandó 
válaszommal egyszersmind némi világot óhajtok 
vetni egyletünk céljára s nemes feladatára is, "tfe-v^ 
főként arra, hogy mily értékűnek és jelentőségűnek 
tekinthető korunk téirsadalmi életének ezen egyik 
legújabb s talán épen ezért még sokak előtt visz-
szásnak is tetsző mozzanata, miszerint íme, midőn 
a személy- és vagyonbiztonscig megtámadóit szigorúan 
üldözi, bünteti s bebörtönözi: ugyanakkor a rabok 
és expiált bűnösök javára „ Habsegélyező - egylet" -eket 
alakít ?! 

T. közgyűlési Napjainkban mindenfelé hall-
juk, sőt magunk is el-elkiáltjuk a panaszt, hogy 
jelen nemzedékünk vallástalan, egyháziatlan, vagy 
legalább is indifferens a vallás embernemesítő 
hivatása iránt! Mindez így lehet! De mint minden 
jelenségnek, bizonynyal e sajnos valónak is meg 
vannak természetes okai, melyeket fürkészni nem 
ide tartozik. Azonban az viszont sem itt, sem 
másutt kétségbe nem vonható, miszerint épen 
ezen vallástalansággal vádolt kor méltán a keresz-
tyén humanismus*korának nevezhető, mert a keresz-
tyénségnek ama legmagasztosb princípiumai, me-
lyek hajdan a ker. államokat és társadalmakat 
megalkották : a közéletben soha sem érvényesültek 
oly nagy mérvben és oly áldásosán, mint épen 
korunkban! 

Tagadhatatlan az, hogy a ker. vallásnak 
fönséges követelményei ma már nemcsak az 
egyházak — felekezetek — zárfalain belől, nem 
csupán a templomok szószékein hirdettetnek: 
hanem künn a közéletben valósulnak meg. Avagy 



azok a szeretetházak, szegényházak, lelencházak, 
árvaházak, közkórházak . . . és hányféle ilyen ház, 
hányféle jótékonycélú egyletek, melyekről úgy 
az épen napjainkban ékes beszéddel dicsőitett 
középkor, mint az egyébként vallásos és kegyes 
elődök — de sőt apáink is vajmi keveset tudta-
nak! . . . mi mindez, hanem ha betöltése a ker. 
vallás ama sarkalatos törvényének: „szeresd fele-
barátodat!u; mi mindez, hanem ha méltó igazolása 
ama jézusi Ítéletnek: „Nem az kedves Isten rlött, 
a ki csak kiáltja: Uram, Uram, hanem a ki cse-
lekszi a mennyei atyának akaratát/" 

Igen, de még mindez nem elég! Az ember-
szeretet aranyéremének ez csak egyik lapja — 
s talán épen a könnyebben olvasható és köny-
nyebben betölthető. Nem tudom én, nem szebb 
s nem nehezebb-e az érem másik lapja, melyen 
írva van: Szeresd ellenségedet is! Jól tegyetek 
azokkal is, akik titeket háborgatnak. A ki téged 
megdob kövei, dobd vissza kenyérrel !LÍ 

Maholnap kétezred éve, hogy a ker. államok 
és társadalmak előtt ez a törvény is ki lőn hir-
detve, de annak igaz betöltését bizony korunk 
kezdette megl Ma kezdjük megérteni és meg-
valósítani, mit a keresztyénség alapítója oly szé-

í mondot t : „Nem jöttem én, hogy a gyönge nád-
í szálat eltörjem; nem jöttem, hogy a gyarló elesett 

embert eltapossam: hanem, hogy meggyógyítván, fel-
emeljem," ma kezdjük megérteni és végrehajtani 
ama meglepő, de egyszersmind felemelő Ítéletet, 
melyet Jézus a lábaihoz borult bűnbánó asszony-
nak — az őt megköveztetni akaró bírákkal és 

I a bosszúvágyó sokasággal szemben ekként mon-
do t t : „Kelj fel, eregyj el, és többé ne vétkezzél/" 

En — t. egyleti közgyűlés! — ennek az 
evangyéliomnak vagyok hirdetője! S midőn lá-
tom, hogy a ^Rabsegélyező-egylet* is ennek az 
evangyéliomnak betöltését célozza, midőn itt, a 
földi igazságszolgáltatás csarnokában látom, hogy 
a szigorú és igazságos bíró egyik kezében a 
büntető törvény erejével öldökli a bűnt, másik 
kezével pedig kenyeret nyújt a megbünhödöttnek; 
midőn látom, hogy a sötét börtön ajtajának 
belsején írva van: „itt a bűnnek bűnhődnie kell", 
annak külsején pedig olvasom: „menj el, és többé 
ne vétkezzél"; midőn látom, hogy az elesetteket 
maguk az igazságszolgáltatás hivatottai segítik 
felemelni, megjobbítani, önmaguknak, családaiknak 
és a társadalomnak mint megannyi „új embert" 
visszaadni; s midőn én ezen humánus célok el-
érésére törekvő sRabsegélyező-egylet* munkásai 
közé szóllíttatom :*ugyan illő és szabad volna-e 
vonakodnom, nem volnék-e én >képmutató hit-
vány szolga*, ha engem innen netalán az tar-
tana vissza, vagy épen azzal mentegetődzném, 

hogy hiszen „nem való vagyok én ide, mert pap 
vagyok/" 

Ellenkezőleg! Épen mint pap, nagyon ide-
valónak érzem és vallom magamat, s jól esik 
hinnem, hogy az elmondottakban nem helytelenül 
jeleztem azon indokokat, melyek Önöket is ve-
zényelték abban, hogy ezen humánus célú egylet 
elnökévé épen mint lelkészt választottak meg en-
gemet. 

Azért hát végül engedjék meg nekem még 
azt is, hogy midőn itt a reámruházott elnöki 
tisztet elfogadom, három rövid kijelentésemre 
hívjam fel becses figyelmüket. 

Nem egyéb ez, mint köszönet, Ígéret és 
kérelem. 

Köszönöm a nemes munkával járó megtisz-
teltetést ; 

Ígérem, hogy kötelmemnek jóakarattal igyek-
szem eleget tenni; de különösen 

Kérem, hogy egyletünk magasztos feladatai-
nak munkálására minél számosb munkatársak 
megnyerésére Önök is mindnyájan s mindenha 
készkedjenek. így aztán legvégül 

Hiszem is, hogy ha az embereknek munkára 
és áldozatra kész jóakarata kiséri egyletünket: 
sem az óhajtott cél, sem Istennek áldása nem 
marad el! 

Lankó Károly, 
kecskeméti evang. lelkész. 

Viszhang az „Érdekes anyakönyvezés"! eset i re . 
A szíves olvasó észre fogja venni, hogy a »Prot. 

egyh. és iskolai lap« f. 1887. évi 15-ik számában megje-
lent, tátgyánál fogva nagyon érdekes cikkre akarok 
reflektálni. 

Szerzője cikkét azzal végzi : azt hiszem, hogy ezen 
adatok, hasonló bonyolult esetek előfordulása alkalmá-
val, bárkinek is elegendő útmutatással szolgálhatnak. 

Magam is azt hiszem, csakhogy hasonló bonyolult 
esetek, midőn t. i. az ügybe a felekezetközi jogviszony 
is belejátszik, a különben is talán ritka, bonyolult esetek 
között a legislegritkábbak közé fognak tartozni. 

Mi tevők legyünk azonban, ha saját egyházunkon, 
saját egyházközségünkön belül fordúl elő hasonló bo-
nyolult eset ? Arról van t. i. szó, hogy utólagos házas-
ság által törvényesített gyermeknek törvényesítése a 
kereszteltek anyakönyvébe jegyeztessék be, hibás be-
jegyzés az anyakönyvben, mikép igazíttassák ki, s az 
anyakönyvi kivonat ily esetekben aztán minő rovatok 
szerint adassék ki ? 

Különbséget teszek az anyakönyv kiigazítása közt, 
s a között, midőn az anyakönyvbe utólagosan bejegy-
zés történik. Anyakönyvi kiigazításnak helye csak akkor 
lehet, midőn egy anyakönyvi adat már bejegyeztetése-
kor tévesen, hibásan, a tényállásnak meg nem felelően 
jegyeztetett be, utóbb azonban a valódi tényállás kide-
rül, s az anyakönyvi bejegyzés ehhez képest kijavítandó. 
Utólagos bejegyzés esete fordulhat elő, midőn az anya-
könyvi adatok eredetileg ugyan nem voltak tévesek, de 

! egy utóbb bekövetkezett esemény, cselekvény á'tal oly 



módosítást szenvedtek, melyet az anyakönyvben ki kell 
tüntetni. 

Az anyakönyvek kiigazítására vonatkozólag Kovács 
Albert egyház jogtanában — 81. §. B. — hivatkozva egy 
1818-ban 9449. sz. a. kelt királyi rendeletre, azt ta-
nítja, hogy ha a beírásnál liiba esett, a hibás helyet az 
anyakönyv-vezető lelkész húzza keresztül úgy, hogy. 
mégis olvasható legyen, a javítást pedig a jegyzet ro-
vataban kell tenni, és azt iá beírni, hogy vétség és 
javítás történt. 

A Kovács Albert által idézett 1818. kir. rendele-
tet nem ismerem ugyan, de azt tudom, hogy ugyan 
azt az utasítást, melyet Kovács Albert után idéztem, 
adja lelkészeinek a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület 
(Rendszer 213 §), s a dunáninneni kerület is (Rendezet 
389. §), talán épen a Kovács Albert által idézett kir. 
rendelet alapján 1818 óla kifejlett gyakorlatnál fogva. 

Azonban régebbi hibák csak szigorú vizsgálat után, 
hiteles tanuk kihallgatásával, az esperes értesítésével, 
esetleg a polgári hatóságnak is közbenjöttével igazíttat-
hassanak ki. Ezt mondja a dunáninneni utasítás 390. §-a. 
S Kovács Albert jogtana, az esperes értesítését nem 
említve, a polgári hatóság közbenjöttét csak akkor 
tartja szükségesnek, ha a lelkész nem képes a tényállás-
ról teljesen meggyőződni. 

Ezek nyomán igénytelen nézetem eltér az újabb 
időkben tudomásom szerint nagyon elterjedt nézettői, 
hogy az anyakönyvben netán szükséges igazítások min-
den körülmények közt csakis az egyházi felsőbb hatóság 
közbejöttével történhetnék meg; és a mondó vagyok, 
hogy a legtöbb előfordulható esetekben a lelkész való-
színűleg egymaga járhat el s foganatosíthatja az anya-
könyv kiigazítását, természetesen kellő óvatossággal, 
melyre utóbb néhány szóval még visszatérek. Legalább 
nekem nincs tudomásom arról, hogy e Kovács Albert 
által idézett 1818-iki rendelet, egy újabb rendelet által 
hatályon kívül helyeztetett vagy módosíttatott volna; 
nem ismerek oly rendeletet, mely miatt a dunántúli és 
dunáninneni ág. h. ev. egyházkerü'eteknek fentebb idézett 
utasításaikat módosítani kellene. 

De igenis ismerek oly miniszteri rendeleteket, me-
lyek az anyakönyv-vezető lelkészeknek megengedik, sőt • 
egyenesen kötelességévé teszik, hogy az anyakönyvekbe ! 

bizonyos esetekben későbbi bejegyzéseket tegyenek, az 
egyházi felsőbb hatóságuk értesítése s közbejötte nélkül. 
I lyen: 1940/1869. számú: a mennyiben úgy a multat 
illetőleg, mint jövőre a névváltoztatásra vonatkozó fel-
sőbb engedélylyel ellátott egyének új vezetékneveiknek 
anyakönyvi bejegyeztetését, melyre közhatóságilag uta-
síttatni fognak, szorgalmazandják, az ilyetén névváltoz-
tatásokat az illető anyakönyvekbe feljegyezni és ezen 
eljárást jövőre is minden előforduló esetben követni hl-
vatalbeli kötelességüknek ismerjék. I lyen: 1503/1871-ik 
vkm.: a 32 évet még be nem töltött egyének ha'áláról a 
születési hely lelkésze értesítendő; általa pedig a halál 
eset helye s kelte a születési anyakönyvbe ez értesítés 
alapján jegyzet alatt bevezetendő, az értesítés meg-
őrzendő. 

Hasonlóképen bejegyezheti szerintem a lelkész — 
(de teljesen megbízható adatok alapján) — a kereszteltek 
anyakönyvének jegyzet rovatába, hogy valamely törvény-
telen gyermek szüleinek utólagos házassága által törvé-
nyesíttetett. És itt két eset fordulhat elő, vagy már 
azelőtt is elismerte az apa a gyermeket, s elismerő nyi-
latkozata a keresztelési anyakönyvbe már be van az 
illető helyen jegyezve, vagy csak a házasság megkötése 
után, illetve az esküdtetéskor ismeri el a gyermeket 

sajátjának, s kinyilatkoztatja, hogy törvényesíttetni kéri. 
Az első esetben egyszeiűen bejegyezném a törvényesít-
tetést az apa megkérdezése nélkül is ; a második esetben 
e bejegyzést nem tagadnám meg, sem valamely hatóság 
megkérdezésétől nem tenném függővé ; mert egyházjogi 
s magánjogi elv, hogy a házasság törvényesíti a házas-
társaknak egybekelésök előtt nemzett, született gyerme-
keit. Csak azt nem találom kielégítőnek, hogy a most 
említett elismerés szóbeli nyilatkozattal történjék egyedül, 
mert röpke a kiejtett szó, s a pusztában elhangzik; ki-
elégítő csak a megbízható tanuk előtt kiállított írásbeli 
nyilatkozat, mely az anyakönyv mellékletéül megőrzendő 
s a hatóság, a törvény előtt is megállja helyét. A mikép 
pedig ezen nyilatkozat a bejegyzett adatok va'ódisága 
mellett tanúskodik, úgy viszont én az anyakönyvben 
sajátkezű aláírásommal elismerném azt, hogy ezen ké-
sőbbi jegyzetet én írtam be ekkor meg ekkor. 

És ezzel megemlítettem minő óvatosságot tartok 
szükségesnek az ily utóbbi bejegyzéseknél. Nem cseké-
lyebb óvatosságot tartok szükségesnek az anyakönyvi 
hibák kiigazítása körül, hogy teljesen megbízható ada-
tok alapján lelkiismeretes pontossággal járjunk el. Mert 
nagy óvatossággal kell eljárnunk, nehogy közirati tekin-
télylyel, jelleggel biró anyakönyveink szándékos megha-
misításának, vagy könnyelmű eljárásnak vádjával, bün-
tetésével sujtattassunk. Ez az óvatosság arra is bírhat, 
hogy előfordulható alkalommal, mielőtt anyakönyveinkbe 
pótló bejegyzéseket, vagy kiigazításokat tennénk, az 
ügyet egyházi felsőbb hatóságunkhoz terjeszszük fel, 
utasításukat kikérve, vagy hogy a polgári hatóságokat 
keressük meg, hogy ezen meg ezen adatok kiderítésére 
segédkezet nyújtsanak; és így az anyakönyv kiigazítá-
sáért a felelősséget velünk megoszszák. De ha a felelős-
séget az anyakönyvben eszközlött javításért, utólagos 
bejegyzésért magamra akarom s tudom vállalni, mert 
dolgomban biztos vagyok : akkor nem vagyok arra kö-
telezve s arra utasítva, hogy előbb akár egyházi, akár 
polgári felsőbbségem közbenjárását keressem, s igénybe 
vegyem. 

Végül még néhány szót arról, hogy ha már anya-
könyveimben a kiigazítás vagy pótló bejegyzés megtör-
tént, mikép adnám ki erről az anyakönyvi kivonatot. 
Révész Kálmán cikkében erre is kiterjeszkedik s Kovács 
Alberttel bizonyos esetben ellentétben áll véleménye. 
Nézetem szerint az anyakönyvi kivonat csakis az anya-
könyv vonatkozó részének szószerinti másolata lehet. 
Ezt állítja Révész Kálmán is cikkében s Kovács Albert 
is egyházi jogtanában (379. lap b.). Azonban ha egy 
törvénytelen születésű, de utóbb törvényesített gyermek-
től kellene keresztelő-levelet kiállítanom (készakarva mon-
dom keresztelő-levelet, Kovács Albert egyházi-jogtaná-
ban 634. 1. e kifejezést használja, melyet — engede-
lemmel legyen mondva — Révész Kálmán úgy látszik 
félreért); akkor e keresztelő-levéiben pecsét s névaláírá-
sommal anyakönyvem . . . lapján . . . szám alatti olvas-
ható bejegyzésnek megfelelően tanúsítanám, hogy N. N. 
X. X. és Y. Y. hitvestársaknak fia, . . . . faluban ekkor 
meg ekkor született s ekkor a keresztszülék J. J. kezén 
ily nevű.lelkész által megkereszteltetett. Ily bizonyítvány 
altal nem vétenék az igazság ellen, s m a kiméletesség 
s humanitás ellen. Miéit is sújtani az apa és anya vétkeit a 
gyermekben, ki ártatlan abban, a m i t nemzői valaha cse-
lekedtek ? Miért tán elhomályosítani benne a kegyelet 
s tiszteletet, a m e l y l y e l szülői emlékének áldozik vagy 
melylyel őket forrón öleli? Szinte lelkészi bizonyítvány-
nyal segítenék a bajon (ha lehet), midőn régibb matri-
kulában az anyakönyv-vezető bejegyzéseit oda nem tar-



tozó s oly részletekkel toldotta meg, melyeknek olvasásánál 
a romlatlan ízlés megbotránkozik, vagy a mai kor gyer-
meke szánakozva mosolyog a tiszteletes prédikátornak 
középkorba illő beata simplicitásán. 

Kund SamUj 
ev. esperes. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Protestáns értekezések. 

Bizonyos tartózkodással olvasom a kisebb érteke-
zéseket, mivel azok olvasásánál eszembe jutnak a német-
országi Bonifaciuss más nevezetű kath. egyletek tömjénező 
brochürjei s a magyarhoni Hunyadi Mátyás nyomdából 
kikerült római kiadványok, ha mindjárt »fő magasságú 
és ragyogó beszédű® püspököktől származnak is azok. 
Irtózom azoknak olvasásától, mert tendentiosus tartalmuk 
s a tényeknek s igazságoknak meg nem felelő, sőt sok-
szor azokkal homlokegyenest ellenkező adataik minden 
protestáns ember igazságszerető s erkölcsi érzületét mé-
lyen sértik. Némi tartózkodással veszem a prot. Tractaten-
Verein-ok kisebb kiadványait is, amelyeknek létezése 
azonban a római egyháznak gyártmányaival szemben 
eléggé indokolt. A kisebb értekezések iránti aggodal-
maim részben eloszlottak, amidőn legközelebb két figye-
lemreméltó s valóban tanulságos értekezés akadt ke-
zembe, a melyeknek elolvasását őszintén ajánlom e 
becses lapok t. olvasóinak, s azoknak rövid ismertetése 
szolgáljon némileg bevezetésül behatóbb tanulmányo-
zásukra. 

I. Beyschlag Willibald '), a halle-wittenbergi egye-
tem theol. fakultásának derék tanára s a »Deutsch. Ev. 
Blátter« tudós szerkesztője legközelebb a vallás s a mo-
dern társadalom kérdésével foglalkozott. A jelenkor 
vallásos lüktetésének nehéz kérdését azáltal oldja meg, 
hogy kimutatja, miszerint a vallás egyrészt még ma is 
nagy társadalmi hatalom, s a vallásnak társadalomalkotó 
hatalmát meggyőzően tünteti föl, másrészt azonban ki-
mutatja egyszersmind, hogy a nyilvános élet különböző 
körei és rétegeiben hatalmas vallásellenes áramlat nyil-
vánul, míg a népéletnek nagy része közvetítő állást fog-
lal el, s hit és hitetlenség között ingadozik. Ezen szkep-
tikus nyilvánulásnál sokkal rosszabb azon reakcionárius 
mód, a melylyel a keresztyénség egyházi képviselete 
szembeszáll ezen világi szellemi hatalmasságokkal, a 
mennyiben a hit a babonát hivja segítségid a hitetlenség 
leküzdésére. A római egyház, melyben a világuralom a 
cél s a vallás ezen célnak szolgálatában álló eszköz, szün-
telenül fáradozik a hit tárgyainak épúgy, mint az egyéni 
hitnek materializálásán, valamint azon, hogy a vallást a 
maga szellemi lényegétől és tartalmától megtisztítsa, s 
ezen eljárása annál veszélyesebb, mivel az evangyéliom 
iránti fanatikus ellentéte dacára is kétségbeejtő rokon-
szenvvel találkozik magában az evangyéliomi egyházban. 
Ilyen romanizáló áramlat B. szerint csak az által le-
hetséges, mivel sajnos a mai evangyéliomi egyház sem 
áll feladatának magaslatán, még pedig egy részt azért, 
mivel a szabad ismeretnek és bírálatnak Ős-prot. elemétől 
idegenkedik, másrészt azért, mivel a hit a maga elvi je-
lentőségétől megfosztva a jó cselekedetek s az erkölcsi élet 
függelékévé tétetett. A valláserkölcsi újjászületésnek ily 
komoly hangján csak a/on férfiú szólhatott, ki a Bismark-
féle legújabb egyházpolitikával s annak protestáns uszály-

') »Die Religion uncl die modeme Gesellschatu, Halle a, S. 
1887. 44. 1. Ára 80 Ff. 

hordozóival szemben legközelebb több becses érteke-
zésben főleg pedig jeles havi füzeteiben oly erélyes 
állást foglal el. A legújabb egyházpolitikai mozgalmak-
ban a Beyschlag szellemi vezetése alatt ál'ó »Evangyé-
liomi középpárti s a »Protestáns-egylet« tanúsít valódi 
protestáns magatartást, a mit az »Evangyéliomi szövet-
ségi keletkezése is eléggé igazol. 

2. A másik értekezésben Uhlhorn Gerhard") a 
római és evangyéliomi egyház viszonyát tárgyalja a mai 
égető társadalmi kérdésekkel szemben. Az értekezés be-
csét épen ez a körülmény emeli, hogy kimutatja, misze-
rint ott, a hol a vallás a fődolog, a pártkülönbségek ön-
maguktól szűnnek meg. Jelesen kezdi meg a tudós szerző 
értekezését azon tétellel: »a sociális kérdésen az egyes 
egyházfelekezetek sorsa is eldől, s azon egyház győz, 
mely a társadalmi kérdések megoldásához leginkább járul, 
mert valamely egyháznak erkölcsi értéke mindig attól 
függ, hogy minő erkölcsi gyümölcsöket terem.« Más szó-
val kifejezve: azon egyházé a jövő, mely a népéletre 
legerősebb befolyást gyakorol. 

A legtisztább meggyőződés alapján különbözteti 
meg Uhlhorn az erkölcsi kérdést a nemzet-gazdászati-
tól. »A nemzetgazdászat a természeti életnek egy da-
rabja, mely a nemzetgazdaságtan törvényei szerint fejlő-
dik. Az egyháznak soha sem lehet feladata, sem közvetve, 
sem közvetlenül, a nemzetgazdászati problémák megoldása, 
vagy azoknak megoldására az Isten igéjéből vett normák 
felállítása, hanem az egyház csakis az erkölcsi erőket 
nyújthatja azoknak megoldására.« Ep azért a theologusok 
ne is írjanak nemzetgazdaságtani könyveket, a melyek 
különben sem lehetnének egyebek dilettáns műveknél, 
azaz félig theologia, félig nemzetgazdaságtan. Uhlhorn 
készséggel elismeri a nép iránti szeretetet s baja iránti 
meleg érdeklődést a Stöcker-íé\e mozgalmakban, azon-
ban megdönthetetlenül kimutatja egyszersmind, hogy 
Stöcker sem tudja kéllŐen megkülönböztetni a socidlisnak 
és erkölcsinek önálló terét. Nyiltan kimondja, hogy az 
ismeretes agitátornál »egy bizonyos rajongó (tschwarm-
geistiger«) vonás észlelhető, a mint jellemző előszere-
tettel ó-szövetségi idézetekkel él, s a rajongók módjára 
a Mózes-féle törvényhozásban oly eszményeket lát, a 
melyek szerinte reánk nézve is mérvadók lennének.« 
Annyi bizonyos Uhlhorn szerint is, *hogy a magasabb 
nemzetgazdászati fokozat csakis a népéletnek erkölcsi 
művelése alapján érhető el, s ez csak az egyház feladata 
lehet, hogy az erkölcsi élet eme magasabb fokozatának 
elérését elősegítse*, vagy más szóval kifejezve: »csak 
az egyház nyújtja azon erkölcsi erőket, a melyek nélkül 
a társadalmi kérdések megoldása lehetetlen.« 

S a mint tiltakozik az erkölcsi és nemzetgazdászati 
kérdések összezavarása ellen, ép oly határozottan s való-
ban mesterileg utasítja vissza U. a katholizálást is. Valódi 
prot. meggyőződéssel kimutatja, hogy napjaink nemzet-
gazdászati fejlődése lényegileg rokon a protestantismussal. 
»Tényleg úgy áll a dolog, hogy a reformátió nélkül az 
egész fejlődés érthetetlen volna. Főleg két faktor az, 
mely e fejlődést meghatározza, u. m. a gép s a szabad 
munkaszerződés. A gépben van valami a protestantis-
musból, mert egyedül abban volt elég bátorság ahhoz, 
hogy föllebentse a természet fátyolát s azt az embernek 
szolgálatába hajtsa. A középkor irtózik a természettől s a 
természeti erőktől, a mi nem egyébb, mint az antik po-
gányságnak egy darabja, mely a középkorban foglalta-
tik. « Valóban arany szavak ezek! *A szabad munka-
szerződés pedig ethikailag tekintve, az egyén jogaiban 

2) »Katholicismus und Protestántismus gegenüber der socialen 
Frage.« Göttiugen 1S87. óo. 1. Ara 1 márk. 



gyökerezik, s ennyiben ismét a reformációban.« Ha pedig 
ezen hatalmas nemzetgazdászati fejlődés a szellemnek 
fölszabadításán nyugszik, a melyet Luthernek köszönünk, 
akkor a katholicismus az újabb iáők ezen feladatainak 
megoldására nem képes, mert nemzetgazdaságunkra nézve 
annak ethikája »nagyon rövid.« A katholicismus azon 
időbe vágyódik vissza, a melyben vasúti gépek még nem 
zavarták meg a szerzetesi csendet. Nagyörömest elodázná 
e gépeket s általában az egész modern termelési módot 
e világból, s az egyéni szabadság helyére a középkori le-
kötöttséget állítaná vissza. A hierarchia atyai gondnok-
sága alatt álló középkori egyletek: ebben áll az ultra-
montánok sociálpolitikus eszménye. Pedig, helyesen 
jegyzi meg U. Ketteler és Lassale-val szemben, »nem a 
reprisztináció, hanem csak a józan fejlődés egészséges.® 
Ezen józan fejlődésre szükséges erőket azonban csak a 
reformátió adhatja meg. »A római ethika szerint már a 
középkorban sem lehetett élni, mert az csak püspökök 
és szerzetesek, nem pedig egy tevékeny nemzedék szá-
mára való ethika volt, ép azért üdvözölték oly annyira 
Luther ama nyilatkozatát, hogy a keresztyén tökéletes-
ség abban áll, hogy ki-ki híven töltse be hivatását. 

Uhlhorn ezen férfias fellépése a modern cultura s 
a reformátió szoros összefüggése érdekében, valóban 
csudálatra méltó. Hogy a római keresztyénre nézve a 
szerzetes, a protestánsra nézve pedig az istenben hivő 
gondos családapa az életeszmény, nem szorul bizonyításra, 
s Ritschl tanár épen ezen gondolatoknak alapján kon-
struálta a maga hit- és erkölcstanát. Meggyőzően mu-
tatja ki Uhlhorn a protestántismus s napjaink nemzet-
gazdászati fejlődése közt lévő párhuzamot, azonban távol 
van azon •>fatalismus«-tó\, mely az adottal egyszerűen 
megelégszik s a modern termelési móddal járó nyomor-
nak nagyságát elodázhatlan csapásnak tartja. Mély indig-
nátióval ostorozza e fatalismust, mely sokszor ledér 
módon is érvényesül, s e végett ide igtatjuk következő 
szép sorait: »Ha pedig Treitschke (berlini egyet, törté-
nettanár) magas állásából a népre letekintve, azt mondja : 
»A millióknak szántani, kovácsolni s gyalulniok kell, hogy 
néhány ezer kutasson, fessen és kormányozzon,« s ha hozzá 
teszi : »bizonyára Sophokles tragédiái és Phidias Zeuse a 
rabszolga nyomor árán nem nagyon drágán voltok meg-
véve,« úgy az sem keresztyén, sem protestáns, hanem 
antik-pogány gondolat, mely az egyes léleknek végtelen 
becsét nem ismeri. A gót vagy vandál, a ki Phidias 
Zeus-ét megsemmisítette, hasonlóan az emberiség hala-
dásán fáradozott, mert Istennek Ítéletét hajtotta végre e 
világon, . . . . mely egész dicsőségével, tragédiáival er-
kölcsileg teljesen megromlott.* Szépen tünteti föl Uhl-
horn a modern termeléssel járó erkölcsi veszélyeket is, s 
azután fölteszi azt a kérdést, aminő eszközökkel rendel-
kezik az egyház ezen veszélyek elhárítására ? Az evang. 
egyház — mondja U. — más eszközökkel nem élhet, 
mint az igének és sákrámentomoknak kegyelemeszközei-
vel, csak azokat használja kellőleg. Ereje a lelkészekben, 
nem az egyházi hierarchiai kormányzatban van. A csen-
des, hű munkálkodás a gyülekezetekben, az Isten iránti 
bizalom, hivatáshűség s a türelem a szegények szenve-
déseinél, a gazdagoknál pedig a testvéri szeretet feléb-
resztése többet ér, mint a hierarchiának egész hatalma 
és tekintélye. 

Azonban nemcsak egyházak és lelkészekben, sőt 
inkább a gyülekezeti közösségi éleiben igen nagy a hiány. 
Mert mit keresnek a socialisták összejöveteleikben, mit 
a vallásossabbak egyes szektáknál ? Azt, a mit az egyház 
nem, vagy csak csekély mértékben nyújt, t. i. közössé-
get, gyülekezeti életet. 

A munkás izoláltan áll, nincsen sehol támpontja, 
léte bizonytalan, így hát keres érintkezést, s itt kellene 
az egyháznak segélyt nyújtani, mert ő azon közösség, 
hol mindenkinek jogos, meghatározott helye van, hol 
érző svívekre s segítő kezekre talál. A socialismüs új 
vallás lett, melynek közösségét a socialista törvény in-
kább erősítette, mint gyengítette. Hogy oly sokan van-
nak ott, részben az egyház okozza, mert a vallásos 
gyülekezet elvét következetesen nem viszi keresztül. S 
csak ezen gyülekezeti elv érdekében lehet és kell az 
egyházpolitikait is képviselni. római egyház ereje a 
hierarchiában, az evangyéliomi egyházé a gyülekezetben 
van. »A római egyháznak nincs közösségi élete. Vannak 
parochiái, papi kerületei, de nincsenek gyülekezetei, mert 
lelkipásztorkodása a gyóntató székben kulminál, melynek 
törekvése az, hogy kiskorú gyermekeket neveljen, nem 
pedig az önálló vallásos keresztyének közösségi életét 
előmozdítsa és vezesse. Számos congregátióval és egy-
házi egyletekkel bir, azonban ezek már a középkorban 
is megrontották a gyülekezeti életet, s azt ma is lehe-
tetlenné teszik.« 

Azután áttér a belmisszió3) jellemzésére, mely U. 
szerint ideiglenes valami. »Túlzott az, ha a belmissziót 
többnek tartjuk, mint a különös szükségek állal előidé-
zett rendkívüli felebaráti szeretet gyakorlásának, mely-
nek feleslegessé ételére kellTtörekedniink e szükségeknek 
fokozatos enyhítése által.« »A városi misszionárius soha 
sem helyettesítheti a lelkészt, s az egyleti élet soha a gyü-
lekezeti életet.« »Á gyülekezet a maga előjáróságával a 
belmissziónak legjobb egyesülete. Az egyleti életnek a 
római egyházban való túlerős fejlesztése a gyülekezeti 
életnek gyengeségét árulja el. Ránk nézve a gyülekezet 
az egyletek egylete. A mennyiben a belmissziónak a gyü-
lekezettől elidegenedettekkel van dolga, könnyen meg-
történhetik, hogy az egyháztagokat a belmisszió egyé-
neire és tárgyaira, hívőkre és hitetlenekre, keresztyé-
nekre s nem keresztyénekre osztja, s feledi, hogy mint 
megkereszteltek az Úrnak gyülekezetét képezik. Ily mó-
don félő, hogy a belmisszió a különben is már rég észre-
vehető erős separatistikus vonást még inkább előmozdítja.« 
S ezen arany szavait azzal zárja be : »A belmissziónak 
ezen veszélyek elhárítása céljából mindinkább az egy-
házba kell beolvadnia.® 

Végül a derek szerző a következőkkel fejezi be 
előadását: »ma a népélet körében csudálatos hitre, mond-
hatnám babonára akadunk, a mely az egyházkormány-
zatra irányul, mintha bizony egyedül az volna képes a 
népélet bajainak s a társadalmi viszonyoknak gyökeres 
orvoslására, s hogy azonnal jobbra fordul a dolog, mi-
helyt a valódi egyházkormányzattal bírunk.® Jelesen mu-
tatja ki U., hogy »az egyházkormányzat egyházunknak 
mindig leggyengébb oldala volt, s mindig is az lesz. Eléggé 
nem lehet hangsúlyoznunk, hogy egyházunknak súlypontja 
nem a kormányzatban, hanem a lelkészi hivatalban kere-
sendő. « Gyönyörű megjegyzések ev. prot. egyházunk ro-
manizáló hierarchikus törekvéseivel szemben! 

Sulze F. említett jeles ismertetésében bírálatul 
megemlíti, hogy a derék hannoverai theologusnak beha-
tóbban kellett volna méltányolnia a modern humánus 
egyleti életet, mely egyházunknak oly nagy javára szol-
gál. Mint protestáns-egyleti/theologus a confesszionalista 
Uhlhornnal egyetemben kiemeli, hogy a népéletnek va-
lódi erkölcsi nevelését és emelését a protestánsok között 
a gyóntató szék hiányában egyedül a valódi gyülekezeti 

s ) V. ö. Sulze dresclai lelkész ide vágó jeles ismertetését a 
berlini »Prot. Kirchenzeitung* ielen évfolyamának IO. számában. 



közösségi élet eszközölheti, hogy annak elérése nálunk 
oly nehéz, amellett bizonyít, hogy a szeretet működé-
sének terén hiányzik e szeretetnek valódi erkölcsi ereje. 
A legrosszabb azonban a pesszimismus és egoismus, 
melylyel a népéletben oly gyakran találkozunk, s a mely 
annak józan erkölcsi fejlődését akadályozza. Az apostoli 
korszak valódi s erős szeretetére van szüksége a mi egy-
házunknak ! 

Ajánljuk a röviden jelzett 2 jeles értekezést e be-
cses lap tiszt, olvasóinak, főleg lelkésztársainknak szíves 
figyelmébe, tanulhatunk azokból mi magyar protestán-
sok is! 

Dr. Szlávik Mátyás. 

B E L F Ö L D . 

Püspöki látogatás a külső-somogyi egyház-
megyében. 

Ápril 26-án reggel 7 óra után szívélyes búcsúvé-
tel és harangok zúgása mellett 8 kocsitól kisérve, a 
borostyánnal, fenyőgalyakkaí és nemzeti lobogókkal de-
korált »Isten veled« feliratú díszkapun áthaladva foly-
tatta püspök úr útját Juth felé, melynek határánál 
kocsi és bandérium kiséret fogadia. A paplak udvarán 
Lampert Gyula helybeli lelkész üdvözölte röviden, de 
szívélyesen: »mi — úgy mond — elhagyatottságunk és 
szegénységünk miatt nem fogadhatjuk Méltóságodat fény-
nyel, díszszel, de fogadjuk azzal a szívvel, melylyel a 
hű nyáj pásztorát, a gyermek atyját fogadja« mire 
püspök úr hasonló meleg szavakkal felelt. 

Fél óra múlva bementünk a templomba, hol áhí-
tattal csüggött az egész gyülekezet a főpásztor ajkain. 
Mindenek előtt megvigasztalta őket, hogy nem fognak 
sokáig pásztor nélkül maradni, addig is növekedjenek 
a hitben és buzgóságban, nehogy a most rendes pász-
tor nélküli nyáj teljesen elszéledjen® stb. Istenitisztelet 
után iskolavizsgálat és presbyteri gyűlés volt. Az iskola 
szellemi állapotával püspök úr teljesen meg volt elégedve, 
de nem volt az iskola épülettel, mely összedüléssel fe-
nyeget, mire az elöljáróság figyelmét fel is hívta, utasítván 
annak jó karba helyezésére. 

Juthon nem lévén rendes lelkész, a gyülekezet nem 
fogadhatta püspök urat vendégül s a már megállapított 
terv szerint 111j2 órakor a közeli Adándra ment kísé-
retével. 

A leikészlak udvarán ünnepi ruhába öltözött nagy 
néptömeg lelkészével élén várta püspök ura t ; a fehér 
ruhás leányok által képezett körben ott volt főt. Cupy 
Bálint ádándi róm. kathol. esperes-plebánus papi orna-
tusban, továbbá méltóságos Tallián Lajos cs. kir. kama-
rás díszmagyarban. Somogyi Kálmán ádándi lelkész 
üdvözölte püspök urat igen szép beszéd kíséretében, 
melyben kiemelte a püspöki látogatás fontosságát »s 
habár nem fogadjuk is úgy, mint a világi nagyokat 
pompával, iparkodunk minden világi fénynél többet 
nyújtani: szívünket, ragaszkodásunkat, gyermeki szere-
tetünket.* Püspök úr meleg szavakkal megköszönve a 
szívélyes fogadtatást, azonnal bemutattatá magának fő-
tiszt. Cupy Bálint és mélt. Tallián Lajos urakat, kikkel 
szívélyesen kezet szorított. Ezután ebéd következett. 

Délután 3 órakor templomba mentünk, hol igen sok 
idegen felekezetűek is voltak. Az ének elhangzása után 
püspök úr az Urasztala elé lépve, üdvözölte az ádándi 
gyülekezetet, a most egy éve leégett, de ím Phoenix 
madárként hamvaiból újra kikelt templomban, megdi-

csérve buzgóságukat, mely semmiből oly hamar volt 
képes a templomot íiszkeiből újra felépíteni. De sok pana-
szom is van ellenetek — mondá — a templomot sok költ 
séggel és fáradsággal felépítettétek azért, hogy ne láto-
gassátok, »hanem az Úrnak szombatját is világi mun-
kákkal töritek meg ; a temető iránt semmi kegyelettel 
nem vagytok, barmok legeltetésével szentségtelenítitek 
meg s tiportatjátok ama hantokat, melyek alatt sokak 
előtt drága hamvak nyugosznak.« Intette őket a kegye-
let érzelmének ápolására, az Úr napjának megszentelé-
sére ; beszédének hatása látható volt az egész gyüle-
kezeten. 

Templom után ismét iskola vizsgálat és presbyteri 
gyűlés volt; a tanítás eredménye felett teljes megelége-
dését nyilvánítá püspök úr, a tanító Gaál Imre igen jó 
irányban vezeti és értelmesen oktatja növendékeit. 

Ápril 27-ikén Ságvár következett; megelőző éjjel 
egy jó, termékeny eső áztatván meg a földet, az utazás 
por nélküli, kellemes volt. Ságvár határában több kocsi 
és lovas bandérium fogadta püspök urat, ki áthaladván 
a tiszteletére készített díszkapun, a paplak udvarára haj-
tatott, hol Kálmán Gyula ságvári lelkész fogadta igazán 
szívből eredt és szívhez szóló beszéddel: »Hirdetek 
nektek nagy örömöt, mely mindnyájunk öröme leszen, 
a főpásztor — mint igérte — eljött meglátogatni híveit, 
hozván magával nemcsak az Istennek édes igéjét, hanem 
áldást a földre termékeny eső képében, melyet oly rég, 
oly epedve vártunk mindnyájan.« E beszédre püspök 
úr az ő megszokott ékes szólásával felelvén, félóra múlva 
bementünk az újonnan igen ízlésesen renovált tem-
plomba, melynek művészies faragású szószéke csakugyan 
ritkítja párját. 

Főpásztori beszédében püspök úr elősorolván a 
ságvári egyháznak jeles papjait, »kiknek bölcs, tapintatos 
vezérlete alatt igen szép fejlődésnek indult, de az ellen-
ség ide is befészkelte magát, konkolyt hintett a tiszta 
búza közé, mely immár nagyon felburjánzott s fenyegeti 
a hívek erkölcsiségét, hitét. Ilyen konkoly a nőknél a 
túlságos fényűzés, ruhában való bujálkodás, az ifjaknál a 
szerencse-játékok, az ördög bibliája, a kártya. De pa-
naszom van a családapákra s anyákra is, kik nem tart-
ják kellő tiszteletben az eskü és házas élet szentségét, 
innét a sok viszálykodó s vadházasságok, melyeket elő-
segítenek némely zúg prókátorok és firkászok, kik cse-
kély díjért megírják a szerződést polgári házasság kö-
tésre, sőt gyakran a közigazgatási tisztviselők, kik cseléd-
könyv adásával járulnak a vadházasság létesítéséhez;« 
ostromolta itt is, mint mindenütt, ama megnevezhetetlen 
bűnt, mely természet-, társadalom- és államellenes s a 
gyilkossággal határos. 

Püspök úr elvégezvén ezen igazán a velőkig és 
csontokig ható beszédét, egy oly jelenet következett, 
mely kétszeresen vési szivébe a püspöki látogatást 
azoknak, kik jelen voltak, de különösen a ságvári gyü-
lekezetnek. — Ugyanis Szilády Áron úr lépett ezután 
az Úrasztala elé, 2—3 percig tartó meghatóan ünnepé-
lyes csend után megszólalt az ő, a szív legérzékenyebb 
húrját megillető mélabús hangján, s mint Ságvár szülötte, 
üdvözölte a ságvári gyülekezetet, »melynek sok, még 
most is élő tagjával mint játszi gyermek gondtalanul, 
boldogan tölté idejét annak hegyes-völgyes határában; 
nem mulasztom el — úgymond — megragadni ezen 
kedves alkalmat, midőn az isteni kegyelem megengedte 
azt érnem, néhány szívből fakadó üdvözlő szót szólni a 
gyülekezethez, a ságvári szőllőfürtös kathedra árnyéká-
ban, hol a szent keresztséget is nyertem; midőn üd-
vözlő, részint & jóra, vallásosságra buzdító beszédét be-



végzé ezen szavaival a koronás zsoltár Írónak : Szentsé-
geért ím e helynek, mely szerzetett az Istennek, minden 
jót kivánok tenéked 1 . . . A márványnak látszó szív 
meglágyult, az átható fekete szemekből legördült két 
csillogó könycsepp, mely magával ragadta — püspök 
urat sem véve ki — az egész közönséget s szem nem 
maradt szárazon ; ez ünnepélyes jelenet hatása még az 
ebéd felett is hagyott nyomokat a szívekben, a mennyi-
ben a tósztok ismét és ismét visszatértek e megható 
jelenetre. 

Ebéd után 2yJ2 órakor a közeli Nyím leányegy-
házba ment püspök úr szintén impozáns kiséret tel, e 
kisded, de iparkodó leány-egyháznak je'enlegi gondnoka, 
s mondhatom igazi patrónusa Kovács Ferenc földbirto-
kos vallásos buzgósága által igen szép rendben, s a jó 
ízlésnek megfelelő tisztaságban tartott templomában szor-
galmukat dicsérő s őket buzdító beszéde bevégeztével 
püspök úr 2 fiú gyermeket is keresztelt. 

Az iskola megvizsgálása és presbyteri gyűlés tartása 
után püspök úr ismét visszatért Ságvárra, hol a vendég-
szerető házi gazda s kedves családja körében az estét 
igen kedélyesen tölté az egész társaság 

Másnap, ápril 28 -an, folytatta útját ő méltósága ! 
Somba ; 10 kocsi kíséretével, mely kísérethez Som ha-
táránál még 18 kocsi csatlakozott, valóban diadalmenet 
volt bevonulása. Gózon Gyula, 

ref. lelkész. 

A ságvári anya- és nyimi leány-egyházban végzett 
látogatás után, ápril 28-án reggel Somba indult püspök 
úr kíséretével, melyhez az egyházmegye esperesén, gond-
nokán és főjegyzőjén kívül Gózon Gyula kiliti-i lelkész, 
Gángol Károly földbirtokos és a ságvári egyház buzgó 
presbyterei is testületileg csatlakoztak. 

A rövid félórai utazás igen kellemes volt; nem 
csak kedélyünk, de a természet is ünnepi fénybe öltö-
zött és megélénkült az előző napi üdítő és várva-várt 
eső után, mely — egy egész havi szárazság után — 
újabb remény nyel tölté el elalélt lelkeinket s az alélt 
növényi életet, nem is említve azt, hogy a tűrhetlen 
portól is egyszerre megszabadultunk. Ily emelkedett 
hangulatban érkezett a kis társaság Somba, Somogy-
megye egyik legrégibb községébe, s hajtatott be a papi 
lak nyájas udvarába, hol az egyház fiatal buzgó lelkésze, 
Nagy Benő úr papi díszben és egész nyájától környezve 
várta főpásztorunkat és kíséretét. A meleg hangú üd-
vözlő beszédre püspök úr ép oly szeretetteljes s atyai 
hangon válaszolt, mely itt is, mint mindenütt, egyszerre 
megtalálta az utat mindenki szivéhez. 

Csekély pihenés után templomba vonultunk, s a 
nem egészen kifogástalanul vezetett ének elhangzása 
után megzendült az ihletett főpásztori ajkakról a szokott 
apostoli üdvözlő szó, majd megáradt a beszéd hatal-
mas folyama, eleinte simán, csendesen, azután mintegy 
vihar által felkorbácsolva erős hullámokban hömpö-
lyögve, de mindig méltóságteljesen. Szóllott a néphez 
arról a régmúlt időről, a küzdelmek és szenvedések 
századáról, melyben a somi egyház, anyaegyházi jelle-
gét elvesztve, a szomszédos nagy-berényi egyház véd-
szárnyai alá volt kénytelen menekülni; de a melyben 
az ősök erős hite még sem lankadt, buzgósága és ál-
dozatkészsége még sem hanyatlott, s végre visszavívta 
anyaegyházi rangját és megépítette az Úrnak templo-
mát. Fájdalmas visszapillantást vetett azokra a gyászos 
emlékű belviszályokra, melyek a 70-es években lelkész 
és nyája között kitörvén, iszonyú dúlásokat tettek a 
belső templomban, a gyülekezeti békesség és csendes-

ség templomában, melyek vajha soha se újuljanak meg 
többé, sőt emiékök is legyen feledve örökre! Elismervén 
és méltányolván ezután a népnek a templom látogatás-
ban, a sz. vacsorával élésben, sőt az áldozathozatalban 
való buzgóságát is, csudálkozással kérdi, hogy ily jó 
fának, ily erős hitnek, miként lehetnek oly veszett gyü-
mölcsei, mint: iszákosság, dobzódás és könnyelmű élet, 
melyek e népet az eladósodás és elszegényedés karjaiba 
vezették már eddig, s a lelki tönkrejutás és kárhozat 
ösvényére vezetendik biztosan, ha jókor eszébe nem veszi 
azokat, melyek az o békességére és üdvösségére valók ? A 
szülők is érdemlett atyai dorgálásban részesülének, gyer-
mekeik hanyag és rendetlen iskoláztatásaért a főpásztor-
tól, ki nyomatékosan dörögte füleikbe a Hóseás próféta 
sóhajtását: Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nél-
kül való. 

Az istenitisztelet után nyomban következett iskolai 
vizsgálat csakugyan igazolta nagy részben püspök úr pa-
naszát, mert a hanyagul iskoláztatott gyermekek feleletei 
egyáltalán nem elégíthették ki jogos várakozását, kivált 
értelmesség tekintetében. Ezután presbyteri gyűlést tar-
tott a főpásztor, s apróra és tüzetesen informáltatta 
magát az egyház anyagi helyzetéről ; s különösen nagy 
részletességgel tárgy altatta az egyház erejét évtizedek 
óta megbénító malom kérdését, és a somi egyházban 
levő helytelen adózási rendszert; úgy amannak tisztába 
hozatalára, mint az utóbbinak változtatására nézve, 
bölcs útbaigazításokat és tanácsokat adván a lelkésznek 
és presbyteriumnak. 

A lelkészi családnál elköltött, s pohárköszöntések-
kel is fűszerezett, ízletes ebéd után Nagy-Berénybe indult 
a munkában ki nem fáradó főpásztor, kinek kíséretéhez 
már Somban újólag csatlakozott az előbbi napon távol-
maradni kénytelen tabi főszolgabíró úr is. A fél óráig 
sem tartó rövid úton, melyet itt is lovas bandérium tett 
volna érdekesebbé, csupán az a komikus — de könnyen 
tragikussá is válhatott — intermezzo fordult elő, hogy 
egy fiatal szittya, nem kevesebb mint ötször volt kény-
telen lovától megválva közelebbi érintkezésbe jőni az 
édes anyai földdel, mely nyájas érintkezésnek el nem 
tagadható nyomaival vonult aztán be falujába — gya-
log; Nem csoda, ha püspök úr — bizonynyal mult évi 
tapasztalatai után — már eleve tiltakozott a banderiu-
mos sallangok ellen, de a melyeket népünk hyperloya-
litása elengedni egyáltalában nem akar. 

A nagy-berényi csekély népességű egyház paro-
chiális udvarán Dömény József lelkész fogadta és üdvö-
zölte a főpapot, hivatkozva az egyház erőtlensége s 
szegénységére is, de a melynél nagyobb szeretettel azért 
a fényes és gazdag egyházak sem várhatják őt. Szász 
Károly püspök úr, kit bámulatos találékonysága soha 
sem szokott elhagyni, s ki minden szóra az épen illő 
választ adja, gyönyörűen válaszolt az üdvözlő szavakra, 
mondván, hogy ő természeténél s szíve érzelmeinél 
fogva épen úgy, sőt mondhatja inkább szereti a kicsi-
nyeket, mint a nagyokat; inkább a gyengéket, mint 
az erőseket; inkább a szegényeket, mint a gazdago-
kat ; és sokkal inkább örvend, ha ezek szeretetét ta-
pasztalja. 

A szegényes külsejű, kisded imaházban tartott 
megható beszéd is ezen alaphangot tartotta meg aztán 
mindvégig. »Eljöttem — úgymond — mint az édes atya 
siet szükségben levő gyermekéhez, eljöttem hozzátok 
atyai szeretetem melegével, hogy megkérdezzem, meg-
ismerjem bajotokat, hogy segítsek rajtatok s vigasztaljalak 
titeket kedves gyermekeim U Felidézvén aztán a hívek 
emlékébe a 29 év előtti gyászt és siralmat, midőn e ki-



csíny gyülekezet a tűzvész által csaknem végkép meg-
semmisülni látszott, de erős hite, buzgósága és népének 
szorgalma által ma mégis, ha nem virágzik is, legalább 
élni tud, vigasztalásképen mondja e kicsiny nyájnak : 
Aranyom és ezüstöm nincsen nekem; a mim pedig va-
gyon, azt adom néktek. S atyai bőkezűséggel adja és 
szórja aztán a vallás áldásait, ajánlja a tiszta erkölcsi életet, 
a jámborságot, józanságot és iparkodó munkásságot, 
melyek a szegényt is gazdaggá tehetik; mert nem a 
gazdagság a legfőbb jó, s nem a szegénység a legfőbb 
rossz stb.. Buzgó és lélekemelő imádság és főpásztori 
áldás zárta be a templomi ünnepélyt s szülte újjá a ki-
csiny sereg bágyadt lelkét, melynek ez atyai segélyre 
bizony szüksége vala. Iskola-vizsgálás és presbyteri gyűlés 
után, kifáradva a napi nehéz munkában, itt maradt püs-
pök úr éjjeli szállásta. 

April 29-dikén, reggel jókor Megyer íelé vettük 
utunkat. Megyer leány-egyház, a szomszédos Bábony, 
filiája, s mint a végzett földesurak ősi fészke, évtizede-
ken át a legrendetlenebb s viszálykodóbb egyház az 
egész külső-somogyi vidéken. Itt Bocsor Lajos bábonyi 
lelkész fogadta egy szíves »Isten hozott« szóval püspök 
urat, ki megköszönvén a nyájas fogadást, már egy 
negyed óra múlva beharangoztatott és templomba ment. 
A párból épült, de elég jó karban levő kis templom 
egészen megtelt hallgatósággal; bár sajnos, hogy — 
mint magunk is tapasztaltuk <— épen azok a nemzetes 
Urak tündököltek távoliétökkel, a kikre legjobban szól-
lott volna a hatalmas lecke, s a kiknek legtöbb szüksé-
gök lett volna az isteni ige velőkig ható beszédére, hogy 
megtérvén éljenek. 

Püspök úr itt isj mint csaknem mindenütt, az egy-
ház múltjából indult ki, abból vévén tanulságokat a 
jelenre. Kimondotta, hogy a szomszédos Bábony anya-
egyház, melynek védszárnyai alatt Megyer — mint 
annak leánya — él, a mult század végéig szintén leány-
egyház vala még; de addig buzgólkodott s áldozott, 
míg régi vágyát : anya egyházzá lehetni, megnyerheté. 
Megyer pedig, mely amazzal hasonló népességű vala, 
már akkor is késedelmes és közönyös levén, megmaradt 
alárendelt helyzetében. Ezen közönyösség és érdekelet-
lenség az atyákról, nagyatyákról átszállott a fiakra; a 
mai nemzedékre is, mely általában hidegséggel viseltetik 
az egyház és iskola ügyei iránt, s idegenkedik a tem-
plomtól és a keresztyéni áldozatoktól. Erősen megdor-
gálván és megostorozván azért a közönyös lelkeket: 
atyai édes szavakkal kérte a főpásztor őket az istenhez 
és a lelki élethez leendő visszatérésre, az isteni félelemre 
és jámbor életre. »Lágyítsátok meg a ti megkövéredett 
szíveiteket, és embereljétek meg magatokat« dörgé fü-
lökbe megrázó erővel, s nyissátok ki szemeiteket, hogy 
lássanak, és füleiteket, hogy halljanak! — Az iskolában 
különösen megnyerte püspök úr tetszését a gyermekek 
higgadt s értelmes felelete és jó hangsúlyozása, valamint 
az imádkozás és éneklés buzgósága is, melyekkel nem 
minden népiskolában találkozunk, s melyért a tanítót, 
Biczó Ferencet méltán meg is dicsérte. — Örvendetes 
jeléül a megyeri egyház javulásának, a presbyteri gyűlés 
alkalmával arról győződhetett meg főpásztorunk, hogy 
az egyház ügyéi is pár év óta rendesebben folynak, 
mint annak előtte, s ügyes vezetés mellett egészen is 
rendbehozhatók ; ccak a közönyösség el ne oltsa ismét 
a buzgóság fellobbant tüzét. 

Megyeren végezvén, délre még átrándult püspök 
úr az anya egyházba, Bábonyba, hol ebéd után történt 
meg a hivatalos látogatás, melynek lefolyásáról más toll 
lesz hivatva e lap olvasóit értesíteni. — Kálmán Gyula. 

A belső-somogyi egyházmegye közgyűlése. 
Egyházmegyénk tavaszi közgyűlése Csökölyön f. é. 

ápril 26—28. napjain tartatott meg Kormendy Sándor 
esperes és Sárközy Dénes gondnok urak elnöklete alatt. 
Ezt megelőzőleg ápril 25-én Sárközy Dénes gondnok s 
gyám-elnök úr által egybehíva s elnöklete alatt lelkész-
gyárao'dai gyűlés tartatott ugyancsak a csökölyi egy-
házban, hol a tíz évről tíz évre alakult s öt tagból álló 
(1 világi elnök, 4 lelkész) választmány által kormányo-
zott lelkészi gyámolda mult évi gyűlésének jegyzőkönyve 
felolvastatottt s általánosságban és részleteiben tudo-
másul vétetett. Említésre méltó itt főleg az, hogy gyám-
pénztárnok és esperes urak utasítva lőnek az évi hátra-
lékok kimutatására és közigazgatási behajtására. 

A gyámpénztárnok által javított és bővített »leikéss-
gyámolda« alapszabályai felolvastatván, némi csekély mó-
dosítással elfogadtattak és megerősítés végett az egyház-
megyei gyűlés elé felterjesztettek. A választmány tagjait, 
kiknek mandatuma ezúttal lejárt, a lelkészek rendes sza-
vazati lapon esperes úr felhívására fogják megválasztani. 
A választmány a pénztárnokot maga választja. 

Ápril 26-án d. e. 8 órakor a csökölyi ref. egyház 
templomában helybeli lelkész buzgó imája, Isten segít-
ségül hívása után egyházmegyei gondnok úr rövid, de 
velős szavakban, higgadt s komoly tanácskozásra híva 
fel a jelenvoltakat, a népiskola egyik nagyobb termében 
a gyűlés alkotó tagjait szívélyesen üdvözölve, a gyűlést 
megnyitottnak nyilvánította. 

Majd nagyt. esperes úr olvasta fel esperesí elnöki 
jelentését, melyben számot adott a mult gyűlés óta tel-
jesített esperesí működéséről, és egyházlátogatási (cano-
nica visitatio) jelentését, melyet a következő öt cso-
portba foglalt: Az I-ső csoportba feltüntette gyüleke-
zeteinket valláserkölcsileg, Il-or anyagilag, III-or egyház-
társadalmüag. A IV-dikben röviden a népiskola ügyeit 
ismerteté. Az V-dikben a csurgói gymnasium ügyeit 
ismerteté. 

A közgyűlés esperes úrnak jelentését általánosság-
ban tudomásul vette, s mielőtt annak részleteibe bo-
csátkozott volna, a határozathozatalt igénylő kérdéseket 
az illető szakbizottságoknak, melyeknek feladata a tár-
gyakat a gyűlésre előkészíteni, kiadatni határozta. 

E szakbizottságok pár évvel ezelőtt alakultak meg 
u. m. a 1. közigazgatási, 2. tanügyi, 3. pénzügyi és 
4. csurgói gymnasiumi szakbizottság. Ez utóbbi a csurgói 
gymnasium, a 2. számú, a tanügyi, a népiskola ügyeit 
lenne hivatva előkészíteni. Azonban, mint utólag kide-
rült, a szakbizottságok nem levén összehozhatok : nem 
működtek. -— Ezért a közgyűlés az ügyek tárgyalásába 
kénytelen volt belebocsátkozni. 

A tárgyalás váratlanul és szokatlanul csendesen 
folyt le; (mert mi belső-somogyiak zajos gyűléseket 
szoktunk tartani) csendesen, hogy ne mondjam : nagy 
békességben, elannyira, hogy mintegy beteljesedve láttuk 
egyházmegyénk esperesének azon óhajtását, melyet nem 
sok évvel ezelőtt esperesi jelentésében óhajtott, hogy 
t. í.: »Ime, mily szép és gyönyörűséges dolog az atya-
fiak együttlakozásuk I« azért — úgymond — »kövessük 
az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet; a kérdé-
seket, melyek háborúságot nemzenek, megvessük, tudván, 
hogy az Úr szolgájának nem szabad háborogni, hanem 
olyannak kell lennie, a ki alázatossággal tanítja azokat, 
a kik ellenkező értelemmel vannak /« (Pál II. Tim. és 
II. Róm. XXII. 24.) S e szókkal rekeszté esperesi jelen-
tését: »Békesség tinektek !« Most, mondom, úgy látszik, 
hogy ezt elérte, mert a közgyűlés békében és csendes-



ségben folyt le, a minek oka a tárgyalás higgadt ve-
zetésében és a vélemények szabad nyilvánításában ke-
resendő. 

Csupán egy iigy tárgyalása idézett pár pillanatnyi 
hevesebb jelenetet, midőn t. i. a csurgói gymnasiumi 
igazgató-tanács (ig. választmány) elnöke előterjesztése 
után egy tanácsbíró (egyházi) székéről felemelkedett, 
körüljártatta tekintetét, felemelte szavát s megütközését 
fejezte ki a fölött, hogy a midőn a csurgói gymnasium-
ban oly jelentékeny alapítványok vannak, milyennel 
kevesen dicsekedhetnek ref. iskoláink közül, mégis oly 
csekély beneficium osztatik ki, a mi alig felel meg egy-
egy alapítvány kamatának. 

Az elnök e felszólalást gyanúsításnak vévén, ezt 
visszautasítja, mint olyat, mintha a választmány az ala-
pítványokat összedobalná. Mire a tanácsbíró ugyanazon 
állóhelyéből mondá : Igen! úgy látom ezen előterjesz-
tésből. De egyszersnvnd látva, hogy felszól'amlása inge-
rültségre s heves tárgyalásra adhatna alkalmat, ez ügyet 
itt e gyűlésen nem kívánja tárgyaltatni, hanem az egyház-
kerületi gyűlésre óhajtja felterjeszteni, kérvén kijelenté-
sét jegyzőkönybe vezettetni. Mi hisszük, hogy lelkész-
társunk nem a levegőből beszél, midőn e felette kényes 
ügyet érinti, s el is várjuk, hogy szavát be fogja 
váltani. 

Még egy kevés élénkséget adott s a gyűlés csend-
jét pár percre felfüggeszté s a gyűlésbe érdekeltséget 
adott a lelkészválasztások megerősítése. Kadarkuti lel-
készül Mosonyi Sándor. Kis-kovácsi lelkészül Bartalos 
Vince megerősíttettek. A ns. Kisfaludra elválasztott 
Császár István lelkész — bár a választás szabályszerűen 
történt — s az illető még a mult ülés alkalmával meg-
erősíttetett, de állomását az okból, mert a kijelölés s a 
választás ellen egy lelkésztársunk 50 frt letételével fel-
lebbezést nyújtot t be s az ügy függőben van, állomását 
el nem foglalhatta. A zádori egyházba Nagy Lajos vá-
lasztatott. 

Kik nincsenek ez ügyben érdekelve apellálták a 
ns. kisfaludi és zádori lelkészválasztást. A zádorí ügy-
ben consistorium is tartatott. Itt megerősíttetett, de egy 
világi tanácsbíró a kerületre apellált. Igy Nagy Lajos 
ezúttal nem mehet Zádorba. Óhajtandó lenne, hogy az 
egyházi hatóság intézkednék, hogy midőn minden ren-
desen folyt le, ne legyen jogosult senki arra, hogy az 
ügyek menetét ekként megakassza 1 

A domesztikát 1887-re minden egyház elfogadta 
az egy Visonta kivételével. Ez is kész fizetni, de önként 
nem iratkozik be a bevallási ívekbe. 

Tűz ellen épületét az egyházak °/10 része az »Első 
magy. ált. bizt. társ.«-nál 7io~de P edig a z »Adria* és a 
trieszti »Generáli« társulatnál biztosítja. 

Legátióra s legatusra nincs szükség. 
Világi számvevő felesküdött. Csurgói pénztárnokra 

nézve új választás tűzetik ki. 
Hivatalnokok számára készített eskű-minta azon 

módosítással, hogy »az atya, fiú, szent lélek« helyett 
csak *eqy örök Isten« tétetik — elfogadtatott. 

r l . . 

Az érmelléki egyházmegye közgyűlése április 
hó 21-én tartatott meg Székelyhidon, nagyszámú vilá-
giak és a lelkészi kar majdnem teljes számának részvé-
tével. A szokott esperesi megnyitó ima után felolvasta-
tott a dr. Miskolczy Mihály halálával megüresedett vil. 
tanácsbirói és jegyzői szék betöltése végett beérkezett 
szavazatok eredménye, mely szerint jelzett hivatalokra 
székelyhídi ügyvéd Garán Dániel nagy szótöbbséggel 

választatott el, kit egy küldöttség azonnal meghíván : 
megjelent a gyűlésben az elválasztott, s hajlott korára 
hivatkozva, érzékeny szavak közt köszönte meg a benne 
helyezett bizalmat, igéri, hogy kora netaláni fogyatko-
zásait ügyszeretete, protest. keresztyéni buzgalma által 
fogja pótolni, az esküt leteszi. — Majd felolvastatott az 
esperesi jelentés a mult gyűlés óta elnökileg elintézett 
közigazgatási ügyekről. Intézkedés tétetett néhány tanító 
elhelyezése, képesítési ügyére és az érmihályfah ai egyház 
tervbe vett templomjavítására vonatkozó csőd hirdeté-
sére nézve. A bagaméri egyház már az 1887—88. évre 
az ingyen iskoláztatást szándékozik behozni, s ily célból 
hívei egyházi pénzadóját — az eddig fizetett tandíj helyett 
— 10 évre felemelni. Az e végből kiállított új tanítói-
fizetés levelek határozottan több javadalmazást mutatván 
fel a régiek mellett: közgyűlésünk örömmel enged he-
lyet a bagaméri egyház ily, a tan- és nevelés-iigy mel-
lett nyilatkozó nemes buzgalmának, annak megjegyzése 
mellett, hogy a bagaméri tanítók ezen fizetésöket változ-
tató intézkedésbe belenyugvó nyilatkozatukat majdan 
nt. esperes úrhoz terjesszék be. Egyházkerületi képvise-
lőkül Kassay Ignác papi, és Zsigó Endre világi tanács-
birok választatnak el. Legnagyobb megvitatásra szolgál-
tatott okot a beregi traktusnak egyházmegyénkhez in-
tézett megkeresése, a konventi képviselőket illetőleg, 
mely hozzájárulásra szólítja fel egyházmegyénket a mos-
tani konventi képviselők olyanokul el nem ismerése és 
visszahívására. Két fontos indítvány tétetett ez ügyben. 
A egyik, a csak 4—5 tagból álló kisebbségé, mely a 
megkeresést egyszerűen tudomásul venni óhaj t ja ; a másik 
a nagy általános többségé, mely aztán jegyzőkönyvez-
tetett is: mely nem kívánja ugyan a mostani képviselők 
visszahívását, de tiszteletteljesen kéri a superintendentiát, 
hogy jövőre a nagyon kívánatos egyöntetűség s az egy-
házak belbékéje tekintetéből a presbyter.'umok általi vá-
lasztásnak adjon helyet. Házi pénztár állása az 1886-ik 
év végén volt: 3119 frt 68 kr.; régi gyámoldáé : 4044 frt 
92 kr. ; új gyámoldai összes tőke : 23,414 frt s 16 kr. 
Számos egyházak és lelkészek segélyre ajánlása, s több 
apróbb ügyek letárgyalása után a jó délutánba benyúló 
közgyűlés feloszlott. — B.-Diószeg, 1887. ápril 25. — 
Molnár János. 

K Ü L F Ö L D . 
Az olaszországi evangelizátió köréből. 
A valdensziak jelszava: »Lux lucet in tenebris« 

örvendetesen észlelhető az olaszországi evangelizátió 
területén. Igazolják ezt a következő legújabb közle-
mények. 

1. Tron két levele. A levélíró mondja, hogy az 
olasz nemzet egyetemes vallási ébredéséről eddig ugyan 
még nincs szó, de a kisebbszerű előmenetel is eléggé 
biztató. Kimutatása összehasonlítja az 1886 ik évi mun-
kát az 1885-ikivel E szerint volt 1885-ben templom 43, 
— 1886-ban i-el t ö b b ; állomás 36—38, kettővel t ö b b ; 
beutazott hely 171 —126, kevesebb 45-el; munkás 120 
—131, több i l - e l ; urvacsoráló 3926—4061, több 135-el; 
felvétel az egyházba 544—606, több 62-vel; vasárnapi 
iskolás 2380 — 2434, ötvennégygyei több ; az egyházak 
befizetése 60.977,72 —70.325,02, többlet 9.347,30 márka ; 
az evangeliz. bizottság bevétele 253.311,65—282.578,03, 
többlet 29 266,38. Több hely beutazása az utipénztár 
deficitje miatt nem volt lehetséges. 

A jövőre való kilátás biztató. Egy a mult évben 



férje által hite miatt sokat üldözött nő mondása : »Tes-
temet elvehetitek, de lelkemet nem, mert ez az Úr 
Krisztusé* ; továbbá egy haldokló férfiú mondása, ki a 
kath. gyóntatót visszautasította : »Én megtaláltam azt, 
kit a kathol. papok elrejtenek* ; egy más nyilatkozat: 
»Teljes életemben kerestem földi kincseket és nem 
ügyeltem a valódi kincsre; de most megtaláltam ezt s 
ettől nem válok meg,« mindezen nyilatkozatok jellemzik 
az őszinte megtérés előhaladását. — Sokan egyetértenek 
a misszióval, de nem mernek még nyíltan áttérni. így 
péld. egy állomás-főnök, ki Joreában ev. temetésen végig 
jelen volt, a beszéd végén kinyilatkoztatta: »Ez ama 
Krisztus, kiben én is hiszek.« 

Egy későbbi levelében Tron még más érdekes 
részletekről tesz jelentést. Egy természetes képzettségű 
ifjú tért át, ki akkor, mikor még csak látogatta az ev. 
istenitiszteleteket, még gyónni járt a kathol. paphoz. 
Olyankor többi közt legtöbbet beszélgettek egymással 
az úrvacsorai tanról. — »Padre, mondá az ifjú egy ily 
alkalommal, Krisztus mondá »igyatok ebből mindnyájan* ; 
miért iszik a római kath. egyházban a kehelyből egye-
dül a pap ? Felelet: Ez az egyháznak óvrendszabálya. 
Ha a kehely szájról szájra adatnék, akárhányan átalla-
nák azt ajkaikkal megérinteni, miért is a római egyház 
bölcsesége jónak látta a kelyhet nem adni a népnek. 
Az ifjú : Avagy nem tudta-e Krisztus, hogy a kehely 
szájról szájra fog menni ? E szerint Krisztus nem bírt 
oly bölcsességgel és óvatossággal, mint a kath. egyház. 
Padre: Fiam, te már annyira fejlődtél, hogy mindezeket 
felfoghatod!! Hasztalan jársz már ezentúl gyónásra, sok-
kal több felfogásod van, mintsem hogy továbbá is róm. 
kath. keresztyén maradj. Te az evangélikusokhoz jársz 
és mivelhogy oda jársz, úgy cselekedjél, miként ott 
kívántatik. — Gyónás végett többé nem is találkoztak 
egymással. Luccában, irja C. úr, a plebánusnál voltam, 
kérdezve, mit kelljen tennem, hogy boldog lehessek. 
Róm. katholikus keresztyénnek kell lenned, feleié a pap. 
Én tovább is kérdezősködtem: Ábrahám r. katholikus 
keresztyén volt-e? Nem. Hát Dávid? Az sem. Hát 
Illyés? Az sem. Lettek-e boldogok? Igen. E szerint 
tehát nem szükséges római katholikusnak lennem s úgy 
látom, hogy ezeket a jövendő megváltóban való hit tette 
boldogokká, valamint minket tesz boldogokká a Krisztus 
áldozata. E kijelentésre megtagadta a pap a további 
értekezést. 

2. Stewart Livornóban. E tudós úr életfeladatának 
ismeri, hogy Itáliában szolgálja az Urat. A florenci, 
waldenszi kollégium épületei és az olasz irás-magyarázat 
neki köszönik létüket Utolsó szemléjében leirja, az olasz 
iskolaügy állását. E szerint a római papok vezetése 
alatt álló ultramontán céljaik valósítására valók; a ta-
nító-képezdék viszont teljesen vallás nélküli állapotra 
jutottak; a biblia és a vallásoktatás ez intézetekből ki-
zárvák. Az eredmény felületes tudású mindenféle tan-
anyagnak és neveléstől üres szív. Ki is tűnik az ered-
mény az ifjúság könnyűvérűségéből, veszekedő viselke-
déséből, idősebb egyének iránti tiszteletlenségből és a 
szülők iránti engedetlenségéből annyira, hogy Olasz-
ország jövője épen nem reményteljes. St. ez évben 
üli meg 50 éves jubileumát. 

3. Beltrami tanár áttérése. Antonio Beltrami, mint 
kitűnő észtehetségű ifjú jutott a Collegio Romanoba, hol 
két év alatt annyira haladt, mint más három év alatt. 
Mint végzett növendék jutalmul kapta az arany érmet 
és a theologiai doktorságot. Tanárkodott eleinte a lom-
bardiai Loverében, utóbb azonban a bresciai püspöki 
szemináriumban tanította a bölcsészetet és a vallástant. 

Épen ez utóbbi hivatalában érezte, hogy meggyőződése 
nem egyez az előadandó tanokkal, miért is lelkiismeretét 
követve, kilépett a római egyházból, jelenleg Rómában, 
a chiesa libera — szabad egyház — theologiai iskolájá-
ban működik. 

4. Mentone. A február 23. és márc. I I . földren-
géstől látogatott San-Remoról írja Robertson a »Voice 
from Italy« című angol lapban : »Mi szeretjük az olvar 
sókat. Ezen országrész lakói emberségtudók és jószivűek, 
jóra fogékonyak és hálásak, sőt áldozatra is készek. 
Ismerünk ott vagy tizenkét fiatal embert, kik minden 
díj nélkül áldozzák fel estéiket szegény fiúk Önkéntes 
oktatására. Néhány jómódú férfiú tetemes Összegeket ad 
az ingyen oskoláztatásra. Ez pedig annál figyelemre-
méltóbb, mert tudjuk, hogy ezek nem protestánsok, 
hanem — legalább név szerint — tagjai a római egy-
háznak, s kik ezt, dacára a papok ellenkezésének ön-
kéntesen művelik. Kérdezték tőlünk: tanácsos-e a régi 
San-Remo utcai tömkelegébe hatolni ? Feleljük : sokkal 
nagyobb biztonsággal, mint Glasgow ir negyedeibe 
vagy Edinburg Cowgate utcáiba. Megtámadtatásról alig 
hallani; részegek pedig alig találtatnak itt. Főhibáik, 
hogy nem őszinték és nem becsületesek. Rendszerint úgy 
beszélnek, ahogy a kérdező vagy velők társalgó szereti. 
A becsület hiánya gyakran betörésben és lopásban nyi-
latkozik. Kereskedésben azt, ki nem rendes vevőjük, 
lelki furdalás nélkül irgalmatlanul meghúzzák. A római 
egyházat éri a vád, hogy gyóntató rendszerük előmoz-
dítja a bűntényeket. Ki rosszat tett, kigyónja azt s bír-
ság vagy feddés után nyer oldozatot. A gonosztevő 
ilyenkor vígan elmegy a gyóntató széktől s el van hatá-
rozva a bűntettnek esetleges ismétlésére. Egy angol úr 
elbeszélte előttünk, hogy falujának papja átadott neki 
egy pénzösszeget annak nevében, ki a pénzt ezen úrtól 
ellopta volt, de a tolvaj nevét nem akarta megmondani. 
Az úr azonban egyik gyanús munkásától hirtelen kér-
dezte : Nem többet loptál-e éntőlem, mint száz frankot, 
melyet a plebátius a te nevedben átadott ? mire feleié a 
munkás, hogy 200 frankot adott át a plebánusnak. 

A római katholikusok tudatlansága nagy. A pa-
poknak nincs bibüájok, sőt még a hatóságaik által auto-
rizált olasz fordításokat sem szabad püspöki engedély 
nélkül bírniok. Az istenitíszteletnél feltűnik az új-testa-
mentumí könyvekben való járatlanságuk. Visszatetszett 
nekünk az is, hogy egy kormányhivatalnok neje az 
úrvacsoráról folytatott beszélgetés közben ily nyilatko-
zatra vetemedett: Oh, én ezt mind tudom, ez a kánai 
menyegzőben történt kenyér-szaporításra való emlé-
keztetés. 

A befolyásosabb és belátásosabb férfiak felette 
lazán függnek össze a római egyházzal. Gyakran hall-
ható ilyen okoskodás: hogyan lehessen oly egyhazat 
tisztelnem, mely pénzemért megengedi, hogy bármelyik 
isteni és emberi törvényt áthághassak? Bizonyos az is, 
hogy ki a római egyházból kilép, jelenben is még ül-
dözés tárgya. Nemrég kellett egy 14 éves fiú számára, 
ki az ev. istenitiszteletekre járt s kit e miatt szülei há-
zukból száműztek, otthont keresnünk. 

5, Quattrini utazása Szardiniában. Quattrini lelkész 
Livornóból tette meg mult évben harmadik missziói 
útját Szardiniába. Legelőször ment Portotorresbe, hol őt 
egy kolporteur fogadta és egy magánházba vezette, 
melyben 30 egyén gyűlt össze a missziói lelkész hallga-
tására. Quattrini kimutatta, hogy nem a pápaság, hanem 
az evangyeliom alapján kell állniok, hogy Isten igéje 
szerint kell hitünknek és életünknek igazodnia, hogy 
Krisztusban. kell bűnbocsánatot és üdvöt keresnünk. 



Hogy mindezekkel megajándékoz minket Istennek ke-
gyelme, ha Krisztusban hiszünk. Sok itt a leküzdeni 
való. Itt, különösen az ifjúság körében van elterjedve 
egy »Giordano Bruno« nevű, Nápolyban megjelenő pap-
és vallásellenes lap, mely a bibliáról mint meséket tar-
talmazó könyvről szól. Sattariban három háznál tartott 
istenitiszteleteket, melyekben katholikusok is résztvettek. 
Egyik helyen keresztelt is s ez alkalommal szólt arról, 
miként juthatunk a boldogságra. Egy ismerős kathol. 
lelkész is eljött polgári ruhában s kész lett volna áttérni, 
ha alkalmazást adhattak volna neki, mire azonban, fáj-
dalom, nem volt tehetség. Egyes papok nagy számmal 
jönnének át, ha ellátásukról lehetne gondoskodni. 

Castelsardo 2000 lelket számláló sziklán épült ten-
gerparti helység. Itt evangelizáltak eleinte házról-házra, 
azután a vásártéren, hol egy volt katonai parancsnok 
felkérte őket az evangyéliomi elvek fenntartására. Annak 
jellemzésére, hogy műveltségben mennyire hátra van e 
vagy ama város, következő a szárdok mondása : Krisztus 
itt keresztül nem utazott. Csak hogy ez áll egész Szar-
diniáról. Létezik ott pogányság és fetis-imádás minden-
féle formában. — Alghero püspöki város, de hír szerint 
legromlottabb helye a szigetnek. Ouattrini saját szállá-
sán tart istenitiszteletet s mivelhogy hallgatói leginkább 
kőművesek, beszéli : hogy mindenekelőtt jó alapot kell 
vetni, hogy építeni lehessen. Olvas nekik néhány ver-
set a Rómaikhoz írt levél 2-dik részéből, de ez ennek 
az elhanyagolt, szegény népnek nevetségesnek látszik. 
A papok mindent tönkretettek, elfojtották a népben 
még a vallásos érzést is s most aratják ennek termését, 
azt, hogy a papság sehol sincs annyira megvetve és 
elátkozva, mint Algheroban. — Macomerben lakik egy 
szegény kőfejtő, kit »bolondnak« csúfolnak. Ez a szent-
írás és Spurgeon prédikációinak olvasása folytán meg-
tért ember. Egy ízben beteg lévén, hívás nélkül láto-
gatta meg őt két kath. pap. Ezek könyveit átnézve, 
azokat jó és rossz könyvekre osztályozták s bibliáját is 
az utóbbiak közé sorolták. A »bolond« azonban erélye-
sen védelmezte a maga bibliáját úgy, hogy azt tőle a 
papok el nem vették. — Marganai a valdenszi misszió 
egyetlen állomása Szardiniában. Itt nagy a buzgóság és 
áldozatkészség. 

6. Dr. Mattco Prochet. Ez a valdenszi misszió el-
nöke, kit S. Andrews skót egyetem a theologia dokto-
rává nevezett ki. 

* * 

Fohászkodjunk mi is olasz testvéreink evangeliza-
tiójának sikereért az ének e szavaival : 

>Terjeszd, óh Jézus, lelki országodat. 
Az igazságot, szent tudományodat, 
Ne engedd soha, hogy a hitetlenek 
Rajta győzzenek.« 

Láng Adolf, 

I R O D A L O M . 
A keresztény egyház törénelme. Irta Warga Lajos 

sárospataki theol. tanár. II. kötet. A reformátió utáni 
korszak, vagy a protestantismus fejlődése és az államok 
független uralma. Kapható Pfeifer Ferdinándnál Buda-
pesten és szerzőnél Sárospatakon. A második kötet ára 
5 frt 20 kr. 52 iv; nagy 8°. Örömmel üdvözöljük a jeles 
szerző nagybecsű, s hazai irodalmunkban úgy terjedel-
ménél, mint alaposságánál fogva páratlan művét és addig 
is, míg a lehető legrövidebb idő alatt beható, szakszerű 

ismertetését adhatnék, a legmelegebben ajánljuk t. olva-
sóink becses figyelmébe e monumentális munkát. A mű 
befejeztéig szerző még elfogad előfizetéseket is és pedig 
az I. kötetre (n. 8° XIV + 5 2 9 1.) 3 frtjával, a most 
megjelent II. kötetre (VIII + 820 1.) 4 frtjával és a meg-
jelenendő III. kötetre, mely a XIX. századot fogja ismer-
tetni s körülbelül 30 iv lesz, 3 frtjával, mely összegek 
Sárospatakra küldendők. 

A magyarországi ev. ref. egyház egyetemes 
Névtára (az 1886-ik évre), melyet a konvent megbízá-
sából Tóth Sámuel konventi jegyző szerkesztett s a Hor-
nyánszky könyvkereskedése adott ki, megjelent s tar-
talma 6 részre oszlik. A. Az egyes egyházakra vonat-
kozó adatok egyházkerületenként: előre bocsátva az egyes 
egyházkerületek története, majd a püspökök, főgondno-
kok, többi kerületi hivatalnokok, szakbizottságok névsora, 
azután az egyházmegyei tisztviselők és bizottságok név-
jegyzéke, a lelkészi s tanítói gyám- és nyugdíj-intézetek 
vagyona, s végre betűrendben az egyes egyházakra vonat-
kozó statisztikai adatok, melyek következő rovatok alá 
vannak foglalva. Tételszám, anya-, társ- leány- vagy fiók-
egyház, keletkezési év, anyakönyve mikor kezdődik, lelkek 
szánna, bevétel, kiadás, a lelkészi fizetés osztályzata, lelkész 
neve, szülöttek, megholtak, újházasok, áttértek, kitértek, 
tanítók nevei, tankötelesek, konfirmáltak száma, gondnok 
neve, másvallásúak száma a községben, utolsó posta, megye, 
jegyzet. B. A fő- és középiskolákra vonatkozó adatok. 
G. A misszióügy s ennek története. D. Az egyházakra 
vonatkozó adatok kerületenként és megyénként össze-
sítve. E. Ágost , evang. összesített statisztikája. F. Uni-
tárius egyház rövid statisztikája. G. Helynevek. H. Sze-
mélynevek betűrendes lajstroma. — A nagy gonddal 
végzett, roppant munkával járt szerkesztésért méltó el-
ismerés illeti a derék szerkesztőt. A munka bolti ára 
4 frt, egyházak és egyházi személyek 2 frt 40 krért 
szerezhetik meg a püspöki hivatalokban. 

Magyarország helységnévtára két kötetben. Szer-
kesztette Dvorzsák János. I. kötet. Egyetemes részében 
hazánk összes társadalmi alakulásának legújabb képét 
adja, vagyis Magyarország földrajzi, kiterjedési népességi, 
nemzetiségi, politikai, törvényhozási, igazságszolgáltatási, 
pénz-, vám- és adóügyi, hadügyi, felekezeti, tanügyi, 
közgazdasági és egyleti viszonyainak kimutatását. Betű- * 
rendes részében hazánk összes községei, pusztái és telepei 
hivatalos és nem hivatalos elnevezéseinek betűrendes jegy-
zékét közli, a helynév jellegének, az utolsó posta, vasút-, 
távírda- és hajó-állomásoknak megjelölésével. Ára 5 frt ; 
a két köteté 10 frt lesz, díszkötésben 12 frt, mely összeg 
a sHavi Füzetek* kiadóhivatalába küldendő: Budapest, 
II. kerület, Donáti-utca 3. sz. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

* Személyi hirek. Szász Domokos erdélyi püspök 
és b. Kemény Gábor egyházkerületi főgondnok urakat 
Sepsi-Szentgyörgy városa díszpolgárokká választotta, s a 
díszpolgári okmányokat fényes albumokban egy 8 tagú 
küldöttség az egyházkerületi gyűlés alkalmával Kolozs-
várit adta át — Peterdy Károly barabási lelkészt és 
beregi esperest a munkácsi egyházközség közfelkiáltással 
lelkipásztorává választotta. — Gróf Károlyi Sá?idor a 
szatmármegyei Vámfalu reform, egyháznak, mely az 
úgynevezett Avasban a sok oláh község között elszige-
telten állva, fontos nemzeti hivatással bír, IOO forintot 
adományozott. — Kulcsár János beregujfalui lelkipásztor 
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egyhangúlag a bótrágyi (Beregm.) egyház lelkészévé vá- | 
lasztatott. 

* Királyi adományok. Ő felsége az abauj-szántói 
és a csernahói reform, egyházközségeknek iskola-építési 
célokra egyenként i o o — i o o frtot adományozott. 

* Az „Irodalmi Társaság"-ba való belépésüket 
a szerkesztőségnél újabban bejelentették: II. Alapítóiéul 
5. Hörk József theol. tanár Eperjesen 100 f r t ta l ; 6. A 
budapesti »Theologiai Önlcépzó-társulat* oly módon, hogy 
évenként egy IOO frtos alapítványnak megfelelő járulé-
kot fizet. III. Rendes tagul: évi 6 frt befizetésére jelent-
kezett P&terfi Sándor tanítónő-képezdei tanár Buda-
pesten. 

* Vértesalja az »Irodalmi Társasága-ért. A min-
den szépben és jóban előljáró vértesaljai egyházmegye 
nemes buzgalmú elnöksége az Irodalmi Társaságba való 
belépés megkönnyebbítésére a megye tanácsbiráihoz 
intézett »Körieveié*-ben következő praktikus javaslatokat 
tett, melyeket melegen ajánlunk az egyházmegyék 
figyelmébe. »Mélyen tiszt, tanácsbiró urak ! Bár az utóbbi 
időkben minden oldalról újabb és újabb teherrel lett meg-
rakva az egyház, ennek egyes tagjai, lelkészei egyiránt, 
mégis a mellékelt magyar protest. tudományos irodalmi 
társaság alakítására célzó »Felhívást« közömbösen ven-
nünk, vagy épen elutasítanunk aligha lehet. A Felhívás 
gyűlésünkről lekésett, ott tehát ez tárgyalható nem volt. 
Magunk ily fontos tárgyban, egyéni nézetünk szerint 
elnökileg intézkedni sem nem akarunk, s p m jogosítottak-
nak nem érezzük magunkat, levén itt pénzről, és pedig 
nagyobb összegről szó. Mi lenne tehát az eljárás, a mit 
kövessünk ? Ezen kérdés megfejtése végett küldjük jelen 
körlevelünket. Nézetét, ajánlatát lesz szíves ide mindenki 
feljegyezni, mely részünkre utasítás lenne a további el-
járáshoz. Mi megkísérlünk némi ajánlatformákkal lépni 
fel e képen : i-ször. Pártfogó tag lenne az egyházmegye 
mint testület, 500 frt fizetéssel 2-szor. Alapítók lenné-
nek, egy 100 frtos részvényre együttesen a világi tanács-
bírák. 3-or. Alapítók lennének, egy IOO frtos részvényre 
együttesen az egyházi tanácsbírák. 4-szer. Rendes vagy 
pártoló tagok lennének saját tetszésök szerint lelkészek, 
tanítók. — Mégis, miután az évenkénti 6 és 3 forint 
fizetése, terhes lehetne többekre, — alakítanánk: 5-ször 
Csoportokat hat tagonkint a lelkészek, tizenkét tagon-
kint a tanítók között. Egy csoport képezne, egy 
rendes tagot. — 6-szor. Kisérlenénk meg az egyház-
megye hívei közt 50 vagy 100 tagból álló csoportot 
alakítani, 10 vagy 5 forint fizetéssel. Ez a csoport 
pártfogó tag lenne. 7-szer. Kisérlenénk meg az egyház-
megye hívei közt 50 vagy IOO tagból á'ló csoportot 
alakítani 2 vagy 1 frt fizetéssel. Ez a csoport alapító 
tag lenne. 8-szor. Segélyező tagot, az alapszabály 9. § 
szerint, közülünk mindenki szerezne, a mint körülményei 
engednék. Az 1, 2, 3. szám alatt Írottakat, gyűléseken 
képviselné gondnok, esperes, főjegyző. A csoportokat 
képviselné abc rend szerint az első. Mi módon eszkö-
zöltetnék ezen tervezet keresztülvitele: 1. Nem jó 
lenne-e értekezletre egybejőni valahol ? Ha igen: úgy 
én az értekezletet a majdan kitűzendő hátáridőre 
Abára saját házamhoz szívesen meghívom (esperes). 
2. A tervezet első pontja alatt írt 500 frthoz, egyház-
megyei gyűlés szólhatna illetékesen. Addig is azonban, 
míg egyházmegyei gyűlés lenne : utólagos jóváhagyás 
reményében, a tanácsbiró testület felmerné-e ajánlani az 
500 forint összeget az egyházmegye nevében? 3. Az 
1., 2. pont alatt írt összejövetelek mellőzve, írásban el 
lehetne-e végezni a fentebb Írottakat ? 4. A csoportok 
500, 100 forintos alapítványai részletfizetés mellett js 

lennének-e törleszthetők ? Mind ezen pontokra egyéni 
nézeteiket legyenek szívesek tanácsbíró urak megkül-
deni. — Seregélyes, 1887. ápril 27. — Az elnökség.« 

* A középiskolai tanárivizsgálatok ügyében fon-
tos határozatokat hozott közelebbről az országos közok-
tatási tanács. Középiskolai oktatásügyünknek egyik leg-
magasabb, de egyszersmind leginkább alapvető kérdése 
a tanárképzés, melynek hiányait igen gyakran, sőt néha 
talán túlozva is emlegetik. Régi tapasztalatok által igazolt 
tény, hogy ha jó a tanár, jó az iskola is: míg jó tanár 
nélkül a legtökéletesebb tanterv is holt betű marad. A 
közoktatási kormány részéről komoly törekvés nyilvánul 
a tanárképzés rendszerének javítása érdekében s újabban 
már történt is ez irányban nem egy helyes intézkedés. 
Most fölmerült az a kérdés is : nem lehetne-e helye-
sebben egyeztetni Össze a tanárok szakképzettségét a 
gyakorlati szükségletek követelményeivel ? Eddig minden 
tanár két tárgyból tett vizsgálatot: a szabadon választott 
fő- és a melléktárgyból. A közoktatási tanácsban fölvetették 
tehát a kérdést : nem kellene-e a két tárgyat egyenran-
gúvá tenni, vagyis megszüntetni a melléktárgy másod-
rangú voltát. A közoktatási tanács két ülésben is foglal-
kozott a kérdéssel, melyet alaposan megvitattak minden 
oldalról. S eredményül kimondották, hogy a megkülön-
böztetést meg kell szüntetni, de az újítás ne jelentse a 
szakképzettség színvonalának csökkentését, hanem ellen-
kezőleg a melléktárgy követelményeinek foko'ását . A 
részletes javaslat kidolgozására külön bizottságot küld-
tek ki. A tanács foglalkozott aztán még a tanárképzés 
egy másik mozzanatával is, kimondva, hogy a magyar 
nyelv és irodalom leendő tanárai ezentúl már az első 
vizsgálaton bizonyítsák be az ugor-magyar összehasonlító 
nyelvészetben való jártasságukat s a tulajdonképeni szak-
vizsgálat tárgya a speciális magyar nyelvészet legyen. 

* A »Tabitha« jótékony nőegylet Budapesten, folyó 
hó 4-én tartotta évi rendes közgyűlését Tisza Kdlmdnné 
szül. Degenfeld Ilona grófnő elnöklete mellett. Jelen vol-
tak : özv. gróf Lónyav Menyhértné, Hunfalvy Pálné, 
Ambrozovits Béláné, Rajnai Vilmosné és Zólyomi Samuné, 
Török Lujza, Schubek, Szloboda, Kalchbrenner Emma, 
Rom'akyné, Pohl Róza, Grímáné, Földényiné stb. úrhöl-
gyek. Á titkári jelentést Jurenák kisasszony olvasta föl. 
Kitűnik belőle hogy az egylet áldásosán működik s szá-
mos jótéteményt gyakorolt, valláskülönbség nélkül. A 
pénztár állása a következő: Pénztári maradvány 18S5— 
86-ról: 103 frt 18 kr ; bevétel tagsági díjakból 249 frt, 
magán- és intézeti adakozásokból 2446, összes bevétel 
2696 f r t ; kiadás: (kenyérre, kelmékre, kész ruhakra, 
lábbelire, fára, stb). 2474 frt. Maradvány 222 frt. Az 
egylet vagyona alapítványokban : 7400 frt. A közgyűlés 
végül tiszteletbeli taggá választotta özv. gróf Lónyay 
Menyhértné úrnőt s köszönetet szavazott úgy az elnöknő 
Tisza Kálmánné úrnőnek, mint a titkárnak, Jurenák kis-
asszonynak s a pénztárnoknak Kurz Sámuelnek. 

* Tankönyv approbáció. Dóczi Imre nagykőrösi 
főgymn. tanár görögnyelvtanát, melyet legelőször lapunk 
(karácsonyi számában) mutatott be olvasó közönségének, 
s melyről azóta az illetékes szakközlönyök (Magyar Tan-
ügy, Orsz. középiskolai tanáregyl. közlöny, Egyetemes 
philologiai közlöny) a legnagyobb elismeréssel nyilatko-
zának, sőt ez idő szerint legjobb görögnyelvtanunknak 
nyilváníták, legközelebb az orsz. közoktatási tanács bírá-
lata és egyhangú ajánlata alapján a nagymit. közokt. 
minisztérium 12373 s z- intézvényével a hazai összes gym-
násiumok számára tankönyvül való használtra engedélyezé. 
E körülmény a munka érdemére való vonatkozáson kívül 
annyiban is fontosságai bír, amennyiben az orsz. közokt. 



tanács eddigelc csak állami tanintézetek részéről fölter-
jesztett műveket fogadott el approbatióra, s ez a második 
eset, hogy prot. irónak prot tanári kar ajánlotta műve 
approbáltatott. 

* A göllnicbányai legközelebbi papvalasztás 
ered menye. Mély megilletődéssel és fájdalmas szívvel 
olvassuk a *Zípser Boté* mult vasárnapi számában, 
hogy a tekintélyes göllnicbányai ev. ág. hitv. egyház-
községnek általánosan becsült buzgó vezérférfiai a múlt-
kori papválasztás eredményén megütődve sorba mond-
tak le hivatalukról. így névszeri n t : Elischer Mihály és 
Menesdorfer Károly a felügyelői s Elischer Lajos a 
jegyzői tisztségről. Helyökbe ifj. Streck Mihály s dr. Gz'ól 
der Lajos (Zimmermann »néppárt«-jának vezérei s leg-
izgalmasabb kortesei) az egyházfelügyelői, Barts Béla 
ügyvéd pedig a jegyzői tisztségre választatott Mind a 
háromnak főszerepe volt a papválasztás előkészítésében 
és eredményeinek megállapításában. Aztán mondja valaki, 
hogy Grátz eltávozása óta békés viszonyok vannak Göll-
nicbányán, s hogy az ismeretes papválasztás óta rend 
és béke honol ezen elsőrendű felvidéki egyházban! A 
papválasztásnak utóbajai kétségtelenek, de ki fogja azo-
kat orvosolni ? Gyümölcséről ismeritek meg a göllnicbányai 
papválasztást« mondaná az Ú r ! (sz.) 

* A parochiális jog gyakorlatának kerdéséhez. 
A h—i lelkész nemcsak helyesen, de a törvény kívánal-
mainak megfelelőleg is járt el akkor, midőn a b — i lel-
késznek meghatalmazást küldött a temetés eszközölhe-
tése végett. Az erre vonatkozó miniszteri rendelet így 
szól: 1878-i 32,889 sz. melyszerint a lelkész urak ufasí-
tandók, hogy a halottak anyakönyvének vezetésénél min-
denkor a halálozás történtének helyét vegyék irány-
adóul s ehhez képest az egyházunkban előforduló halá-
lozási eseteket még akkor is kötelességöknek tartsák 
az anyakönyvbe bejegyezni, ha a holttest más egyház-
községbe szállíttatik eltemetés végett. Ez utóbbi tény 
az anyakönyv »Jegyzet« rovatában megjegyzendő, s 
erről a temetés teljesítésére híva'ott lelkész eleve érte-
tesítendő. (L. d. m. e. k. 1880. jk. 59. p.) Tehát értesí-
tendő! Ki által? A temeté=re jogosult illetékes egyház 
lelkésze által és pedig eleve, tehát nem az actus bevé-
gezte után ; miből következik, hogy a kivánt értesítés 
— miután hiteles anyakönyvezés csak egy helyen, a 
halálozás történtének helyén eszközölhető — egyszers-
mind meghatalmazás a nem illetékes lelkész részére. De 
hát a b—i lelkész jelen esetné! önmagát tartja illeté-
kesnek s a boldogult hulláját mintegy lefoglalja b—i 
egyháztagul. No ezt már jogosan még ő se teheti. A 
Krisztus földi anyaszentegyházának csak élő tagjai vannak, 
és azok — zsinati törvényeink értelmében — bizonyos 
meghatározott helyhez kötvék. Ha a kegyelet B. I. 
b—i egyháztag hulláját a b—i temetőbe kívánta — vég-
akaratához képest — eltemetni: az által a boldogult 
nem lett az egyház tagjává, csak a b—i temető csen-
des lakójává. Hogy pedig az értesítendő miniszteri kife-
jezés alatt — egyházi értelemben — joggal meg- vagy 
felhatalmazás értendő : kitetszik abból, hogy a hulla-
szállítási hatósági engedély első sorban lelkészi b'zony-
lat kiállításától tétetik függővé. De legpregnánsabb bizo-
nyítéka ennek a hivatolt miniszteri rendelet eme végszava : 
»ugyanezen eljárási mód követendő a születési bejegy-
zéseket is.« Mert hát tisztelettel kérdem a b—i lelkész-
társ úrtól : megkeresztelne-e egy h—i illetőségű kisde-
det csupán a szülék kívánatára a h — i lelkész úr enge-
délye vagy felhatalmazása nélkül? vagy Összeesketne-e 
h—i jegyeseket viszont a h—i pap elbocsátó illetve 
felhatalmazó levele nélkül ? Azt hiszem egyik esetben 

sem. Épp úgy nem temetheti el — azon esetet kivéve, 
ha az illető B —ben mint átutazó vagy vendég hal meg — 
tehát — nézetem szerint — a h—i egyháztagot a h—i 
pap értesítése, illetve felhatalmazása nélkül. Vagy mi 
lenne akkor, ha a h—i lelkész akár hallgatói a gyászoló 
felek felhívására; akár proprio motu elkísérné hallgatójat 
utolsó útjára, a b—i temetőbe s ott, a b—i pap fundu-
sán végezné hallgatója iránt a sírig teljesítendő köteles-
ségét ? A mi az insurgensi nem helyén alkalmazott ado-
mát — miután az a két lelkésztárs közötti feszült, vagy 
helyesebben ellenségeskedési viszonyra hagy következ-
tetni : tüzetesebben reflectálni nem kívánok; de nem is 
tartom magam illetékesnek két — előttem teljesen isme-
retlen egyéniség személyeskedő kifakadásaiba beleártani. 
Annyit azonban az igazság érdekében ki keli monda-
nom, hogy az ilyes nagyralátást negélyző Alvinczy-féle 
adomáknak, hivatalos átiratban nincs helyök. Csendeseb-
ben is meglehetünk egymás mellett. — Mészáros Sámuel, 
ó-budai ref. lelkész. 

* A pozsonyi ág. hitv. ev. theol. önsegélyzö-kör 
kérelme. A keresztyén szeretet gyakorlására alakult kör 
célja: szegény, anyagi akadályokkal küzdő theologusok 
segélyezése A kör 1884-ben alakult meg s működését 
a hallgatók filléreiből keletkezett alaptőkével kezdette 
meg, mely jótékony egyesületek s nemes keblű ember-
barátok adományai folytán az év végéig 149 frt 92 krra 
emelkedett. Jelenlegi alaptőkéje 940 frt 53 kr. A mult 
évben 55, a jelen évben (eddigelé) 39 frtot osztott ki 
segélyre szoruló és érdemes tagjai közt ; nagyobb mérvű 
segélyezésben a körnek ily fontos célra még mindig 
csekély alaptőkéje miatt gondolni sem lehetett. Ez még 
csak a kezdet ; körünk még csak csemete, melynek szá-
mos évi gondozásra van szüksége, hogy terebélyes fává 
növekedjék. — Azért bizalommal fordulunk egyházunk 
nemes szívű pártfogóihoz, kérve őket, hogy adományaik-
kal támogassanak bennünket célunk elérésében, segítse-
nek megszüntetni az Isten igéjének hirdetésére készülő 
társaink nyomorát! Sokan vannak, kik e kör ajtaján 
kopogtatnak, s mi senkitől sem vonhatjuk meg segitő 
karunkat ; de eszközeink csekélyek s ha segítséget nem 
nyerünk, a segélyt kérő kezeket viasza kellene utasíta-
nunk. Azért is esedezünk hazánk protestánsaihoz, hogy. 
e kört kegyes adományaikkal támogassák keresztyén 
felebaráti szeretet sugallta munkájában. A körnek van-
nak alapító (kik legalább 20 frtnyi ös-zeggel gyarapítják 
a kör alaptőkéjét), pártoló (kik tetszés szerinti Összeget 
adományoznak a körnek) és az akadémiai hallgatókból 
álló rendes tagjai. Újabb időben részint mint alapító, 
részint mint pártoló tagok segítették a kört : Prónay 
Dezső báró egyetemes felügyelő úr őméltósága, a kör 
védnöke; Fabinyi Theophil miniszter és ker. felügyelő 
úr őexcellenciája; méltóságos és főtisztelendő dr. Geduly 
Lajos püspök úr ; nagytiszteletű Moczkovcsák I. zólyomi 
főesperes úr ; a Trsztyénszky-család; nagytisztei. Török 
József pesti alesperes ú r ; nagytiszteletű Justh S. I. úr, a 
XIII szepesi város alesperese; tek. Zimán János igazgató-
tanár úr Iglón; nagytiszt. Csecsetka Sámuel, Schneller 
István és Vasskó Gyula theol. akad. tanár urak, stb. — 
Az esetleges adományokat kérjük az akadémia igazga-
tójához küldeni s a nagytiszteletű szerkesztő úr becses 
engedelmével esetről-esetre e lapban fogjuk nyugtázni. 

* Rövid hirek. A budapesti ref. főgimnáziumban 
üresedésben levő számtani tanszékre Kiss Károly, Bónis 
Károly, Kiss József, Illés Gyula, Varga Antal s egy 
premontrei szerzetes tanár pályáztak, kik közül a tanári-
kar a 3 elsőt ajánlotta a presbyteriumnak. — Az erdélyi 
egyházkerület április utolsó napjain rendkívüli közgyűlést 



tartott , melyen az úgynevezett kodifikáló bizottság mun-
kálatai tárgyaltattak !e. E szervezeti kérdésekre alkalom 
szerint visszatérünk. — Az eperjesi theol. »Önképző- és 
Önsegélyző-egyesület* f. hó 8-án az eperjesi vértörvény-
szék kétszázados évfordulója alkalmából emlékünnepélyt 
rendez, melynek érdekes műsorát ének, megnyitó beszéd, 
allcalmi szavalat, felolvasás, beszéd stb. képezik. — A 
szegedi reform, egyház javára május 7-kén a színházban 
nagyszabású hangverseny rendeztetik, melynek érdekes 
műsorába Pósa Lajos jónevű költőnknek egy ez alka-
lomra irt vallásos költeménye is felvétetett. A költeményt 
jövő számunk hozandja. —• Lapunk zártakor vesszük a 
megdöbbentő hírt, hogy Eperjesen tegnap roppant tűz-
vész dühöngött, melynek a város legszebb részei az 
evang. templom, a híres collegium, legtöbb középület 
áldozatul estek ! 

* Gyászhirek. Bélák János vinyolai ág. ev. lelkész 
életének 63, boldog házasságának 32-ik, hivataloskodá-
sának 39-dik évében, ápril 28-kán meghalt. Temetése a 
környékbeli papság és közönség nagy részvéte mellett 
ápril 30-án ment végbe. A »kevesen hű« szolga necro-
logját a jövő számban közöljük. Béke hamvaira! — 
Id. Sántha ' Sándorné szül. Devossa Klára, Sántha Károly 
sárszentlőrinci lelkész és ismert egyházi iró édes anyja, 
életének 76. évében, hosszas betegségében Kecskeméten 
elhunyt. Azon derék asszonyok közül való volt, kiknek 
vallásos lelkületét, midőn mélyen felszántotta »az élet 
ekéje*, egyszersmind nemes erények termő talajává készí-
tette Kilenc gyermeknek adott életet, mindeniknek kegyes 
és tisztességes nevelést. Az Istenben bizó jó asszony nem 
érhette meg, hogy méltán szeretett fiának Imáit, melye-
ket a Luther-társaság fog kiadni, nyomtatásban olvas-
hassa. Az elfáradt drága porok nyugodjanak békével, a 
gyászolóknak s közlük az általunk kedvesen ismert 
költő-munkatársunknak nyújtson vigasztalást a kegyelem 
Istene! 

* Helyreigazítás. »A konfirmáció kérdéséhez« című 
cikkben a 491. lap első kikezdése »Legyen szabad meg-
kérdeznem a hivatottakról stb* elől tollhibából kimaradt 
a következő passzus, mit szerző kértére ideírunk : »A 
konfirmáció végrehajtásánál határozottan a mellett ma-

•radok, hogy a vizsgálat és ünnepélyes ténykedés két 
külön alkalommal eszközöltessék és bár a kettő szoros 
összefüggésben állónak tartassák is, minden kár, avagy 
csak hátrány nélkül elválasztható egymástól annyival 
inkább, mert én megvallom, hogy egy más hitfelekezetű 
áttérésnél ezen vizsgálat letevését a gyülekezet előtt nem 
kívántam, hanem igenis a gyülekezetben ; azt mondtam, 
hogy miután tudom és meg vagyok győződve felőle, 
miszerint az ev. ref. hitfelekezet vallásos igazságait és 
erkölcsi elveit ismeri, azokat előttem már magáéinak 
el is fogadta — nyilvánítsa ezt itt is — tehát felhívom a 
vallás- és fogadás tételre. Épen így jártam el a mózes 
vallású megkeresztelésénél is, kit ugyanakkor konfirmál-
tam is; bizony én sem az egyiket, sem a másikat ott a 
gyülekezet előtt nem examináltam. Legyen szabad meg-
kérdeznem a hivatottaktól, hogy mert ezen alkalmakkor 
az examinálás elmaradt, a konfirmáció nem teljes jelen-
tőségű és nem elég ünnepélyes volt-e ?!« 

* Szerkesztői mondanivalók. Gy. F. úrnak P—a. 
Szíves készséggel, eshetőleg már a jövő számban. — 
S. B. úrnak N. K. Csak ma kapván, még nem olvas-
hattuk el, legközelebb nyilatkozunk róla. — K . F. úrnak 
Gy. Jelen számba későn érkezett. 

N E C R O L O G . 

Barcsfai Király József Pál. 
(1810—1887.) 

Egy érdemekben gazdag, hosszú pályafutás crt 
véget, a magyar protestáns tanügy egy buzgó apostolá-
val lett szegényebb az elmúlt napokban. Barcsfai Király 
József Pál meghalt. Negyven évet meghaladó tanári 
munkásság után, a jól megérdemelt nyugalomban érte a 
halál. A soproni ág. evang. kerületi főiskolát, melynek 
harminc éven át volt szolgálatában, illeti első helyen a 
gyász; de osztozik e gyászban az egész magyar prot. 
egyház, mely ismerte, tisztelte nevét a legjobbak között. 
Áldozzunk mi is emlékezetének 1 

Barcsfai Király József Pál 1810 január 20-dikán 
született Nyiregyházán, Szabolcsmegyében. Aty ja tanító 
volt ugyanott . Iskoláit szülővárosában kezdte, Eperjesen 
folytatta, Pozsonyban végezte, mindig kitüntetéssel, úgy 
hogy alig 20 éves koraban már a pozsonyi Gstettner-
féle nevelő-inlézet vezetését bízták rá, majd 1831-ben, 
előbbi tanárát, Grosst, helyettesítette a pozsonyi lyce-
umban. Különös előszeretettel tanulta a klasszikus nyel-
veket s művelte a zenét ; már mint eperjesi rhetor-no-
vicius latin chronostichonokat írt, Pozsonyban pedig több 
zeneszerzeményt adott ki s szép bariton hangja lévén, 
nem egyszer énekelt nyilvánosan is. 1832-ben letette a 
candidatikumai szigorlatot. Ugyanez időben nevelőséget 
vállalt Vaszojai Scherz Fülöp családjánál. 1834— 35-ben 
Bécsben hallgatta a theologiát s innen indult tanítvá-
nyával, Scherz Jánossal, első európai útjára. Bejárta a 
művelt világ legelső városait ; hosszabb ideig tartózko-
dott Párisban, Londonban s gazdag nyelvismerettel, 
még gazdagabb tapasztalatokkal tért vissza hazájába. 
Ekkor gróf Forgách Károlyhoz hívták meg Ghymesre, 
nevelőnek. Mint ilyen 1842-ig a telet a grófi családdal 
rendesen Bécsben töltötte s itt szerezte ismeretségét az 
osztrák főváros szellemi kitűnőségeivel, kik közül Grill-
parzert, Lenaut, Pyrkert, Arnethet, Sulzert stb. dicse-
kedve szokta volt emlegetni. A nagy város, különösen 
szellemi kincseivel egészen lebilincselte. Rozsnyóról tan-
széket ajánlottak neki, de ő nem fogadta el. C^ak 
1842 ben, mikor a Forgách-fiú nevelését befejezte, ment 
Selmecbányára. Tiz évig tanította itt mint rendes tanár, 
majd igazgató, a latin nyelvet és természettudományo-
kat ; egyidejűleg a selmeci bányász akadémián a francia 
és angol nyelvek magántanára volt. Széles körű isme-
retei, tanári ügyessége, igazgatói tevékenysége olyan 
hírnevet szereztek számára, hogy Sajó-Gömör, Nyíregy-
háza, Szarvas, Pozsony, Sopron tanintézetei egymásután 
tisztelték meg meghívóikkal. Ó az utolsóét fogadta el. 
1853-ban költözött Sopronba, mint gymnasiumi igazgató 
Itt kezdődik életének legtevékenyebb időszaka. — A 
soproni lyceum, de különösen az 1858-ban megnyitott 
tanítóképző-intézet bizonyítják örök időkre az ő fárad-
hatatlan apostoli buzgalmát; amannak 1855-ben nyilvá-
nossági jogát szerzi vissza, 1857-ben tanári nyugdíj-inté-
zetét alapítja; emezt a szó szoros értelmében megteremti, 
A buzgóságban méltó társával, a hírneves soproni lel-
kész Kolbenheyerrel, könyöradományok gyűjtésére indul; 
az egész protestáns Európát bejárja esdő szózatával; 
ezért kapja Székács superintendenstől az »országos kol-
dus* és »magyar Francke* címet; de koldulásának 
eredménye alig egy év alatt több mint huszonötezer frt 
és a soproni tanítóképző áll. 



Harminc éven át szerették és tisztelték benne sop-
roni tanítványai az atyai bánású, jóságos tanárt, kollegái 
a mindig hű barátot, polgártársai a nagy tudományú, 
nemes szívű, minden iránt érdeklődő, megnyerő modorú 
férfiút. Sopron minden közügyében ott találjuk nevé t ; 
igazán universalis tehetsége (egyforma könnyűséggel írt 
és beszélt magyar, német, tót, francia, angol, latin stb. 
nyelven ; otthon volt a philosophia, história és philolo-
giában úgy, mint a természettudományokban ; szakérte-
lemmel művelte a zenét stb.) szolgálatára állt minden 
szépnek, jónak. 

1869-ben, Pálfy halálával, a tanítóképző igazgatá-
sát vette át s ez állásában maradt 1882-ig, a mikor 
testi gyöngesége az igazgatóságról való lemondása, majd 
1883-ban tanári működéséből is nyugalomba vonulásra 
kényszerítette. A legfelsőbb elismerés ez alkalommal, 
hosszú és érdemes munkássága jutalmául, a Ferenc 
József-rend lovagkeresztjével tüntette ki. 

Azóta Kismartonban élt családjának és a múzsák-
nak, kiket egész életében kedvelt. Teste megnehezült 
az évek terhétől, de szelleme megőrizte frisseségét, ru-
ganyosságát. Kedélyének és elméjének bámulatos össz-
hangja, mi derűt hintett egész életére, jóban-rosszban 
egyaránt, sugaras verőfénynyel árasztotta el hanyatló 
napjait is. Rövid szenvedés után múlt ki április 26-kán. 

Temetése Kismartonban ment végbe, rendkívüli 
részvéttel. Az egész város és a Sopronból különvonattal 
érkezett ismerősök, barátok, tisztelők serege, a soproni 
ev. lyceum és tanítóképző tanári kara és ifjúsága, egy-
letek és testületek nagy számmal kisérték örök nyu-
galomra. 

Legyen áldott emlékezete! 
M. 

H ö r k J á n o s . 
Id. Hörk János 1813 jan. 6-kán született Rima-

Brézón, hol atyja tanító volt. Anyjá t korán elvesztette 
és szigorú mostoha anya gondozása alá került. Tanul-
mányait otthon atyja, a jelességeért érdemrendet nyert 
tanító, vezetése alatt kezdette; a gymnasiumot Osgyánban 
(a mostani rimaszombatinak egyik alapja) kezdette és 
Lőcsén végezte. Lőcsén hallgatta a theologiát és jogot 
is. Kitűnő tanuló volt, kiről tanárai, mint azt ő maga 
gyakran büszkén mondogatta, azt állították és írták bizo-
nyítványába: »multa profitetur, multum ei opitulantibus 
eximiis animi dotibus.« Mielőtt még gondolta volna, még 
az iskolából, meghívást kapot t ; Rimabrézóra a rimamu-
rányvölgyi vasmű-egyesület igazgatójához segédül hívták, 
s ő bár nem készült a vasgyárakhoz, nagyon kecsegtető 
lévén az állomás, elfogadta azt. Három és fél évet töl-
tött itt a lehető leggondosabb kiképeztetésben, kitaní-
tásban részesülvén főnöke oldala mellett. Ekkor főtisztté 
(sáfár, gyári-igazgató) lett a likéri gyárnál, majd a nyús-
tyai majd végül a málnapataki vasgyárnál, melynek épí-
tésénél is jelen volt. 33 évig és 8 hónapig viselte e tisztet, 
míglen 1868 juliusában nyugdíjba lépett és azután majd 
Veresvágáson, Szirken, majd meg s különösen az 1875. 
évtől Málnapatakán, 1879-től, midőn szeretett nejét elve-
szítette fiánál lakott. Neje az egykori híres, tudós kis-
honti főesperes Kolbenheyer Mihály volt nyústyai lelkész 
leánya: Kolbenheyer Karolina volt. 

Mint hivatalnokot jellemezte a páratlan hűség, lelki-
ismeretes gond és szorgalom. Anynyira belétanult a vas-
hámorok titkaiba, hogy ő volt azon tiszt, a kit az igaz-
gatóság a célból küldött tanulmányútra, hogy a többi 

hason alkalmazású tiszteket tanítsa. És ő megtette. És 
azért egész hivatalkodása idejére 100 frt évi külön tisz-
teletdíjat húzott. 

Mint hazafit jellemzi, hogy nemcsak hogy nemzetőr 
tiszt volt és a nyustya vidéki nemzetőröket szorgalmasan 
kiképezte 1848-ban, de 1849-ben, dacára, hogy már 
ekkor nagy családja volt, a nagy veszedelemtől viszsza-
nem riadva, Kossuth Lajos kormányzó védlevelének 
oltalma alatt 13 szekérnyi ágyúgolyót vitt Nagy-Váradra, 
honnan csak nagy nehezen bírt hazavergődni, mert el 
Ís fogták és Schlick vasasai üldözték. 

Hazáját végtelen szerette és a magyar nemzet törté-
netéből merített elbeszéléseivel lelkesedést öntött fiainak 
szívébe is. 

Mint egyháztagot jellemzi az egyházhoz való hűség. 
Több éven át, mint likéri lakos, felügyelői tisztet is viselt 
a rimabrézói egyház körében. Szorgalmas ternlomlátogató, 
buzgó protestáns. 

Vallásosságára nézve vessen, fényt gondolkozására 
a következő tény. 1886 októberében meglátogatta őt egy 
kedves, idős rokona. Ekkor már 3 év óta beteges gyön-
gélkedő volt. Mert nemcsak hogy egy ügyetlen kocsis 
kifordította őt egy szekérből mikor bordaját is törte, de 
üszköt kapott lábába s az két ujját vette le és gyenge 
szél is érte bal oldalát úgy hogy már csak tipegve, bot 
mellett járhatott és csak is egyenes talajon. Ezen rokon-
hoz, látva, hogy nem tarthat a többi mulatókkal így 
szólott: » Látod Károlyi Három év óta vagyok már 
koldus, terhe önmagamnak, terhe gyermekeimnek, de 
azt nem mondanám nekik, megsérteném őke t ; kínlódom. 
Gyakran gondoltam minek vagyok ? Hiszen már min-
dent elvégeztem. Gyermekeimet hála az Istennek 1 Sze-
rencsésen felneveltem, lábraállítottam, dolgaimat rendbe 
hoztam, rom vagyok, de kezem ép, itt a fegyver le-
veszem, egy lövés és vége a sok kínnak, bajnak. Senki 
rosz néven nem veheti. De látod nem teszem. Isten 
akarata ez így! Ha ő így akarja, legyen így — és én 
tűrni fogom — a meddig kivánja, hiszen egyszer csak 
vége lesz! De Isten dolgába nem avatkozom, ő tudja 
mit miért tesz. Szent az ő akaratja.« Es jött 1887. 
ápril 18-kán egy erős szélhűdés ; ágyhoz szegezte, nyu-
godtan tűrte, panasz nélkül halt meg. 

Mint apát jellemzi, hogy míg kartársa 50 —60. ezer 
forintnyi vagyont szerzett, ő mindenét gyermekeire 
költvén, szegény maradott . Azonban nagy családja nem 
akadályozta őt rokonai segítésében. Neje nagybátyját 
családostól évekig eltartotta a maga házában ; sógorai 
gyermekeit évekre fogadta örökbe és úgy tovább és 
úgy tovább . . . 

Méltán zendült meg temetésén ama szép egyházi 
temetési ének, mely Pál apostol azon szavain kezdi 
II. Tim. 4. 7.,: >Ama nemes harcot én megharcoltam, 
futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam !«' 

A D A K O Z Á S O K . 

Az orsz. prot. árvaházra: Pap Lajos kajászó-szent-
péteri ref. leik. a confirmáltak részéről 2 frtot e sorok 
kíséretében: »Az adakozók a következők: Kamocsa Ká-
roly 20 kr, Gál Péter 10 kr, Csányi Imre 10 kr, Nyolczas 
Sándor 10 kr, Kamocsa Sándor 5 kr, Mezey Ida 10 kr, 
Gál Erzsébet 20 kr, Horváth Mária 10 kr, Csapó Jó*-
zsef 10 kr, Bócz István 10 kr, Ispány Juliánná 10 kr, 
Fehérváry Eszter 10 kr, Varga Mária 10 kr, Csapó Er-



zsébet 10 kr, Német Gábor 5 kr, Német István 6 kr, 
Hamar József 10 kr, Liber Maria 5 kr, összesen 1 frt 81 kr. 
Egy valaki 19 kr., főösszeg 2 frt. Csekélység ugyan ez 
az egész, de falusi kisgyermekeink még is becsiilendők, 
hogy tehetségükhöz képest minden évben szívesen hozzák 
meg e célra áldozatukat; az árva-iigy mindenkor felbuz-
ditó hatással van a szívekre, nincs szüksége az újság 
varázsára, én már itt most 17-szer szólítám fel évi con-
firmándusaimat az e célra való adakozásra, s mint a 
17 év előttiek, úgy tzek is szívesen adakoztak, alig 
egy-kettő maradt el, pedig bizony a mostani sanyarú 
körülmények közt a krajcár is nag) 011 szükséges a ház-
nál, nem önző célból említem ezt, csak jelezni akarom, 
hogy áldott idvezítőnk boldogító vallása, a szeretet most 
is és mindig hat s munkál a szívekben. Adja Isten, hogy 
jótékonyan hasson s munkáljon az, az idők végéig s 
virágoztassa az oly jótékony intézeteket, miket a szere 
tet lelke hoz létre s tart fenn. — Kiss Imre urai újfalui 
ev. leik. a következő confirmáltak részéről 3 frt 35 krt. 
Kis József 10 kr, Nagy Jolán 10 kr, Bdlog Mari 15 kr, 
Dömötör Anna 10 kr, Döbrősi Ida 10 krajcár, Nagy 
Rozi 10 kr, Molnár Lidi 10 kr, Varga István 10 kr, 
Kovács István 10 kr, Hérints Imre 20 krajcár, Kovács 
István 10 kr, Kovács Lajos 10 kr, Szekér Mihály ro kr, 
Máté Szidi 10 kr, Kocsis Zsuzsi 10 kr, Erős Zsófi 10 kr, 
Sipos Lina 10 kr, Sümegi Eszter 10 kr, Büki Rozi 10 kr, 
Bognár Juli 20 krajcár, Jós Kálmán 20 krajcár, Sümegi 
Zsuzsi 10 kr, Király Lidi 10 kr, Tal.ács László 20 kr, 
Bokor János 10 kr, Bokor József 10 krajcár, Takács 
János 10 kr, Hideg István 20 kr. — Dömötör Lajos 
bölcskei ref. leik. a confirmáltak részéről 3 frt 60 kr. 
— Bajcsi Lajos dunamocsi ref. lellc. a következő con-
firmáltak részéről 3 frt 29 kr. Hajnáczki Lajos 10 kr, 
Zámbó József 20 kr, Zajos József 10 kr, Antal Sán-
dor 10 kr, Bábi András 10 kr, Lajos Mihály 10 kr, 
Bábi Mihály 5 kr, Baráth János 10 kr, Vasas József4 kr, 
Máté István 5 kr, Bacska Sándor 5 kr, Sántha János 4 kr, 
Nehéz Jul. 30 kr, Kocsis Etel 10 kr, Balla Jolán 10 kr, 
Gál Erzsébet 10 kr, Kele Zsófia 20 krajcár, Asbóth 
Jolán 10 kr, Kovács Mária 2 kr, Katus Erzsébet 10 kr, 
Zámbó Lidia 10 kr, Gál Lídia 5 kr, Lajos Eszter 10 kr, 
Kossá Janka 20 krajcár, Csomor Irma 30 krajcár, Tóth 
Mária 10 kr, Pap Mária 10 kr, Tücsök Eszter 10 kr, 
Herczeg Zsófia 5 kr, Lajos Zsófia 4 kr, Szalai Sára 10 kr. 
—- Czipott Rezső pucinci ev. leik. a következő confirmál-
tak és egyháza részéről 7 frtot: Goricsány Teréz 10 kr, 
Barbarits Iván 5 kr, Goricsány Anna 10 kr, Benczik 
Juli 10 kr, Skrilesz Anna 10 kr, Benczik Kata 10 kr, 
Skrilecz Juli 10 kr, Kuhár Juli 20 krajcár, Nencsics 
Kata 10 kr, Vukan Károly 10 kr, Skrilesz Eva 10 kr, 
Marossa Anna 10 kr, Czipott Kata 10 krajcár, Antalits 
Kata 10 kr, Bencsics Judit 10 kr, Dsubán Anna 10 kr, 
Vitéz Zsusa 10 kr, Katona Zsusa 10 krajcár, Goricsány 
Judit 5 kr, Bánfi Eva 7 kr, Savel Mátyás 10 kr, Szocsics 
János 5 kr, Rituper Anna 10 kr, Rituper Juli 5 krajcár, 
Sibrik Anna 10 kr, Titán István 10 krajcár, Norcsics 
Ferenc 10 kr, Fiiszár Iván 10 kr, Franko Teréz 10 kr, 
Proszenyák Anna 10 kr, Flegár Anna ro kr, Kolosa 
Sándor 10 kr, Szecsko Iván 5 kr, Janzsa Zsusa 10 kr, 
Bánfi Judit 10 kr, Sável Anna 10 kr, Kuhár Erzsi 10 kr, 
Fiiszár István 10 kr, Czelecz József 2 krajcár, Veress 
István 10 kr, Jónás Iván 10 kr, Temlin Fáni 10 kr, 
Fartély Ferenc 5 kr, Skrilecz Mari 10 krajcár, Skrilecz 
Teréz 5 kr, Bánfi Judit 4 kr, Kuhár Éva 10 krajcár, 
Kardos Susa 10 kr, Cziglil Mari 10 kr, Czmór Éva 10 kr, 
Obrán József 20 kr, Renn István 5 kr, Szecsko Judit 10 kr, 

Andrecs Teréz 10 kr, Podleszek Zsusa 5 kr, Breszkócs 
Ferenc 5 kr. Pavlits József 2 kr, Vratarits Anna 2 kr, 
Fuisz Sándor 2 kr, összesen 5 frt 19 kr., ehhez járult 
a gyülekezet 1 forint 8 i krajcárral s így az egész összeg 
tett 7 frtot. 

KIRDETESEK. 
P Á L Y Á Z A T 

STELTZER DÁNIEL-féle ösztöndíjakra, 
A győri ágost. hitv. evang. gyülekezet a kezelése 

alatt lévő Steltzer Dániel alapítványból 40 fi tói 100 frtíg 
terjedő ösztöndíjakra az 1886—87. évi tanévre pályá-
zatot hirdet. 

Folyamodhatnak: ágost. hitv. ev. árva, szegény 
győri, jó magaviseletű és szorgalmas tanulók, különösen 
a Steltzer vagy Rdth családhoz tartozók, bárhol tanul-
janak. 

A jelen iskolai év e'ső feléről szóló tanodai, úgy 
a szegénységet, árvaságot vagy rokonságot tanúsító bi-
zonyítványokkal felszerelt folyamodványok f. évi május 
31-ig alulírotthoz intézendők. 

Győr, 1887. ápril 26. Dr. Beliczay Elek, 
2—3 ág. hitv. ev. iskolai felügyelő. 

Bri inni k e l m é k e t < Iegáns nyári ö l töze 're 3*10 méteres szo lvényekben, minden 
szelvény 4 bécsi rőf f i t 4 . 8 0 i g : n finom, f t 7 .— legf inomabb, f i t 10.50 k-gesl gf ino-
ma b va lódi (tj'ftpjllból, valamin'- k a m m g a r n és fe l sőkabá t ke lméke t , ngyszintén 
u tazó-pla ideket , da r ab j á t 5 és 6 f r tér t , szállít az összeg Utánvétele mellett a szilárd 
és j óh i rűnek ismert posztógyári raktár S I E G E L - 1 M H 0 F Brünnben, Ferdinands-
g s s s e Nr 53. — Magyarázat . Minden szelvény 3 1 0 mt r . hosszú és 135 cm. széles, 
s U y teljesen elegendő egy tökéletes férfi-öltözetre, A fönnebbi cég í s m n e t e s 
szilárd ága é.-í j lentékei y munkaképesség • kezeskedik arról, hogy csak a legjobb áru 
pontosan választot t minta szerint szál l í t ta t ik . — Miután most igen sok szédelgő cég 
„briinni á r u k " köpenye a la t t ga rázdá lkod ik , ezek ellenében a fönnebbi cég mintákat 
küld ingyen é s bérmentve. 10—20 
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SE A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent és Ej 
S minden könyvárusnál kapható — az osztrák tartományok szá- = 
E5 mára Szelincki György császári kir. egyetemi könyvárusnál, S 
£E Bécsben, I., Stefansplatz 6, 

1 EMLÉKKÖNYV [ 
= a confirmációhoz készülő protestáns ha- =j 
1 jadonok számára. 

Irta 

G Y Ő R Y V I L M O S 
a budapesti ágost. hitv. evang. egyház néhai lelkésze. 

| Egy acélmetszettel, | 
Ára vászonkötésben, arany metszettel 1 f r t 20 kr. 
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Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: Szőts Farkas. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : HJr . B a l l a g i Is^Eor. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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PROTESTÁNS 
r 

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, 1. em. 

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

kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban. 

Hirdetések d i j a : 
4 hasábos pétit áor* többszöri beiktatásáért 
5 kr., egyszeriért 7 kr, sorja. — Bélyegdij 

kiilqn 30 kr. 

H T T e l j e s s z á m ú p é l d á n y o k k a l rn.iri.cLig: s z o l g - é i l t L a - i : " u i n l c . " ^ B K 

A szórványok. 
A hazai reform, egyháznak nagy munkával 

kiállított egyetemes névtára e hó elején hagyta 
el a sajtót, pótolandó egy már régóta érzett nagy 
hiányt s kifejezést adandó ez által is a hazai 
reform, egyház megtörtént egyesülésének, egy 
testületté lett összeolvadásának. 

Nem célunk e helyütt ezen munkát ismer-
tetni, melynek nem tagadjuk lehetnek hibái s 
hiányai; de mindenesetre vannak oly érdemei s 
előnyei is, melyek ennek maradandó értéket biz-
tosítanak s mikor már rég porrá töredeztek az 
e névtárban elősorolt gyengébb s erősebb osz-
lopai egyházunknak, az unokák egy némelyike 
akkor is érdekkel lapozgat e majdnem foliánsnak 
mondható műben. 

No de hagyjuk ez úttal a bírálatot. Én ez 
úttal csupán a névtár első rovatára kívánom az 
ezt forgatók figyelmét felhívni. E rovatban van-
nak sorrendben az anya-egyházak nevei, de egy-
szersmind elő vannak itt sorolva az illető anya-
egyházhoz tartozó összes leány- s fiókegyházak, 
puszták, majorok, korcsmák stb. Rövidebb vagy 
hosszabb, de mindenesetre száraz sorozata is a 
sok furcsa s nagy részt ismeretlen helyneveknek. 
És még sem száraz. Ha valaki akár a magyar 
haza, akár a protestáns egyház történelmének a 
szemüvegén keresztül olvassa azt a sok hely 
nevet, megelevenülnek azok előtte. Hazánk és 
egyházunk több szá? éves történelmének sötét 
betűi azok. Ezrivel vannak e névtárban oly hely 
nevek, melyek után ez van irva: puszta, vagy 
major, malom, korcsma stb. Egykor virágzó köz-
ségek, városok va lának. ,A tatár- s török-dúlás, 
a kuruc s labanc küzdelmek históriáját tartalmazza 
egy-egy ily helynév. Mennyi pusztulás, szeren-
csétlenség, kül- s bel ellenség hirdetői azok a 
szórványok! Vannak ismét helynevek a szórvá-
nyok között, melyekben a lakosok száma százakra, 

ezerekre megy, de közöttük a reformátusok száma 
alig egy-kettő. Ha pedig kezünkbe vesszük Lam-
pét vagy a 16. s 17-ik századokban tartott zsina-
tokról szóló jegyzeteket, az azokon megjelent 
lelkipásztorok, ekklézsiáik névsorát, úgy látjuk, 
hogy azokban ezelőtt két-három száz évvel ép-
pen megfordítva állt a világ; a tiszta reformá-
tus lakosság között talán volt egy-két nem ré-
szünkről való. Vannak helynevek, tősgyökeres 
magyar hangzásúak, helyek, melyeken százado-
kon át tiszta magyar nép lakott ; a helynév meg-
maradt, a magyarságból pedig egy-két kálvinista 
maradt fenn, vagy talán ezek is csak újabban köl-
töztek oda, hanem lakozik most ott oly nép, 
mely a nevét sem tudja, becsületesen kiejteni ; az 
általa lakott helynek. Ha azok a névtárban elő 
sorolt fiókegyházak s szórványok beszélni tudná-
nak, beh sok szomorú históriát regélnének. A 
Barbianok, Básták, Karaffák, Heisterek, a P'ázmá-
nok, Szelepcsényiek, Bársonyok, Kolomcsok és 
sok ilyenek árnyképei (mert fényképeknek nem 
merem nevezni) verődnek vissza azon .kálvinista 
szórványokról, s. felmutatják -előttünk" azon oko-
kat s viszontagságokat, melyek, miatt úgy is mint 
protestáns egyház, úgy is mint magyar.nemzet tu-
dományban, műveltségben, anyagi s szellemi jóllét-
ben messze hátra maradánk azon népektől, me-
lyekkel egykor lépést tartva haladánk. Ezer csoda, 
hogy él még nemzetünk! sóhajthatnának e szórvá-
nyok is. Gazdag thémákra talál a történész hazai 
reform, egyházunk szórványaiban, ha merengeni, 
ha mult idők romjain búslakodni akar. De- hat 
a mi elmúlt, az elmúlt, az eltűnt . időket az Iste-
nek sem hozzák vissza többe, — monda a po-
gány költő. 

Korunk nem a 
ség kora. Ne az elszórtan heverő élettelen cson-
tok felett írjunk elégiákat, hanem tőlünk "telhető-
leg iparkodjunk, hogy az elszórt csontókat össze-
szedhessük, feleleveníthessük. 

de "a tev 



Ki a külföldi protestáns egyházak 19-ik 
századbeli missziói tevékenységét csak kissé is 
figyelemmel kisérte s a külföldi dolgok szemlé-
lése közben hazai egyházunkra is reflektált, az 
valóban fájdalmas érzésekkel telhetett el néha 
néha. Külföldi testvéreink százezrekre, milliókra 
menő tőkéket gyűjtöttek és gyűjtenek össze, hogy 
abból, vagy annak kamataiból az evangéliumot 
tőlük távol lakó, s reájuk nézve egészen idegen 
népek között terjesztessék, hogy e célból misz-
sziónáriusokat képző intézeteket állíthassanak fel, 
hogy a bibliát több száz nyelvre lefordíttassák, 
kinyomassák, millió és millió példányban, több más 
hasznos könyvecskével együtt ajándékba adhassák. 
S mily nagy érdekeltséggel hallgatják, olvassák kül-
földi minden rendű testvéreink a misszionáriusi 
jelentéseket; örömmel, büszkeséggel emlegetik, 
hogy itt és itt, talán földünk másik oldalán sike-
rült 50—60 pogányt az Idvezitőnek megnyerni, 
hogy évtizedeken át folytatott kitartó munkásság-
gal s nagy anyagi áldozatok árán sikerült itt 
vagy amott egy-két kis gyülekezetet, — igazán 
szórvány-egyházat — alapítani. 

Nekünk pedig magyar protestánsoknak csak 
a kezünket kellett volna kinyújtani, s a drága 
gyülmölcs magától hullott volna bele. Nem ide-
gen népekért kellett volna egy kis munkásságot 
kifejteni s némi áldozatot hozni, de saját fajunkért 
névrokonainkért; nem csupán Krisztus egyházá-
nak kellett volna tagokat szerezni, de egyszers-
mind hazánknak, nemzetünknek nemzetiségünknek. 
Voltaképen önnönmagunk fenmaradása érdeké-
ben kellett volna missziói tevékenységet kifejte-
nünk, — és mégis tétlenül, összedugott kézzel 
állottunk évtizedeken át akkor is, a mikor már 
munkálkodhattunk volna. A mely hitrokonaink 
kezünk ügyébe estek, s ha kivált párbér fizetésre 
voltak kényszeríthetők, azokat összeköttetésbe 
hoztuk az egyházzal; de a mely hitrokonok az 
anya-egyházon kívül laktak, a kikért csak egy 
félórányi utat kellett volna is tenni, azok évtize-
deken keresztül elhanyagoltattak. Nagyon sok 
ezerre menne a száma az oly reformátusoknak, 
a kik hazánkban vagy egészen a nélkül nőttek 
fel s a nélkül futották meg életpályájokat, hogy 
a vallás áldásaiban részesültek, s az egyházi 
közösség boldogító hatását érezték volna, vagy 
az általunk történt elhanyagoltatás következtében 
más akolba téríttettek. 

Igaz, hogy mi protestánsok nem vagyunk 
lélek-hajhászók — proselyta csinálók — legalább 
Magyarországon, de azt már a keleti indolentia 
görebén keresztül eresztett protestantismus elvei 
sem kivánják, hogy teljesen elhanyagoljuk azokat, 
a kik már születésüknél fogva a mieink. Mi ma-
gyar protestánsok hosszú időn keresztül siketek 

valánk Urunk azon parancsainak s tanításainak 
meghallására, melyeket ő az evangeliomnak min-
den népek közé való szétvitelére, a háztetőkről 
való predikálásra, az elveszett juh és a jó pász-
torra nézve hirdetett. 

De nem vádaskodni akarok. Ismerem a régi 
rossz időket, azoknak zsibbasztó hatását. A ki 
sokáig viselt lábain békót, kezein láncot, az 
szabaddá létele után is nem nyeri vissza azonnal 
teste rugékonyságát. Lassanként azonban mi is 
majd hozzászokunk a modern protestáns népek 
tevékenységéhez; van már egy kis külmissziónk, 
ha nem is a tengereken túl, de legalább a szo-
rosabb értelemben vett magyar haza határain 
kívül; s a külmissziói munkásság nálunk is fel-
ébresztendi s fokozandja a belmissziói munkássá-
go t ; mi is majd eljutunk annak belátásához, 
hogy ha misszionáriusokat tartunk s évente ez-
reket áldozunk a Szlavóniában lakó hitrokonok 
lelki neveltetésére: illő, hogy a hazában levő 
szórványokról is gondoskodjunk, ezekre is ter-
jeszszük ki az anyaegyházak s az ezekben működő 
lelkészek figyelmét, ezek számára is állítsunk 
vándor lelkészi állomásokat. 

Hála Istennek mozgunk már mi is; mind-
egyik protestáns felekezet körében üdvös tevé-
kenység indult meg arra nézve, hogy az evan-
geliom elvitessék s predikáltassék a pusztában, a 
sötétségben ülők között is. Kezdjük már össze-
szedni, összeszámítani magunkat s nem csupán a 
párbér a lukmafizetés szempontjából, hanem a 
keresztyén közösség, testvériesség, az egylivétar-
tartozás érzete által ösztönöztetve. Ezelőtt né-
hány évvel is jelentek már meg itt amott kerületi 
névtárak, melyekben a szórványok is ki voltak 
tüntetve; de a most megjelent egyetemes név-
tárban fel van tüntetve az egész hazai reform, 
egyház, még legkisebb részecskéiben is. Tudom, 
az magában mit sem ér az üdvösségre nézve, 
hogy mindazon hely neve, a melyben csak egy-
két protestáns tartózkodik is, bentfoglaltatik egy-
házunk névtárában, de ez a körülmény már min-
denesetre első jele az érdekeltségnek. Most 
számba vettük híveinket, kijelentettük mintegy 
igényünket azokhoz is, a kik eddigelé velünk 
semmi közösségben nem valának: a következő 
években és évtizedekben pedig már majd teszünk 
is többet-kevesebbet arra nézve, hogy a kik 
mieink elvben, legyenek a mieink valósággal is; 
ha távol esnek is az anya-egyház organismusától, 
de azért legyenek azok ennek élőtagjai. Meg-
lehet, hogy azon nevek egyike vagy másika, 
melyek most figyelmet sem érdemlő szórványt 
jeleznek, száz vagy kétszáz év leforgása után vi-
rágzó prot. anya-egyházak neveivé válnak. Példák 

! mutatják. Farhas József. 



Az „Irodalmi Társaság" múltjából. 
Sokakat meglephet e cím ; lehet-e múltja egy tár-

saságnak, mely még meg sem született ? 1 
Pedig van és nem is minden dicsőség nélküli. 
Addig is míg az elaltatott leányzókép nyugvó vál-

lalat teljes történelét időm lenne a birtokomban levő 
adatok alapján, talán a jelen nem minden tanulsága 
nélkül, megírni és közrebocsátani: legyen szabad a 
br. Vay Miklós és Révész Imre által tervezett s a meg-
valósuláshoz oly közel állott »Magyar Protestáns Irodalmi 
Társulat*-ról a következő pár sorban előleges tájékoz-
tatást nyújtani. 

1863. junius 17-én küldte fel br. Vay Miklós a 
helytartótanácshoz a társulat engedélyezését kérő folya-
modványt a Révész Imre által készített, s az akkori 
protestáns vezérférfiak recensiója után később ki is nyo-
matott alapszabályokkal együtt . Ugyanazon (1863.) év 
jul. 29-én érkezett meg a leirat, mely az alapszabályok-
ban bizonyos módosításokat kívánt. A módosítás meg-
történt s az alapszabályok azon év szeptemberében 
ismét felterjesztettek. A válasz-leirat, bár többs/.ör sür-
getve volt, több mint egy év múlva 1864. november 
10-én adatott ki, s nem teljesíthető követelésekkel új és 
nagyobb akadályokat gördített a társulat létesítése elé; 
elannyira, hogy a vezérférfiak jobbnak látták az egész 
ügyet abban hagyni. 1865-ben, a politikai helyzet ked-
vezőbb alakultával br. Vay Miklós még egyszer meg-
kísértette feleleveníteni az ügyet, azonban ekkor is siker 
nélkül. 

Az áldozatkészség pedig akkor sem volt kisebb, 
mint ahogy ma — mindnyájunk örömére — nyilvánulni 
kezd. Rövid idő alatt 73 alapító jelentkezett, H200 fo-
1 intőt képviselő alapítványnyal; u. m. 

Id. br. Vay Miklós IOOO forintot. 
A következő egyének és testületek 100 — 100 forin-

tot ajánlottak fel a megalakulandó »Társulat* céljaira*): 
Adám Gerzson tanár Nagy-Kőrös. Apostol Mihály, 

lelkész. 
Ballagi Mór hittanár Pest. Balogh Péter superin-

tendens Debrecen. Békési ref. egyház. 5. Békési ref. 
egyház tanítói kara. Belavári Ferenc lelkész Viszló. 
Benedek Lajos esperes Hajdu-Böszörmény. Blázy Lajos 
ev. lelkész Kis-Kőrös. 10. Bóbis Ferenc iparos Kecske-
mét. Bódogh Károly mérnök Sárospatak. Bozó Pál föld-
birtokos. 

Csanády Sándor segédgondnok N.-Kereki. Csikay 
Imre esperes. 

15. Deák József tanár Nagy-Kőrös. Debreceni 
főgymnasium tanárkara. Desewf'y Ottó kerületi felügyelő. 
Dobos János lelkész Cegléd. 

Ed.es Albert lelkész Tisza-Tarján. 
20. Farkas József hittanár Pest. Dr. Ferenczy 

József lelkész Kassa. 
Gonda László tanár Békés. Görgényi ref. egyház-

megye olvasótársulata. 
Haberem Jonathan tanár Pest. 25. Hajnal Abel 

esperes Békés. Hegedűs László esperes Sárospatak. 
Hollósy Mihály magánzó Pest. Hunfalvy János akad. tag 
Pest. Hunfalvy Pál akad. tag Pest. 

30. Ivánka Imre földbirtokos. 
Jancsovics István lelkész Szarvas. Joó István nevelő. 
Kecskeméti ref. egyháztanács. Kerkapoly Károly 

tanár Pápa. 35. Kis János hittanár Pápa. Könyves Tóth 
Mihály esperes Karcag. Kubinyi Ferenc földbirtokos Pest. 

*) Az eredeti alapító nyilatkozatok vagy oklevelek nyomán. 

Láng Adolf lelkész Tápió-Szent-Márton. László 
József esperes Kocs. 40. Lichner Pál tanár Pozsony. 

Miskolczy Károly segédgondnok B.-Újfalu. Molnár 
Aladár hittanár Pest. 

Nagybányai ref. egyházmegye. 45. Némethy Lajos 
lelkész B.-Új falu. 

Osterlamm Károly könyvkereskedő Pest. 
Pap Károly hittanár Pest. Pap Károly lelkész 

Püspöki. 
Révész Bálint lelkész Debrecen. 50. Révész Imre 

lelkész Debrecen. 
Sárközy József segédgondnok. Sárközy Kázmér 

septemvir. Pest. Stettner István közbirtokos Kanizsa. 
Szakácsi Dániel ügyvéd Sárospatak. 55. Szálai Sánd. 

lelkész Baracska. Szász Károly lelkész Szabadszállás. 
Szegedi Károly tanár Békés. Székács József superinten-
dens Pest. Székely Károly ideiglenes lelkész Mező-Tur. 
60. Széli Kálmán lelkész Nagy-Szalonta. Szentiványi 
Károly. Sziládi Aron lelkész Halas. Sziládi Károly nyom-
dász Kecskemét. Szontagh Pál földbirtokos Horpács. 

65. Tatai András tanár Kecskemét. Tóth Mihály 
hittanár Debrecen, dr. Török József tanár Debrecen. 
Török Pál superintendens Pest. Trsztyénszky Gyula es-
peres. 

70. Vály Ferenc tanár Pápa. Varga Lajos főisk. 
pénztárnok Debrecen. 

72. Zsarnay Lajos superintendens Miskolc. 
* * 

* 

Mult és jelen közt majd egy negyedszázad folyt 
el immár. 

Itt is egy név, 
Ott is egy név, 
Ilányat elvitt minden egy év! 

De hála az ég kedvező kegyelmének, még velünk 
is vannak igen sokan, élükön Azzal, ki már negyedszá-
zaddal ezelőtt is a vezér volt. . . Ok a régi emlék nem 
szűnő varázsa s gazdag tapasztalatuk bölcs tanácsa ál-
tal ; mi, kik »akkor« m^g alig valánk, az ifjúi lelkesült-
ség teljes buzgalmával; mindaz, ki a protestantismus 
szent érdekeit őszintén szívén viseli: kövessünk el, te-
gyünk meg mindent, hogy ama Társulat születésnap-
jának negyedszázados fordulójára, 1888 junius 17-ikére 
az új Társaság teljesen megalakulva, a működésre készen 
lehessen. 

Nem halt meg a leányzó, csak aludt! 
Révész Kálmán. 

Egyházi fejlődésünk akadályai. 

Midőn egyházi életünk kóros jelenségei fölött gon-
dolkozva, nehéz aggodalommal nézek a jövő felé, mely-
ben ref. egyházunknak mind belső, mind külső életére 
sötét fellegeket látok tornyosodni: nem tagadhatom, 
hogy nyugalmas elmélkedésemben a gondolkodás termé-
szete s az eszmeláncolat alapján önkénytelenül is föl-
merülnek azon okok halvány körvonalai, melyek a 
szomorú hanyatlásnak a visszafelé való fejlődésnek elő-
idézői. Mint az emberi szervezetnél a belső megrázkó-
dások, rendetlenségek és betegségek külső nyilatkoza-
tokat is idéznek elő s ezekből kell az orvosnak a baj 
diagnosisát megállapítani: úgy tagadhatatlan, hogy az 
egyházi élet külső nyilvánulásai mindig szoros összefüg-
gésben vannak a belső szervezettel Es ha a külső je-



lenségek följogosítanak arra, hogy belőlök a belső élet-
működésre vonjunk következtetést; úgy akár a minden-
napi élet tapasztalatai, akár magának a debreceni szent 
zsinatnak lefolyása és alkotásai alapján annyit bátran 
állíthatunk, hogy az a belső hitmelegség, mely egyhá-
zunkat a múltban, tagjaiban úgy mint egészében átha-
totta, ma már csak lappangva pislogó tűz, melynek 
élesztésre s okos ápolásra van szüksége, hogy föllobogó 
lángja ne csak a szív és kedély világot hozza jótékony 
melegével hullámzásba, hanem vezérszövétnek is legyen a 
hanyatló és téveteg protestáns öntudat helyes ösvényre 
terelésében. 

Ha valaki nem egy reform, felekezeti középiskola 
tanára is, s ha nem foglal is helyet egyik előkelőbb 
szerepre hivatott gyülekezet presbyteriumában, hogy az 
egyház és iskola körében egészen közvetlen tapasztala-
tokat szerezhessen; elég csak olvasni protest. egyházi 
lapjainkat, melyek már évek óta constatálják az egyházi 
élet bajt jelentő tüneményeit, s foglalkoznak a helyzet 
javításának kérdésével, hogy meggyőződést szerezzen 
egyházi életünk hanyatlása s egészségtelen irányú fejlő-
dése felől. Nem állítom, hogy az egyházon kívül álló 
tényezők, a polgári és politikai hánykódások és küzdel-
mek, az élet egyéb viszonyai nem hatnak vissza s nem 
érvényesítik befolyásukat az egyházra is. Sokat lehetne 
e téren mondani, ha feszegetésük nem volna kellemetlen. 
Számtalan jelenség van, melyek külről jött befolyá-
sokra s hatásokra vallanak. Mert a nyilvános élet 
nyilatkozatainak-meg van az a természetük, hogy lefolyá-
sukban nem szoríthatók egy főmederre, hanem eleven 
erejöket ezer és ezer csatornán éreztetik. Nincs-e ma-
magyar ref. egyházunknak is egész élete szoros össze-
köttetésben a társadalom és a nemzeti élet lüktetésével 
s nem ezekre való alkotó hatásának köszönheti-e szen-
vedésekkel s nehéz küzdelmekkel teljes fényes múltját ? 
S ha balgaság volna a tények meggyőző ereje s a tör-
ténet logikája ellen szélmalom harcot folytatva, ennek 
ellenkezőjét állítani: nem volna-e épen oly balgaság vi-
tatni, hogy a mi egyházunk kivételt képez a kölcsönös 
hatás törvénye alól is állítani, hogy külről jövő zavaró 
hatások és befolyások nem hathatnak vissza károsan 
szervezésére is? 

Nem azért fogtam tollat, hogy az egyházi életre 
külről jött káros befolyások szellőztetésével magamnak 
is, másoknak is ^kellemetlenségeket okozzak. Nyugalmas 
gondolkozóhoz, egy csendes igénytelen munkáshoz nem 
illő szerep volna indulatokat és szenvedélyeket szunya-
dásukból fölkelteni, szelet vetni és vihart aratni. Tűz-
helyem csendes magányából csak azért léptem ki, mert 
ha a polgári élet mozgalmainak a politikai élet küz-
delmeinek jóra való polgárt érintetlenül hagyni nem 
szabad, ha egészséges fejlődés csak a közönyösség rom-
jain képzelhető : akkor az egyháztag is méltán gáncsol-
ható, ha válságos időkben komoly meggyőződését kebe-
lébe zárva kivonja magát az eszmék és elvek nehéz 
nyájából, méltón megróható még azon esetekben is, ha 
föllépése folytán attól kellene tartania, hogy ellenséges 
támadások céltáblájává leszen; hallgatása mennyivel ke-
vésbé menthető pedig akkor, ha ártatlan véleményének 
elmondásával lelkiismeretének nyomásától szabadulhatna 
meg. Én fölszólalásommal ezt. a terhet akarom leiázni, 
mert igénytelen személyem a mai tekintélyeken élődő 
korban alig remélheti, hogy nyomatéktalan szavával 
szolgálatára és előmenetelére lehet az ügynek, melyen 
különben lelkének egész hevével csügg. 

Hanyatlóban van a hitmelegség, hanyatlóban a 
-vallásos élet az ev. ref. egyház kebelében ; ezt kézzel 

foghatólag bizonyítják, sok más dolog mellett,*) gyéren 
látogatott s gyakran ürességtől kongó templomaink. 
Veszélyes jelenség, mert ezzel együtt jár a protestáns 
öntudatnak is lassúbb és lassúbb lüktetése. De ne higyje 
senki, hogy e bajnak hírlapi cikkekkel s a nyilvánosság 
előtt történő bölcs fejtegetésekkel elejét lehet venni. Sőt 
számtani bizonyossággal jóstehetség nélkül lehet állítani, 
hogy e kóros jelenség mostani állapotaink s intézmé-
nyeink mellett a jövőben nem csökkenni, de terjedni és 
növekedni fog s újabb és újabb tanúbizonyságai lesznek 
romboló hatásának. A protestáns öntudat hanyatlásának, 
fájdalom, maga a debreceni szent zsinat is csattanós 
bizonyítéka s ha igaz az, hogy a képviseletről az egészre, 
a küldők egyetemére lehet következtetést vonni : úgy a 
szomorú helyzet orvoslásának ideje bizony nagyon is 
elérkezett. Nem említem e zsinat törvényhozását, mely 
inkább hátra felé fejlesztette s nem előre vitte egyházi 
életünket, legyen elég csak annyit mondani, hogy az 
iskoteügyben oly nyilatkozatokat hallottunk ott, oly 
eljárást tapasztaltunk ott, melyek a mu't hagyományai-
val való szakításnak és azok megtagadásának bélyegét 
viselik. És már hangzik is nyiltan, már prot. egyházi 
lapok hasábjain meg van indítva a mozgalom, hogy az 
ev. ref. egyház föladva az iskolaügyet, minden erejét a 
hitélet fejlesztésére, a vallásosság emelésére concentrálja. 
Hajdan a virágzás korában az iskolák az egyház vete-
ményes kertjei valának, ma a hanyatlás korában nyűgnek 
kezdik tekinteni, melytől minden áron szabadulni kell. 
Ki tehát uraim a felesleges teherrel az egyház hajójából! 
De midőn kidobják, gondolják meg, hogy az egyházat 
fő tápláló gyökerétől fosztották meg ! — E teher az 
egyház hajójának egyensúlyozóját, biztos haladásának 
és fejlődésének föltételét és horgonyát képezi. Ne dob-
ják ki önök, mert nem tudnak helyébe semmit mást 
állítani. Még a zsarnokok is át vannak hatva, hogy 
uralmuknak és rendszerüknek erős alapot teremtsenek s 
trónjukat a fölforgatástól biztosítsák a szuronyok erdői 
s az erőszak eszközei mellett erkölcsi tényezők támoga-
tásának szükségétől és ilyenek forrásai gyanánt mindig 
megkisérlették rendszerük igájába görbeszteni az iskolá-
ka t ; és a magyar ref. egyház a szabadságnak emez erős 
palladiuma akarná magát egy fontos tényezőtől meg-
fosztani ? 

A magyar ref. egyház nagyságának és dicsőségé-
nek az iskolaügy ápolása és fejlesztése képezte alapját, 
s a szabad szellem, mely iskoláinak falai között röpkö 
dött, a fölvilágosodás fényével árasztotta el az abban 
fölnevekedett társadalmat. E fény világító toronynyá 
lett vezér és mentő sugár a vihar csapkodásában, a 
nemzeti vészek sötét örvényeiben. Szentségtelen a kéz, 
mely e dicssugártól megfosztani kész a reform, egyház 
halántékát, és öngyilkos az egyház, ha ezt könnyelműen 
megengedi! Vagy talán eljött volna már az idő, mely-
ben a magyar ref. egyház lemondhat a társadalom fej-
lesztésének és nemesítésének magasztos kötelességéről ? 
Ez idő nem jött el, nem fog eljönni és ne is jöjjön el 
soha, mert ez a megállapodás, a stagnatio és a halál. 
A mely pillanatban az egyház az iskolaügy föladásával 
árulást követ el a múlton, abban a pillanatban megszűnt 
nemzeti, megszűnt magyar és megszűnt protestáns lenni. 
Mert lehet-e a magyar prot. egyházat a társadalomra 
a nemzeti életre való hatás nélkül csak képzelni is ? Ne 
mondják önök, hogy a szószék teremti és neveli a tár-

*) Ismerünk előkelő egyházat, mélynek presbyteriumában oly 
férfiak is foglalnak helyet, kik az egyháztagnak a róm. katli. egyházba 
való áttérésénél segédkezet nyújtottak. Szerző. 



sadalmat! A társadalom alapja és egész jövője az is-
kolákban van. A népiskolák nevelik az egyház tagjait, 
a középiskolák az egyháznak intelligenciáját, és itt meg 
vagyok győződve a felől, hogy csak protest. szellemtől 
lelkesített s protestáns öntudattól áthatott férfiak nevel-
hetnek és képezhetnek prot. szellemtől vezérelt s prot. 
öntudattól áthatott polgárokat és ha ilyen egyháztagokra 
nincsen szükség, nincs szükség akkor magára a protest. 
egyházra sem ! 

De nekünk vannak protestáns tanítóképző intéze-
teink, melyek a fejlődési és tökéletesedés útján haladva, 
kiélégíték a kor igényeit s iskoláinknak szükségeit. Nép-
iskoláinkra tehát bizonyos megnyugvással tekintünk. Éz 
iskoláknak a hazai népiskolákéval együtt tanrendszere 
aggasztó csak, nem vezérszemélyzete. Nem szólok itt más 
tantárgyakról, de szólok azokról, a melyek a hitélet, 
az erkölcsiség fejlesztésére, specificusan hivatvák, a vallás-
oktatásról. És itt azt mondom, ki azokkal a tanköny-
vekkel az iskolákból, melyek az egyházi élet állandó 
veszélyét képezik 1 Ki azokkal a tankönyvekkel, melyek 
a prot. egyház egyszerű fenséges tanait és elveit oly 
modorban tárgyalják, melyben a népiskolák gyönge 
értelmű növendékeire érthetetlenek, megemészthetetle-
nek. Ne tegyük ily módon csömör tárgyaivá a vallás 
és erkölcsoktatás félszegsége által azokat a népiskolá-
ban, ne ez által idegenné és idegenítővé az életre. Mert 
a gyermeki benyomások eltörölhetetlenek, s higyjék el 
önök, hogy ha egyszerű, a gyermeki értelemhez szabott 
tankönyveink lesznek a népiskolákban s ha azok a fo-
gékony lelkekben megfelelő húrokat rezgetnek meg, 
tapasztalni fogják önök, hogy templomaink is meg 
fognak lassanként népesedni s a népiskola működésé-
nek áldó hatása kiterjed az élet ezer és ezer viszo-
nya i ra ÍS. (Vége köv.) 

I S K O L A Ü G Y . 
Az eperjesi katastropha. 

E becses lapok mult száma máris megemlékezett 
azon megdöbbentő szomorú esetről, hogy Eperjesen 
folyó hó 6-ikán d. e. i o órától lcezdve késő estig foly-
tonos forgó szél által élesztve és kisérve, óriási tűzvész 
dühöngött, melynek a város legnagyobb részei, neveze-
tesen a ev. ág. hitv. templom, az evangel. collegium, a 
felvidéki magyar közművelődésnek oly fontos tényezője 
és méltán féltett kincse : a Széchenyi-kör rendkívül díszes 
és költséges helyisége, a kir. katholikus gymnázium, a 
Szent-Andrássy Alajos által mult évben a helybeli kath. 
gymnásiumnak ajándékozott s 200 ezer forintot képviselő 
2 emeletes ház, a dr. Schuster Konstantin volt kassai, 
jelenleg váci püspök által 40 ezer frton épített »Stefánia* 
című nőnövelde, a megyeháza, városháza s számos más 
középületek kérlelhetleniil áldozatúl estek. Több mint 
300 épület pusztult el, némelyiknek már csak a nyoma 
látható, s ma már csak a kormos falak jelzik az enyé-
szetnek iszonyú művét. A kár megközelíti az egy milliót, 
s csakis Kassa, Kis-Szeben, Nagy-Sáros és Sóvár váro-
sának s a katonaságnak köszönhető, hogy a város telje-
sen el nem pusztult. Valóban sírhat e város hosszú 
időre eltűnt jólétén, mint Marius Karthágó romjain! 

Bennünket közelebbről a collegium s a hozzá közel 
álló ev. templom sorsa érdekel, mely szintén jelentékeny 
károkat szenvedett s minden percben beszakadással 
fenyeget, úgy hogy az előadás is pár napig szünetelni 
volt kénytelen. A collegiumi igazgató-választmány a 

veszély, nagyságát felfogva, mult vasárnap a collegiumot 
crt nagy csapás enyhítése ügyében tanárok és pártfo-
gókból egy építészeti s egy u n. irodalmi bizottságot 
nevezett ki a légközelebbi teendők megvitatása céljából. 
Mindkét bizotlság egyértelműleg azon sürgős határozatot 
hozta, hogy szerencsétlenül járt collegiumunk érdekében 
a hazai tanügy lelkes barátai és fejlesztőihez a tűzveszély 
rövid leírásával egy alább közlendő felhívás intézendő, 
még pedig a protestáns kerületek és tanintézetekhez, a 
fővárosi és keriiletünkbeli lapokhoz, a hazai prot. szak-
lapokhoz, az esperességekhez s Katzer Miki. s dr. Schmidt 
Gyula collegiumi felügyelők s orsz. képviselők buzgó 
közvetítése mellett a képviselőházhoz. Ugyancsak hatá-
rozatba ment, hogy külön kérvény intézendő O Felsége a 
magyar királyhoz, a miniszterelnökhöz, cultusminiszter-
hez, egyetemes és kerületi gyűlésekhez, egyetemes és 
kerületi felügyelőkhöz s a püspökökhöz, egyes nagyobb 
prot. városok tanácsaihoz, s az angol földön élő hazánk-
fiához, ősanyaintézetünk meleg barátja s buzgó pártfogó-
jahoz, dr. Duka Tivadar úrhoz. A nyomor enyhítésére 
máris örvendetes mozgalom indult meg szomszéd,váro-
sunkban Kassán s másutt. Ezen felül O Felsége máris 
10 ezer, a kormány pedig ezer forintot küldött a sze-
gényebb tűzkárosultak javára s az általános nyomor 
enyhítésére, s a meleg részvét hangját jól esik hallanunk 
a hazai összes főbb lapokban, 

A collegium által kibocsátott felhívás következőleg 
hangzik : 

»Felhívás a hazai tanügy barátaihoz ! A folyó évi 
május hó 6-dikán Eperjesen dühöngött óriási tűzvész a 
köz- és magánépületek százait rongálta meg és pusztí-
totta el megmenthetetlenül; ezek között elhamvasztotta 
az ev. ker. collegium fedélzetét is, minek következtében 
a tetőzet és falazat több helyen tetemesen megrongálta-
tott, a díszes könyvtári nagy terem pedig beszakadással 
fenyeget. Az ennek folytán szükségessé vált építkezé-
sek és épületjavítások költségeit a kárt szenvedett col-
legium egészben viselni képes nem levén, kénytelenek 
vagyunk ez ügyben a hazai tanügy lelkes barátaihoz 
fordulni segedelemért. Evang. ker. collegiumunk jogi és 
theologiai akadénváival, középiskolájával és tanítóképző 
intézetével oly fontos kulturális feladatot van hivatva 
hazánk e határszéli vidékén megoldani, s emellett a hazai 
tanügy történetében oly kiválóan szép múlttal dicseked-
hetik, hogy az égetően szükségessé vált segély tekinte-
tében való részletes ajánlgatását e helyütt teljesen feles-
legesnek tartjuk, főképen pedig olyanok előtt, kik, mint 
mély tisztelettel Címzett, a tanintézet ezen nagyjelentő-
ségű hivatását s egyszersmind annak történetét ismeri. 
Legyen szabad tehát mély tisztelettel Címzetthez azon 
alázatos kérelemmel járulni, hogy ez ősrégi tanintézetet 
a reá nehezedett súlyos csapás elviselésében lehetőleg 
kegyesen segélyezni — a segélyezésnek nemes ügyét 
ismerősei körében szívesen pártolni és terjeszteni, s végül 
a legcsekélyebb Összegű adományokat is — miket tan-
intézetünk legmélyebb hálás köszönetével fog nyilváno-
san nyugtatványozni — a collegium pénztárába juttatni 
méltóztassék. A szent ügyet, melyben alázatos kérő 
szavunkat fölemelni bátorkodtunk, bizalommal ajánlván 
ismételten becses figyelmébe és nemes jóindulatába, ma-
radtunk Eperjesen, 1887. évi május hó 8-án, mély tisz-
telettel az eperjesi ev. ker. collegium nevében a kiküldött 
építészeti bizottság.« 

Ez a helyzet, mely nem szorul bizonytásral Me-
legen ajánljuk collegiumunk ügyét e becses lapok útján 
is a prot. hazai tanügy'meleg' barátainak buzgóságába 
és hathatós pártfogásába! Pártfogolják és terjeszszék egy 



mélyen sújtott prot. főiskola ügyét, mely mindnyájunk-
nak közös ügyét képezi! 

Eperjes, 1887. május 9. 
Dr Szlávik Mátyás. 

T A R C A. 

A magyar kultura és evangelikus egyházunk 
ének-kincse. 

Az »Ev. Egyház és Iskola« f. évi 15. és 16-dik 
számaiban Justh Samu István strázsai lelkész s alesperes 
úr heves támadást intéz azon cikkeim ellen, melyek e 
becses lap mult évi 49. s ez évi 6-ik számaiban egyházi 
zene-ügyünk tárgyában megjelentek. 

Különösen rosz néven vette tőlem azt, hogy egy, 
az evang. tótok és németek által közösen használt dallam-
nak magyar eredetét iparkodtam kimutatni. Erre nézve 
így ir: »Hátha utoljára mégis a németek javára dőlne 
el a kocka, a kik sokkal okosabbak (ily kitűnő vélemény-
nyel van Jeszenszky szövetségeseinkről), semhogy azt a mi 
szép és a mire egyszer ráütötték a maguk bélyegét, maguk-
tól elvitatni engednék.« Ez utóbbi szavaimra vonatkozó-
lag ezt mondja: »Ez valóban nagy mértékben hálátlan-
ságot involvál és méltányosnak nem mondható !« 

Ha a t. alesperes úr fentebbi szavaimat a maguk 
teljességében és nem a gondolatok logikus rendjéből 
kiszakítva idézte volna cikkében, úgy nem eme'hette 
volna ama súlyos vádat ellenem. En ugyanis a németek 
eljárását nem ócsárlásképen, mintha megbélyegzésről volna 
szó, hanem ellenkezőleg követendő példa gyanánt állí-
tottam fel, midőn a fentebbi szavakhoz ezeket is csafo-
lám : »Helyesen cselekszik. Mert az aranynak nem az 
adja meg becsét, hogy mely bányából ásták ki, hanem 
hogy mily kezekbe került /« 

Hát a mit valaki helyesnek mond és maga indokol, 
hogy lehet azt roszra magyarázni ? Vagy talán a tiszt, 
alesperes úr nem helyesli azt, ha valamely nemzet bi-
zonyos tényezők ráhatása következtében szellemileg 
gazdagodván — azon szellemi kincseket, melyekhez őt 
ama szerencsés tényezők juttatták — a saját nemzetisé-
gének bélyegével ellátni, azt elidegeníthetlenül sajátjává 
tenni iparkodik? Hisz minél több felszívó és átalakító 
ereje van valamely szervezetnek, annál életrevalóbb és 
produktívebb az. 

Már hogy a német szellem ezen jeles tulajdonság-
gal nagy mértékben meg van áldva, azt senki kétségbe 
nem vonhatja. Lipcsét és Drezdát szlávok alapították s 
e városok nevei mai napig a tót nyelv szótárában sze-
repelnek. Kinek jutna eszébe a német szellemet gán-
csolni azért, hogy ezen városok szláv származású lakosait 
a saját géniuszának hódító hatalma folytán átalakítá s 
velük — a lét magasabb fokára emelkedve — lényegileg 
egyesült ? 

Hát talán a vallási eszmék és hymnologia terén az 
emberi szellem termékei más törvények szerint itélendők 
meg? A husszitizmus nyomtalanul veszett-e el a német 
protestantísmusra nézve, melynek a kostnici máglyán 
megégetett Husz volt egyik prófétája? 

Maga a t. alesperes úr concedál nekem e tekintet-
ben, midőn Lutherről azt irja, hogy »a reformátió előtti 
énekekből is megtartotta a megfelelőket és több huszita 
éneket is elfogadván, azokat templomi éneklésre helye-
sebben alkalmazta.« Hogy ez az alkalmazás valóban 
egy lángelmének teremtő műve volt, azt semmi sem 
bizonyítja szembeszökőbben ,mint azr hogy amaz eredeti-

leg huszita dallamok a német népnek vérébe mentek át 
kiirthatatlanúl és ma már nagyrészt felismerhetetlenül. 

A t. alesperes úr Zahn könyve alapján csak három 
huszita éneket ismer a német evangélikusok énekkincsé-
ben. Pedig én jeles német tudósok szavait idéztem,*) 
melyekből kitűnik, hogy a huszita atyafiaknak 1504-ben 
megjelent csebnyelvű énekes könyve 400 éneket tartal-

! mázott, melyekből Weiss Mihály 1531-ben 150-et német 
nyelvre fordított, melyeket az evang. egyház mai napig 
magáéinak ismer. 

Hogy minő termékenyítőleg hatott az a négyszáz 
huszita ének, illetőleg dallam a német protestantismus 
ének-kincsének fejlődésére, kitetszik Haan Lajosnak kö-
vetkező szavaiból, melyeket »Cithara sanctorum« című 
művének 10. lapján Lutherről mond. 

»A csehből való fordításoknál segítségére volt 
Weiss Mihály, a huszita atyafiak papja Fulnekben. Ez a 
cseh szöveget német nyelven előmondotta neki, és 
Weissnak ezen német nyelven való előmondása alapján 
fordítá azután Luther a cseh énekeket németre. Sokan 
azt tartják, hogy Luthernek ama hősi éneke »Ein' feste 
Burg ist unser Gott«, tulajdonképen csehből van fordítva 
— de ezt nem lehet bebizonyítani.* Hogy Luther ez 
éneknek szövegét vette volna a huszitáktól, ezen, Haan 
szerint sokak által osztott véleménynek nem tudom mi 
szolgálhat alapjául ? De hogy Luther ez éneket huszita 
dallamok reminiscentiája alatt szerezte, valamint hogy 
legfőbb énekének dallamát feltaláljuk az eredeti huszita 
énekek között, — az nagyon valószínű. En azt hiszem, 
hogy midőn Luther ez éneket költötte, akkor Husz 
Jánosnak »Jesus Christus nostra salust című s a Chován-

i féle chorálkönyvben a 182. szám alatt foglalt úrvacsorai 
énekének dallama zengett lelkében. 

Mindezek dacára ezen, s a többi huszita dallamra 
szerzett német nyelvű énekeket a német protestantismus 
nem tekinti-e a maga csontjából való csontnak és testéből 
való testnek ? És ha lehetséges volna mindazon elemeket, 
melyeket a husszitismus örökébe lépett lutheranismus az 
egyházi énekek és dallamok tekintetében, természetes 
elődjeitől isteni adományként átvett, és melyeket a né-
met protestantismus jellegének meghatározó befolyása 
alatt átalakított s tovább fejlesztett — ez utóbbinak ének-
kincséből kiválasztani: vájjon nem az a nép állana-e 
előttünk, melyet Raichard »sanglose Deutsche« névvel 
jelölt meg ? 

Ezeknek előrebocsátása után áttérek tulajdonképi 
tárgyamra, melyet a t. alesperes úrnak következő szavai 
tűztek elém : 

»Hogy miért akarja Jeszenszky még azokat a cseh 
nyelvű énekeket is a magyar kultura számára reklamálni, 
mért hangoztatja, hogy azok a huszita vagy tót kántorok 
által szerzett és kombinált dallamok startalma, rythmusa 
és dallama magyar,« valóban nehéz megmagyarázni és 
még nehezebb megérteni! 

Ha a t. alesperes úr többet idézett volna cikkeim-
ből, mint a mit jónak látott idézni, nem vetette volna 
fel ezen kérdést. Mert azokban meg van a felelet is erre. 
Nem akarok ismétlésekbe esni, azért a »Prot. Egyházi 
és Iskolai Lap«-ban e tárgyban általam mondottakra 
utalva, csak azoknak előadására szorítkozom, melyek 
által igazolhatni vélem a fenntebbi szavakban megjelölt 
s a t. alesperes úr által *perhorrescált« álláspontomat. 

E tekintetben talán elég lesz utalnom arra, hogy 
— a mit a t. alesperes úr hinni nem akar — létezik 

*) Lásd »Ev. Egyház és Iskola* 8-ik számát » Magyar huszita-
énekek.® 



egy irány, mely a Tranosciusban foglalt összes énekeket 
nemcsak »kizárólag a szlávok számára okkupálni* akarja, 
hanem a német protestánsoktól is, a kik a hazájukból 
kiszorított huszita atyafiakat szeretettel keblükre ölelték, 
dallamaikat, énekeiket nem tekintették idegeneknek, 
hanem amazokat elfogadták, emezeket németre fordítot-
ták és így felépítették azt a hidat, mely a német pro-
testantismust a szláv világhoz köti, visszaköveteli mindazt, 
a mit a szlávoktól átvéve, tovább fejlesztettek. 

Olvassa el a t. alesperes úr Kollár Jánosnak a 
reformatiói emlékünnepek alkalmával a budapesti tót 
templomban mondott beszédeit, melyek nyomtatásban 
is megjelenvén Kollár egyébb műveivel együtt a cseh 
nemzeti irodalom klasszikus kincsei közé tartoznak. Ezek-
ben a szlávoknak ezen nagy apostola többnyire azon 
thémát fejtegeti: mily nagy hálára vannak lekötelezve 
a világ összes nemzetei a szlávok iránt, a kik nélkül se 
keresztyénség, se reformáció nem jöhetett volna létre. 
Ezek egyikében a németekké lett cseh-morva atyafia 
kat nyelvükkel, énekeikkel, összes kultúrájúkkal együtt 
Szlávia számára reclamálván, így í r*) : »A mi hozzájuk 
való jogunk Isten és a természeten, vér- és nemzeti-
ségen, az ész és békén alapúi; míg ellenben a néme-
teké kapzsiságon, elnyomáson és kegyetlenségen, lopáson 
és az idegen tulajdon után való áhitozáson, szenvedélyen 
és képzelgésen, hazugságon és csaláson, lázadáson, harcon, 
gyilkosságon, szóval ördögi alapokon és a legfőbb isteni 
parancsok ellen való bűnökön.« S A tőlünk elrabolt test-
véreknek utódai soha igazi németekké nem lehetnek, 
hanem csak álnémetekké és sokan közülök a legújabb 
időben nemzeti öntudatra ébredtek és a fattyúság ezen 
állapotában szerencsétleneknek érezik magukat, gyűlölvén 
az ő gyilkosaikat.« 

Ézen iránynyal szemben talán még sem olyan 
sérthetetlen« valami az arra irányult törekvés, miszerint 
azon dallamok, melyeket a magyar földön oly soká 
hospitált husziták a magyaroktól vettek át, s azon énekek, 
melyeket a magyarsággal magukat mindenkor egy nem-
zetnek érzett, bár nem magyar nyelvű hitbeli őseink a 
magyar fegyvertények és a magyar protestantizmus 
változó sorsa által keltett benyomások hatása alatt 
szereztek, vagy a huszitáktól átvéve s századokon át 
birtokolva magyar jeleggel felruháztak, a magyar tótok 
örök és elidegeníthetlen sajátjaként a magyar nemzeti 
kultura, számára fentartassanak s a németek példája 
szerint, értékesíttessenek ! 

Vagy talán a szellemi rokonság és történelmi té-
nyek alapján több joga van azokhoz a fehérhegyi csatá-
ban a protestantizmusra nézve meghalt cseh nemzetnek, 
mely feltámasztásának okát és fejlődésének életfeltételeit 
a huszitizmust eretnekség gyanánt átokkal sújtó római 
katholicizmusban látja ? hát vájjon a cseh nyelv képezi-e 
a husszita énekeknek lényegét ? nem e inkább azoknak 
tartalma, szelleme s az ezek által meghatározott dallam f 
énekelhetik-e a máglyán megégetett Husz Jánosnak és 
szellemi örököseinek énekeit a nepomuki szent Jánost 
védszentjeként imádó cseh nemzet fiai anélkül, hogy amaz 
énekek tartalmát meg ne hamisítsák s a lelki szabadság 
és tiszta evangyelismi tan iránt való lelkesedés szülte 
felséges dallamokat hazug tartalommal fel ne tuházzák ? 

Nem tudom fogja-e a t. alesperes ezen minden 
izgatási szándék nélkül írt soraim után is tovább fújni 
azt a trombitát, mely által hadállásomnak »vissza felé 
való központosítását« kívánta jelezni. Részemről biztosít-
hatom, hogy sem »fényesen fénylő és színeket játszó ra-

kétákat f el reppent eni*, sem »a hozzáértők szemeit megva-
kítani vagy a higgadt gondolkozású embereket a történelem 
biztos útjáról kalandos ösvényekre terelni« szándékom 
nem volt. 

Amennyiben azonban a t. alesperes úr mintegy 
annak bizonyságául, hogy a »Prot. Egyh. és Iskolai 
lapban* e tárgyban és az itt jelzett irányban nyilvání-
tott nézeteimet csakugyan »komolyan nem vett« sorait 
egy, a magyarok és tótok együgyüségét illusztráló zsidó 
adomával*) rekeszté be, legyen szabad nekem is egy 
keresztyén adomát, mely azonban történelmi tényként isme-
retes, elmondanom. 

A mult században a Bajorországból bevándorolt 
s M-ben letelepedett svábok Németországból hozattak 
maguknak egy jeles, nagy tudományú, klassikus művelt-
séggel biró papot, a ki Horátiust, Cicerót könyv nélkül 
tudta és oly kegyes volt, hogy midőn borotválkozott, 
akkor is Gerhardt énekeit énekelte. Csak egy kis hibája 
volt. Tudniillik gólyát nem látott soha életében. 

Történt pedig hogy egy szép tavaszi szombati 
napon, a mint a falu alatt levő, egész a Kőrösig ter-
jedő mezőségen meditálva sétálgatott volna, egy több 
ezernyi gólyából álló madársereg ereszkedett le előtte 
a rétre. 

Germánia tudós fia rémülve vette észre, hogy a 
hosszúlábú tollas állatok egész otthonosan s szörnyű 
nagy komolysággal kezdtek sétálgatni a réten, közbe-
közbe lehajolván és nagyokat nyelvén l 

Biztosra vette, hogy ha ez az éhes madársereg 
rászáll az ő híveinek búza tábláira, s lelegeli azoknak 
egy évi termését. 

Miért is másnap prédikátióját a következő suspi-
riummal kezdé: 

»Gott! bewahr uns vor solchen Dingen, 
Die gestern auf der Wiese gingen! . , 
Hinten schwartz, vorne weiss! 
Kyryeleisz!* 

Azóta nagyot fordult a világ I 
A m—i svábok saját, nagyon érzékény tapaszta-

lásukból tudják, hogy nem a gólya legeli le az ő búzá-
jukat, hanem (fájdalom, hogy »ily kitűnő véleménynyel« 
kell lennem a mi »szövetségeseinkről* !) — Bismark az 
ő vámpolitikájával és legújabpan a magyar búza ellen 
szövetkezett osztrák németek és csehek ! 

Csak az a csodálatos, hogy ily circumstantiák 
dacára is némely honpolgárok a magyar kulturát még 
mindig oly gólyának tekintik, melytől mint valami egyp-
tomi csapástól rettegnek 1 

Jeszenszky Károly. 

*) A t. alesperes úr ezzel végzi cikkét: >Jeszenszky lelkész úr 
minden feltevései, okoskodásai és az azokból levont következései, 
minthogy merőben ellenkeznek a századokon át (a német tudósok 
által) gyűjtött és fentartott hiteles történelmi adatokkal, alapnélküliek, 
tarthatlanok és komolyoknak nem vehetők.« Ezek után megemlít-
vén, hogy >deák korában ö is tanult héberüU még pedig Schiller 
nevíí eperjesi mózesvallású hitszónoktól, a következő adomát be-
széli el: » Megtörtént egyszer, hogy Pesten két magyar honpolgár 
találkozott ; az egyik turócmegyei vászonkereskedő, a másik heves-
megyei borüzlettel foglalkozó ember. A túróci atyafi vitatta a szláv 
nemzet nagy számát, hatalmát, dicsőségét, a hevesmegyei patrióta ter-
mészetesen a magyart tartotta a föld kerekség legelső nemzetének. 
»Micsoda?« vág közbe a tót atyafi ihisz maga az úristen is tótnak 
teremtette az első embert, mert midőn az ember nevet kért, tótul 
felelt neki az Isten, mondván: *A dám* (immo do). »De biz nem így 
volt az* — elkiáltja magát az alföldi — »a magyarok istene azt 
mondta: Adátn (dabam), azért világos, hogy az első ember magyar 
volt.< Szegény Schillert, de lefőzték az ő .4tfoí»-jával ! < 

*) Rázné a reci. Jána Kollára 1844. H«> 685. lapon. 



B E L F Ö L D . 
Püspöki látogatás a külső-somogyi egyház-

megyében. 
i-f'U Midőn Szász Károly -püspök úr hivatalos kör-

útjának folytatásáról akarom tudósítani e lap olvasóit, 
szükségesnek látok előzetesen megjegyezni annyit, hogy 
én a püspöki látogatás nem külső decorumának, hanem 
belső tartalmasságának leírására óhajtanék nagyobb figyel-
met fordítani, engedve kiválólag azon óhajtásnak »vajha 
e látogatás alkalmával mondott beszédek megörökíttet-
nének 1« -

A külső fogadtatásról elégnek tartok megjegyezni 
annyit, hogy a nép azon községekben (hol nekem is a 
kíséretben megjelenni szerenc-ém volt) mindenütt a leg-
nagyobb szivélyességgel, örömmel s legtöbb helyen dia-
dalkapukkal fogadta a főpásztort, tömeges megjelenésé-
vel mutatván ki, mind megérkezésekor, mind a templom-
ban főpásztora iránti érdeklődését. A bandériumok — 
ha két szál lovas legény képében is alig maradhat-
tak el, az ebédek hosszúságúkból fényességükből — 
dacára a főpásztor határozottan kifejezett előleges óhaj-
tásának — engedni semmit nem akartak, községek, 
testületek, más felekezetbeli lelkészek örömmel használták 
fel az alkalmat az egyszerű ünnepélyen való részvételre. 
Ezeknek előre bocsátása után szabad legyen már most 
szólanom e látogatás belső mikéntjéről az egyes gyüle-
kezetekben. 

Bábonyba — somogymegyei mintegy 270 lelket 
számláló gyülekezetbe — ápril 29-kén délelőtt érkezett 
meg püspök úr. Már a falu végén, majd a lelkészi lak 
kapujánál csinos diadalív várta a főpásztort, s az udva-
ron Bocsor Lajos lelkész az elöljárósággal, rövid sza-
vakban csekély számú s nem épen vagyonos, de azért 
nem lankadó gyülekezetét ajánlotta a főpásztor jóindu-
latába, mire a főpásztor szokott ékesszólásával találóan 
adta meg a feleletet. '•' -

Délután 3 óra után vette kezdetét az ünnepélyes 
istenitisztelet, mely alkalommal üdvözli a híveket, kiknek 
ősei e helyen 100 évvel ezelőtt, építették fel az Úrnak 
templomát s állították fel újra a mintegy 50 évre meg-
szűnt anyagyülekezetet. Ez ősökről nagyon jól tudja 
—- úgymond — ő, hogy mindent megtettek egyházuk 
fenntartathatásáért s ha egyik helyen elvétetett templo-
muk, iskolájuk, a fecske fáradhatatlanságával, sárból, 
fából újnak készítéséhez fogott hozZá a vallásához, egy-
házához buzgón ragaszkodó nép. így tudta az buzgó-
sága által megóvni, fenntartani egyházát. Ez a buzgóság 
nyilatkozott a jelen nemzedékben is, a mikor a templo-
mát tőle telhetőleg díszessé tette, a paplakot újból épí-
tette, a tanítólakon javításokat eszközölt, — a mikor 
egyszerűségét szokásaiban, erkölcseiben megtartotta, az 

Úrnak házát s szent asztalát buzgón keresi, szegénysé-
géhez képest szívesen fárad s áldoz egyházának fenn-
tartásáért. Ily körülmények között nagyon feltűnő előtte, 
midőn az egyház néhány tagjá, törvénytelen úton, a 
lelkész és presbyterium háta mögött — tehát annak 
tudta nélkül —•• kérelmezi ő tőle azt, hogy a lelkészi 
hivatalnak megszüntetésével, az anyaegyháznak leány-
egyházzá tételét eszközölni segítsen. Nem hiszi, hogy ez 
az egész gyülekezet óhajtása volna, nem hiheti, hogy 
az egész gyülekezet lemondani akarjon arról, a mi meg 
van. Buzdítja őket további buzgóságra, a terhektől s 
áldozatoktól vissza nem riadásra, ajánlja eddigi jó szo-
kásaik megtartását. Legyetek — úgymond — továbbra 

is türelmesek — nem cstiggedők, hogy e kis gyülekezet 
továbbra is fennmaradjon, buzgó könyörgésében kér reá 
áldást az Egek urától.« Ezután az iskolának megvizs-
gálása, majd a presbyteriummal való tanácskozás követ-
kezett. 

Bábony után ápril 30-án Kapoly meglátogatása 
következett. Tab mezővároson — a más vallású lakosság 
élénk érdeklődése közben — keresztül menve mintegy 
10 óra tájban érkezett meg a 7—8 kocsiból álló püs-
pöki kiséret. Az egész hétköznapiságban maradott papi 
Udvaron, a halál kínaival küzdött lelkész helyett Bene-
dek Ede segédlelkész fogadta szívélyesen u g y a n — dé 
ruházatával nem mutatva papi állását — a főpásztort. 
Csakhamar megkondultak azután a harangok s elkezdő-
dött az ünnepélyes aktus, hangozván a főpásztor ajkáról 
a »Kegyelem és békesség nektek« kezdetű apostoli üd-
vözlet, mit azután követett a gyii'ekezet viszonyaihoz 
találó beszéd. »Mint a természetben a napfény . és 
borulás, a jó idő és zivatar : úgy váltogatja egymást az 
emberi kebelben is a jó és rossz, a szép és rút, a ked-
ves és nem kedves szokás. Igazán úgy van az emberi 
szív, mint az a föld, melyről az Idvezítő azt mondá, 
hogy bele gazdája tis/.ta magot vete t t ; de eljött éjjel 
az ő ellensége, hogy konkolyt hintsen e tisza búza közé 
így vagytok ti k. Afiai 1 bennetek a mint tudom, a 
mint látom, van sok szép tulajdon, ti szeretitek az Isten 
házát, szeretnek közületek igen sokan áldozni egyhá-
zukért, járultok szívesen e szent asztalhoz ; de nem hiá-
nyoznak közöttetek, kiknek szívében a konkoly elnyomja 
a tiszta búzát, és én eljöttem közibetek ís, hogy telje-
sítsem e parancsolatot, mely adatott Jerémiásnak, midőn 
szólott hozzá az Úr mondván : »Eredj el az Izrael fiai-
hoz, valamire küldlelc tégedet, azt megmondjad gyomlálj, 
törj, veszess, építs és plántálj.« És én eljöttem, hogy jó 
tulajdonságaitokat méltányolván, megnézzem, vájjon a 
ti cselekedeteitek mennyit érnek; hiszen a mit ti közüle-
tek tesznek némelyek : azt megtették a farizeusok is, ők 
is tettek jó t ; de csak azért, hogy láttassanak az embe-
rektől, böjtöltek, imádkoztak, alamizsnát adtak; de mind-
ezt nem szív szükségből, hanem az emberekre való 
tekintetből, szivök, lelkük e látszólagos jó cselekedetek 
mellett is gonosz maradt, azért móndá nekik az Idve-
sítő : » Ti hasonlatosak vagytok a megfehérített koporsóhoz, 
mely kívül ugyan szép7 de belülrűl tele van holtnak tete-
meivel.« Eljöttem megnézni, hogy menteték-e és mennyit 
előre? mentek-e előre azok, kik látszanak jót cselekedni, 
buzgólkodni, szívok pedig a gonosztól nem épen van 
távol, hogy nincsenek e közöttetek erkölcstelenek, fájta-
lanok, holott Jakab apostol megmondotta, hogy a világ-
nak ilyen barátsága gyűlöletes az Isten előtt, nincsenek-e 
közöttetek perlekedők, kik atyjukfiait barátságos egyez-
kedés helyett perbe idézik ? nincsenek-e kik törvényes 
tartozásaikkal éveken keresztül hátralékban maradnak s 
az által egyházukat lényesen károsítják ? Mindezek nem 
a hitnek cselekedetei, távoztassátok el az ilyen konkolyt 
szívetekből. De hogy beszédemet ne végezzem egészen 
megszomorítástokkal, elismerem, hogy az egyház va-
gyoni ügyei iránt lapasztalt nemérdeklődés, a legújabb 
idő óta muló félben van és ti egyházunk előbbvitelére 
közmunkát is válaltatok. Ez igen szép volt tőletek, buz-
gólkodjatok is az ilyenben, mely kétszeresen nemesít és 
emel fel benneteket. Nemcsak jólétet vagy is könnyebb 
boldogulást szerez az egyház vagyoni ügyének emelé-
sére de megnemesíti az az erkölcsi életet is, mert e siker 
míg egyrészről buzgóságra ösztönöz : másrészről indít 
arra, hogy a lelketek nemesítésére szolgáló intézmények 
felvirágoztatására is gondoljatok, azokat ne csak el n 



hanyagoljátok, sőt gyarapítsátok. E buzgóság legyen 
meg szívetekben s majd meglátjátok, hogy ha szívetek 
nemes gondolatokkal, elhatározásokkal telik meg, kivo-
nulnak onnan e bűnök s lakhelyet nem találnak többé. 
Hogy erre adja az Isten a maga kegyelmét, ezért aka-
rok én veletek, érettetek könyörögni.* 

Kapolyból püspök úr óhajtása folytán Zala község, 
mélt. Zichy Antal akad. tag s orsz. képviselő úr birtoka 
felé vette útját püspök úrral a kíséret egy része, a má-
sik rész egyenesen át menvén már Kapolyból Bálvá-
nyosra. Zalán az országos hitű, kedves modorú házi úr, 
épen csak ezen alkalomra rándulván le Budapestről — 
az egyszerű de diszes úri lak verandáján valódi benső 
baráti örömmel fogadta, mély tiszteletreméltó édes any-
jával s kedves unokatestvérével szeretett vendégét s an-
nak kíséretét s bemutatta, a vendég üdvözlésére meg-
jelent kir. járásbíróságnak, a tabi ügyvédi testületnek 
s Tab községének képviselőit. Igazi családias fesztelen-
ségben eltöltött pár óra után Zichy Mihály világhírű 
festőnk, kinek bájos leánykái püspök urat Budapestről 
közelről ismervén, bensőséggel szeretik s nevezik — mű-
termének, műemlékeinek s régiség gyűjteményének meg-
tekintésére indult a társaság, s a ritka kedvességű és 
bámulatos műértő cicerone felvilágosításaiban annyira 
elmerült, hogy a Bálványosról jött lovasok megérkezése 
által lett csupán figyelmessé téve, még az napi hátralevő 
útjára. Alkonyat tájon tudott csak megválni a kedves 
családtól, a véghetetlenül szívélyes fogadás által elbájolt 
társaság, kedves emlékét víve szívében e kis kirándu-
lásnak. 

Míg Zalán időzött s valódi üdülést nyert az egész 
társaság: azalatt Bálványos népe már kezdette veszteni 
türelmét. Előbb egyesek, később csoportok jöttek a 
várvavárt vendég elé, a határ szélén a községi elöljáró-
ság mutatta be üdvözletét. A faluban a kocsik robaja, 
a népnek örömteljes zsivaja miatt alig lehetett hallani az 
üdvözlő harangok zúgását, a levegő a nagy szárazság 
miatt nagy mennyiségű porral telve meg, nagy próbára 
tette a tüdők működését. Végre valahára bevonulhattunk 
a nép nagyja és kicsinye által már ekkor ellepett nem 
épen szűk papi udvarba. Itt az impozáns épület lépcső-
zetének első fokánál fogadta a volt honvédtiszt, most 
már nagyon is nem harcias kedvű ősz lelkész Cserna 
István a főpásztort. »Itt e helyen — kezdte beszé-
dét — hol pogány őseink áldozati tüzei legtovább ég-
tek, itt, hol Kupa várának romjai, a közvetlen közel-
ben máig is állanak, itt lakik egy tősgyökeres magyar 
kálvinista nép, mely református vallását — mint legdrá-
gább kincsét — őseitől örökölte. Ennek a bálványost 
lakosságnak ma ünnepe van, mert főpásztorát falai kö-
zött üdvözölheti. Örömünk azért is határtalan, hogy 
Méltóságodnak saját tapasztalásából lesz alkalma meg-
győződni arról, miként becsültük meg őseinkről ránk 
szállott örökségünket, református vallásunkat, saját ta-
pasztalásából győződhetik meg Méltóságod, milyen ná-
lunk a vallásosság eredménye, a hitélet. Nem tagadjuk, 
nem tagadhatjuk, hogy vannak fogyatkozásaink és mél-
tók vagyunk a dorgálásra is ; de vallás iránti buzgóságban, 
hitünk iránti lelkesedésben s talán azt is mondhatom : 
áldozatkészségben magunkat mások által felülmulatni nem 
engedjük. Ilyen érzelmekkel eltelve, vártuk örömmel 
Méltóságodat és határtalanul Örvendünk, hogy hódola-
tunkat itt mutathatjuk be. Érezze magát Méltóságod 
közöttünk úgy, mint az édes atya, mikor tisztelő és 
szerető gyermekei körébe lép. Én pedig és az én gyü-
lekezetem elöljárósága s gyülekezetem minden tagja 
szívünk szerint kivánjuk, hogy a felséges Isten Méltó-

ságodat, azon a fényes helyen, egyházunk hajójának 
kormányrudja mellett magyar hazánknak, magyar nem-
zetünknek és reformált vallásunknak hasznára, előmene-
telére és dicsőségére sokáig és boldogan éltesse.* A 
hasonszellemű válasznak meghallgatása után az egész 
társaság bevonult a papi lakba. 

r. 

A kecskeméti egyházmegye közgyűlése. 
A kecskeméti egyházmegye folyó hó 3-án és 4-én 

tartá ez évi közgyűlését Cegléden Ádám Kálmán espe-
res és Antos János egyházmegyei gondnok urak elnök-
lete alatt. A gyűlésre úgy a tanácsbírák, mint az egyes 
egyházak képviselői majdnem teljes számmal jelentek 
meg, úgy hogy a ceglédi iskola nagy terme minden 
nagysága mellett is kicsi lett s mint gőzfürdő, igen jóté-
kony hatást gyakorolhatott a rheumatikus bajokban 
szenvedő tanácsbírákra, mert az első napi curát megelé-
gelve, majd mindnyájan haza mentek. Az első napi 
50—60 tagú közgyűlés másodnap 5 — 6 tagúvá olvadt, 
a mi ily hatalmas egyházmegyétől bizony elég szomorú 
dolog. 

Miután a gyűlést az esperes úr felemelő, buzgó 
imája után a főgondnok úr megnyitotta, az egyházmegye 
újonnan megválasztott aljegyzője: Bárczay Gyula eskü-
dött fel. Világos fej, gyakorlott toll, szorgalom és nyu-
godtság az ő legjellemzőbb tulajdonságai s ezek bizto-
sítékot nyújtanak az egyházmegyének, hogy szerencsésen 
választott. Új hivatala viseléséhez adjon az Úr erőt, 
egészséget is. 

Melegen emlékezett meg ezután úgy a főgond-
nok, mint az esperes, az egyházmegye örök emlékű 
tanácsbirájáról, Dobos János ceglédi volt lelkipásztorról. 
Jellemző, híven találó szavaik befolyása alatt megjelent 
lelkünk előtt az agg pásztor alakja ismét; mintha hal-
lottuk volna szívet, lelket lebilincselő hangjá t ; mintha 
láttuk volna megnyílni ajkait, osztogatni tanácsát azok-
ban a sajátságos, megkapó töredezett mondatokban, 
melyek olyanok voltak, mint a terhes felleg cikázó villá-
mai. A homályt áthasítá, megvilágítá, aztán mintha nem 
lenne ideje sokáig egy tárgyat világítani, haladt tovább. 
Új villámlás, új fényi Közbe-közbe haragos dörgés közt 
csapott le, keltve meglepetést. Láttuk őt mint pásztort, 
mint családapát és elsirattuk ismét. A gyűlés elhatározta, 
hogy érdemeit jegyzőkönyvileg örökíti meg, a családhoz 
pedig részvétiratot intéz. 

Majd következett az esperes úrnak szépen kidol-
gozott, nagyérdekű jelentése, melyben szomorú és örven-
detes dolgok váltogaták egymást. Dobos Jánoson kívül 
elhalt Gyenizse Antal szolnoki administrator is, helyébe 
Csekey István rendeltetett. Hosszasan foglalkozott esperes 
ur azon szomorú viszonyok lerajzolásával, melyeket 
Kecskeméten talált s a melyek rohamosan viszik az 
egykor oly fényes, virágzó gyülekezetet a romlás, pusz-
tulás örvényébe. Ez ügygyei sokat bajlódott a közgyű-
lés is, később visszatérek reá én is. Örömmel hallottuk 
e szomorú jelentés után, hogy a többi egyházaknál 
haladást constatált az esperes úr. Az anyagi viszonyok 
rendezettek, adóssága csak egy pár gyülekezetnek van 
s azok is igyekeztek azt törleszteni, mit nagy mérték-
ben elősegített azon örvendetes esemény, hogy egyház-
megyénk az államsegély és domesztika-alapból 3450 frt 
segélyt nyert. Hozzánk tértek 68-an, kitértek 36-án s 
így a szaporodás áttérés által 32, születés által pedig 
580. Az iskoláztatás mindenütt pontos, az eredmény 
j ó ; különös dicséretet kaptak a ceglédi, n.-körösi, jász-



kiséri iskolák és a jászberényi tanító. A hívek áldozat-
készségét, buzgóságát eléggé világosan mutatja az ada-
kozók névsora, melyből egy pár adatot átveszünk mi ís. 

Az egyház részére adakoztak : Izsákon : Sombár 
Jánosné hagyott 200 f r to t ; Tószegen : Bagó János ioo, 
Horváth Sámuelné óo fr tot ; Szabadkán: Glogger Luise 
egy 200 forint értékű úrvacsorai ter í tőt ; Kecskeméten : 
Benkő Lajosné 500 frt, Lajos-Mizsének Szíjgyártó Tóth 
Antal 500 f r to t ; Szolnokon a templomépítésre rendezett 
gyűjtés eredménye 2 500 frt, Somogyi József űr el v esz-
tett fogadás fejében adott 200 for intot ; Gyöngyösön a 
város adott 200 f r to t ; Gombán: Mautai Jánosné 100 f r to t ; 
Tápió-Szelén: özv. Balaton Sándorné egy teljes úrvacsorai 
készletet; O-Kécskén : Falábú Mihály és neje két kely-
het 107 frt értékben, Özv. Kovács Lajosné egy úrasz-
tali, Sáfrán Mária egy szószéki terítőt. Az iskola javára 
adakoztak : a nagy-kőrösi égyház két lelkésze 25 éves 
hivataloskodásának emlékére 2000 f r to t ; Kecskeméten 
Szél János 2000 frtos alapítványt t e t t ; Pándon: Bizaky 
Puky Márton 200 frt, Szilassy Kálmán egy 120 forintos 
ke r t e t ; Halason : Szappanos Gábor 1000 frtot stb. A 
gyám-egylet javára Szánthó Elek 100 frt, Filó Lajos ro fo-
rintot adtak. 

Legfontosabb tárgyai voltak a gyűlésnek a ceglédi, 
kecskeméti és szolnoki ügyek. 

Cegléden a törvény értelmében kisorsolták az egy-
háztanács egy negyed részét s meg is ejtették az új 
választást, ez ellen emeltek panaszt Vida Sámuel és 
társai s kérték az új választás megsemmisítését. A köz-
gyűlés, miután az ügy megvizsgálására kiküldött bizott-
ság jelentéséből kitűnt, hogy a szavazók nem voltak 
összeírva, névsoruk nem függesztetett ki nyilvántartás, 
vagy kiigazítás végett, sem az nem vizsgáltatott meg, 
kik bírnak szavazati jogga l : a választást — mint tör-
vénytelent — megsemmisíté s új választást rendelt el. 
Ezzel kapcsolatban tárgyaltatott a másik kérvény, mely-
ben az egyházi tisztviselők és a lelkészjelölő bizottság 
megválasztatásának megsemmisítését kérik B. Farkas 
Mihály és társai. Kérvényüket azzal indokolták, hogy 
miután ezeknek választása a kisorsolás és új tagok meg-
választása közti időre esik, mikor az egyháztanács nem 
volt teljes — az nem is lehet érvényes. Hosszan tartó 
vita indult aztán meg azon kérdés felett : elismerhetünk-e 
csonka egyháztanácsot, mely nem határozatképes, vagy 
pedíg nem? Sokan vitatták, hogy az egyháztanács 
csonka volt, s így az általa megejtett választások meg-
semmisítendők, de a közgyűlés 21 szótöbbséggel ki-
mondá, miszerint csonka egyháztanács nem létezik, mert 
a kisorsolt tagok mindaddig gyakorolják presbyteri 
jogaikat, míg az újak meg nem választatnak s támasz • 
kodva a zsinati törvények 31. és 190-dik §-aira, úgy a 
tisztviselők, mint a lelkészjelölő bizottság megválasztatá-
sát helyben hagyta. 

Tárgyaltatott ezután a kecskeméti egyház ügye. A 
presbyterium itt a zsinati törvények alapján csak az 
1885-ik évben szervezkedett, s mert azóta három év 
még nem telt el, a kisorsolás idejét nem látja elérke-
zettnek s így nem is szervezkedett újból. A közgyűlés, 
tekintetbe véve az egyházkerület rendeletét, melysZerint 
az új szervezkedésnek az 1884-ik s az első kisorsolásnak 
az 1887-dik évben kell megtörténnie: megbízta esperes 
urat az új választások keresztülvitele, illetve a szükséges 
lépések megtételével. Olvastatott ezután az egyháztanács 
folyamodványa, melyben annak előszámlálása után, hogy 
a lelkész a vallástanításra fel nem ügyel, az anyaköny-
veket pontosan nem vezeti s az egyházban sok rendet-
lenséget teremtet t : kéri ellene a fegyelmi eljárás meg-

indítását. Megdöbbenve hallotta az egyházmegyei köz-
gyűlés e vádakat, még inkább azoknak némi részben 
való megerősítését, a mennyiben az esperes úr is je-
lenté, miszerint a canonica visitatio alkalmával csakugyan 
talált az anyakönyvekben rendetlenségeket ; de az ügy 
megvizsgálása nélkül annak tárgyalásába bemenni nem 
akart. Megbízta tehát esperes urat, hogy vizsgálja meg 
az ügyet s a szükséghez képest tegyen lépéseket. Meg 
vagyunk győződve, miszerint az illető lelkész úr e vádak 
alól tisztázni fogja magát, mi annyival könnyebb lesz, 
mert látható, hogy e vádak összeállításánál a lelkész és 
az egyháztanács közti rossz viszony nagy szerepet ját-
szik. Adja Isten, hogy a viszálykodásnak vége szakadjon 
s rombolás helyett közös erővel hassanak az egyház 
felvirágoztatására. 

Tárgyaltatot t ezután a szolnoki leányegyház kér-
vénye, melyben anyásíttatását kéri. A mellékelt adatok 
és kimutatásokból a közgyűlés meggyőződött, miszerint 
a költségvetés solid alapra van fektetve, a lelkésznek a 
stolán kívül 700 frt biztosíttatik, templomára a gyiijtés 
szépen folyik s miután az ügy élére Hajdú Sándor al-
ispán úr állott, kinek buzgósága, tevékenysége a legjobb 
garantiát nyújt ja a siker felől, a közgyűlés örömmel 
üdvözlé Szolnok törekvését s anyásíttatását megengedé. 
Tekintve azon missziót, mely ez egyházra vár, s azon 
nehéz feladatokat, melyeket meg kell oldania ; melegen 
ajánltatott az egyházkerületnek is, mely a misszió érde-
kében úgyis nagy áldozatokat hoz és segítségére siet az 
ilyen ellenségtől körülvett kis végváraknak. 

A tanügyi bizottság jelentéséből szomorúan vette 
tudomásul a közgyűlés, miszerint Tápió-Szelén 160 gyer-
mek nő fel iskoláztatás nélkül. Sem az egyház: sem a 
község nem képes iskolát építeni és fentartani, a közokt. 
minisztériumtól pedig biztatásnál egyebet nem nyernek. 
Az esperes úr még egyszer felkéretett, hogy kövessen el 
mindent az ázsiai állapotok megszüntetésére s forduljon 
egyenesen a miniszter úr ő nagyméltóságához sürgős in-
tézkedés végett. A bizottságnak egy felsőbb leányiskola 
felállítására tett javaslata felett a közgyűlés napirendre 
tért, mert — bár az eszmét pártolja — de kivihetőnek 
most nem tartja. 

Több kisebb fontosságú ügy elintézése után a köz-
gyűlés megejté a választásokat, mely szerint a lelkész-
jelőlő bízottságba : Szánthó Elek, Szilassy György, Csilléry 
Benő; pót tagokul: Miskolczy Dénes, Gáli Ferenc és 
Magyar László; a számvivőszék elnökéül Csilléry Benő ; 
egyházkerületi képviselőkül: Szilády Aron és Filó Lajos 
választattak meg. 

Az újonnan alakuló protest. irodalmi társulatba az 
egyházmegye 100 frttal alapító tagul lépett be. Végül tár-
gyaltatott az esperes úrnak azon indítványa, miszerint a 
közgyűlés állandó helyéül jelöltessék ki egyik vagy 
másik város; ne vándoroljunk évről-évre. így aztán az 
egyházak sem fogják költségbe] verni magukat a dísz-
ebédek adásával. A közgyűlés az indítványt pártolá, te-
kintve azonban a jelenlevő tagok kis számát, kimondá, 
miszerint ez ügyben a jövő évi Kőrösön tartandó gyű-
lésen határoz. 

Megemlítem legvégül, hogy Cegléd egyháza régi hí-
réhez méltóan járt el ez évben is. Gondoskodott kényel-
mes szállásról, rendezett fényes banquettet, hol volt enni, 
inni és hallgatni való. . . quantum satis. 

F. 



A tolna-baranya-somogyi evang. egyházmegye 
rendkívüli közgyűlése. 

Május 4-kén Bonyhádon tartatott meg e gyűlés 
Nádosy Kálmán felügyelő úr által összehíva. 

Az esperesi hivatal üresedésben levén, az egyházi 
elnöki széket mint korelnök Bergmann Lajos izményi 
lelkész foglalá el. Nádosy Kálmán úr mély megillető-
déstől reszkető szavakkal jelenté Ritter István espere-
sünk gyászos halálát, kinek emlékezetét jegyzőkönyvileg 
megörökíttetni, a felette mondott gyászbeszédeket kinyo-
matni indítványozá, mely indítvány egyhangú'ag elfo-
gadtatott. Következelt az esperes-választó szavazatok 
felbontását végzett bizottság jegyzőkönyvének felolva-
sása, melyszerint 35 beadott szavazat közül (valamennyi 
gyülekezet szavazott) 26 Bauer Adolf hidegkúti lelkész, 
egyházmegyei egyházi főjegyző úrra esvén, nt. Bauer Adolf 
úr lőn túlnyomó szavazattöbséggel esperesül megválasztva. 
Az éljenzéssel fogadott jelentés után küldöttség meneszte-
tett a megválasztott esperes úrért, ki megjelenvén, az éljen-
zés lecsillapulta után felügyelő úr által szívreható beszéd-
del üdvözöltetett. Az esperes úr ezután letevén a hivata-
los esküt, gyönyörű beszéddel foglalá el helyét. Majd 
a papi kar nevében Guggenberger János, a bonyhádi 
tanári kar nevében Marthauser Imre igazgató, a nép-
tanítói kar nevében Miihl János mekényesi tanító üdvözlé 
az esperes urat. — Az üdvözlő és beköszöntő beszédek 
jegyzőkönyvbe fognak iktattatni. A gyűlés másik tárgya 
volt a bonyhádi gymnásium homlokzati épületek egyik 
szárnyának újraépítése felől hozott határozat. 

Az esperesi tartalmas székfoglaló beszéd rövid 
bevezetés után, melyben megható szavakban monda 
köszönetet a kitüntetésért, megindítóan emlékezett vissza 
boldogult Ritterünk érdemeire, s aztán így folytatá: 

»Működésem vezérelvéül első helyen említem a 
vallás-erkölcsi életet, annak ébrentartását, annak fejlesz-
tését, ápolását és megszilárdítását. Altalános a panasz, 
mely naponta megújul, hogy a vallás iránti közönyösség 
és elhidegülés mindinkább növekszik, s mint valami jár-
ványos és ragályos betegség tovaterjed az egyház tes-
tén s egymásután megtámadva annak egyes szerveit, 
megakadályozza az egész organismusnak összműködését 
és életerős kifejlődését. így keletkezik az egyháziatlan-
ság, midőn a vallás, az egyház, egyszóval az Isten or-
szága szent érdekei iránti érzék teljes hiánya az azokért 
való heviilést, buzgólkodást és munkásságot megbénítja, 
az áldozatkészség éltető forrásait elapasztja, az egy 
hitben való együvé tartozás kapcsait meglazítja s hova-
hamarabb széttépi. Ez szüli aztán a vallástalanságot, a 
hitetlenséget; azt a hitetlenséget, mely már nem elég-
szik meg azzal, hogy titokban aláaknázza a vallás és 
egyház alapköveit és oszlopait, hogy azok, ha lehetsé-
ges volna, maguktól dőljenek össze, hanem, mely nem 
átalja felemelt fővel, nyilt homlokkal támadni minden 
ellen, ami szent, mely kibontva és kitűzve büszke 
zászlóit, nyilt harcot folytat Isten országa ellen, hogy 
ledöntse Sionunk síent falait, s feldúlja annak oltárait 
és szentségeit. 

És a vallás, a hitélet hanyatlásával arányban ha-
nyatlik az erkölcsi élet is. Mert ahol meglazultak azon 
kötelékek, melyek az embert Istennel összekapcsolják, 
ott okvetlenül meglazulnak az emberi társadalom leg-
szentebb kötelékei, a családi élet kötelékei is. Pedig a 
családi élet valódi alapja a keresztyén társadalomnak. 
A hol az szenved, ott beteg a társadalom, nem fejtheti 
ki életerejét, nem teljesítheti életfeladatát s nem felelhet 
meg különösen ama fenséges hivatásának, melyet úgy 

szoktunk nevezni, hogy: »Isten országának építése e 
földön.« 

Nem akarom e helyen és ez alkalommal a szomorú 
jelenségeket egész meztelenségükben feltüntetni, melyek 
a mai társadalom valláserkölcsi sülyedésének symptomai-

I ként mutatkoznak, csak jelezni kivánom, hogy azok 
csakugyan léteznek, hogy a kinek szemei vannak a 

I látásra, meglássa azokat. Mert azok előtt szemet huny-
nunk nem lehet és nem szabad, ha a mai keresztyén 
társadalom valláserkölcsi életének valódi diagnosisát meg-
alkotni akarjuk, hogy aztán sikerrel foghassunk a gyógy-
kezeléshez. Van orvossága a bajnak, de csak e g y : a 
vallás, az egyház iránti szeretet, annak intézményei 
iránti érdeklődés, egyszóval a Krisztus evangéliumából 

i fakadó élő hit, mely mindeneket megelevenít és újjá szül 
az ő isteni erejével. Ezt ébrentartani, ezt fejleszteni, 
ápolni és megszilárdítani, legyen közös törekvésünk. 

Ha ebben erősek leszünk meg fogunk állani szi-
lárdan a másik mellett is, értem az egyházi és iskolai 
önkormányzati jogunk iránti hűséget. Ezen önkormány-
zati, önrendelkezési jog, legszebb joga, de egyszersmind 
legszentebb kötelessége is a protestáns embernek. Ez 
nyitja meg az egyházi tér sorompóit, hogy azokon 
belől egyháza ügyeinek vezetésébe befolyhasson. E tény 
fontosságának elismerése végett elég annak a történe-
lemben kifejtett eredményeire utalnom. A nem protes-
táns e nbernek tulaj donképen nincs egyháza. Nincs oly 
értelemben, hogy ő annak élő, tevékeny, munkás tagja 
lehetne. A hol csak feltétlen engedelmesség követelte-
tik, a befolyás, a szabad cselekvés minden joga nélkül, 
ott az ember activ tényező nem lehet. Csak a protes-
táns ember érti és tudja igazán, hogy neki egyháza 
van. Tehet érte, emelheti azt, irányozhatja fejlődését, 
egyszóval magáénak érezheti szíve bensejében. Ebben 
rej'ik a mi protestáns egyházi és iskolai önkormányza-
tunk nagy fontossága és ereje, mely századokon keresz-
tül képesítette az egyházat — hagyományos protestáns 
szegénységünk dacára — Önmaga, intézményei, különö-
sen iskolái fenntartására a legválságosabb időkben is, 
annélkül, hogy kívü'ről jövő segélyt, vagy támogatást 
vett volna igénybe. Sokszor félreértetett és megtámad-
tatott ezen mi autonómiánk, még azzal a váddal is illet-
tetett, hogy az lepel gyanánt használtatik hazafiatlan 
üzelmek eltakarására. Igaztalan vád 1 Az igazi protes-
táns autononra soha sem jött és nem is jöhet az állam-
mal, annak alkotmanyos törvényeivel s a józan haza-
fiassággal ellentétbe, s midőn mi evang. protestánsok kí-
vánunk maradni, rendíthetlen hűséggel megállva autonó-
miánk talapzatán, egyszersmint hű és jó hazafiak akarunk 
lenni a szó legigazibb és legnemesebb értelmében. Erre 
nézve, meg vagyok győződve, mindnyájan egyetértünk. 
Fogjunk tehát kezet a közös cél elérésére, a jelzett 
irányelvek érvényesítése által édes mindnyájan, akár az 
egyházi, akár a világi elemhez tártozunk. Hogy pedig 
ezen közös erővel való működést mindinkább biztosít-
suk magunknak, nézetem szerint súlyt kell fektetnünk az 
egyház-felügyelői intézményeire, mely evang. egyházunk 
múltjában oly hasznosnak és áldásosnak bizonyult. Ezen 
összműködés érdekében kérem önöket t. uraim, ne ta-
gadják meg tőlem támogatásukat! Kérem mindenek előtt 
nagyságos felügyelő urunkat, mélyen tisztelt elnök tár-
samat, legyen segítőm, mint tapasztaltabb a közigaz-
gatás terén tanácsadóm, viseltessék irántam azon jó-
akarattal, melylyel boldogult elődöm oly nagy mérvben 
dicsekedhetett, s mely nélkül dicstelen erőlködés maradna 
minden igyekezetem. Kérem egyházmegyénk tiszt, tiszti-
karát, melynek eddig én is egyik szerény tagja voltán, 



folytassa kiváló bizalmi állásában közhasznú munkáját a 
szokott pontossággal és lelkiismeretességgel ; kérem ked-
ves lelkésztársaimat, mint közvetlen munkatársakat a 
vallás, az egyház szolgálatában, ne vonják meg tőlem 
ezután sem barátságukat, rokonszenvüket, s buzgó közre-
működésüket, a reám bízott szép, de nehéz munkában ; 
kérem altanodánk tisztelt tanári karát, gondozza az 
eddigi hűséggel egyházmegyénk ezen missziót teljesítő 
fontos intézetét, hogy mint a múltban úgy a jövőben 
is neveljen evang. egyházunknak és különösen ezen mi 
tolna-baranya-somogyi egyházmegyénknek hű hazafiakat, 
derék oszlopembereket; kérem a tiszt, tanítói testületet 
ápolja szeretettel egyházunk veteményes kertjét, mely-
nek talajából kell kikelnie s abban növekednie az öntu-
datos prot. gyülekezeti életnek; kérem az egyházak 
érdemes elöljáróit s mindenekfelett igen tisztelt világi 
urainkat összességükben, miszerint a társadalomban el-
foglalt állásuknál, befolyásuknál és tekintélyüknél fogva 
legyenek támaszai evang. egyházunknak, s épen tekin-
télyüknél fogva emelői tekintélyének. Az ily közös erő-
vel folytatott munkálkodásban helyezem én az elérendő 
siker iránti reményemet és bizalmamat; és midőn ezen 
munkánkhoz annak megsegítő kegyelmét és áldását 
kérem, a kitől jön minden jóadomány és tökéletes 
ajándék, magamat újból a mélyen tisztelt gyűlés jóindu-
latába ajánlom !« 

A gyűlés ünnepélyes hangulata a közebéden is 
megmaradt, melyet számos elmés felköszöntő fűszerezett. 

Lágler Sándor. 

I R O D A L O M . 

Magyar ev. reform. Chorálkönyv. Midőn a mult 
évben e t. lapok hasábjain t. Szügyi József békési ref. 
kántor úrnak choral mutatványairól kedvezőleg nyilat-
koztam, két megjegyzés hatott el hozzám, egyik magáé 
Szügyi úré, melyben szerényen megvallja, hogy ő neki 
még most érdeme nincs, ugyanazért dicsérő nyilatkozato-
mat jövő munkásságára vonatkozólag biztatásul veszi. 
Én egyszerűen azt válaszolám: dicsérettel nyilatkoztam 
choral mutatványáról, mert megérdemli, s biztosíthatom 
róla, hogy ha mást érdemelt volna, mást kapott volna, 
mert ha rá szolgál, ő is úgy jár vala, mint a szent poéták 
annak idejében. 

A másik megjegyzés egy mérges úrtól eredt, ki 
Szügyi úrhoz intézett leveleiben erősen rettenté őt a 
dolgozástól, mondhatlan nehezeknek mondván zsoltáraink 
kidolgozását, — inté, hogy lépjen vissza, mert e becses 
lapban nagyon könnyen osztogatják a babért, Szotyorit 
úgy se haladja felül, némely letételei határozottan rosz-
szak stb. 

Ezzel szemben én határozottan buzdítám Szügyi 
urat a munkáta, mert nem az itt a kérdés: nehéz-e, 
könnyű-e a munka? hanem az : rendelkezünk-e elég 
kedvvel és tudomány nyal annak végrehajtásához ? Az 
sem kérdés, hogy Szotyorit felülmulja-e vagy nem ? 
mert hisz ha Paganini s Beethoven után minden hegedűs 
és zongorázó elhallgatott volna, hol állna m i a zene-
tudomány ? s hogy én könnyen osztogatom-e a babért ? 
arról tegyenek bizonyságot az ének-irók, sőt maga az 
illető úr is; a határozott rosz letételekre pedig oly kitűnő 
készültséget tanúsító feleletet adott nekem Szügyi úr, 
hogy kénytelen vagyok már most azt is kinyilatkoztatni, 
miszerint Szügyi nemcsak hivatott, hanem egyszersmind 
kiválóan képzett zenész is, ki a mit ír vagy te z, öntu-

datosan teszi, s ha — a mint előre gondolható — lesz-
nek gáncsolói; mert hisz Zoilus örök életű, képes lesz 
nekik teljes diadalommal felelni meg! 

De majd elfeledécn, a mit legelői kellett volna 
már mondanom : a Chorálkönyv megjelent! 

Én buzgó szorgalommal vizsgálám s minden orgo-
nálni szerető egyénnek tiszta szívvel ajánlhatom. Im, 
most már haladni szerető s tanulni akaró magyar ref. 
orgonistáink hét kézi könyvet bírnak, melyekből ismere-
teiket bővíthetik, s ha az öreg Szotyori Nagy Károly 
csakugyan rendez 30 évvel ezelőtt megjelent művéből 
kiadást, s kapható lesz, a buzgó kántorok — kik eddig 
az övét nem bírhatták — kétszeres örömmel énekelhetik 
Isten dicsőségét, kétféle letétel levén birtokukban, me-
lyekből tanulhatnak. 

Hogy szükség volt egy ilyen Choralkönyvre, azt 
az előfizetők szép száma bebizonyítá. A lipcsei Rőder 
C. 6r.-féle kőnyomda kitűnő csínnal állítá ki, bolti ára 
a két résznek egy kötetben 4 frt, mely valóban csekély-
nek mondható. 

Es ezzel én e becses, s magyar ref. egyházunkra 
nézve nyereségnek mondható — művel végeztem. A 
Zoilusokkal sem kedvem, sem időm feleselgetni, mert 
mondám, elég erősnek tudom én Szügyi urat, hogy 
megfeleljen magáért bárkinek is, én csík szívem szerint 
ajánlom művét, mely valóban méltó a pártolásra 1 

Kálmán Farkas. 

„Józsi ÓS Erzsike" 9-dik száma megjelent. Szer-
keszti Györgyössy Rudolf. Ez élénk gyermeklap, mely 
számos képpel illustrálja olvasmányait, minden egyes szá-
mával kedvesen lepi meg az olvasót. A mi tárgyat felölel, 
az mind ész- és szívképző hatásra van számítva s a gyer-
mek fejlődő tehetségéhez ügyesen feldolgozva. Ritkán 
sikerül, hogy irodalmi vállalat provinciából országosan 
el terjedjen; Józsi és Erzsike Arad városából kiindulva, 
hódítva jár s maga köré gyűjti a kis nemzedéket s olva-
sási hajlamát jó irányban neveli. A szülék és tanítóknak 
melegen ajánljuk, hogy e kedves lapot szerezzék meg a 
családoknak, az iskolai könyvtáraknak. Vizsgálatok alkal-
mára jutalom-könyvül kitűnően megfelel. A képekkel gaz-
dagon kiállított olcsó lap, (egy évre 1 frt 20 kr.) havonkint 
16 oldalon jelenik meg s ez elég gyermeknek, hogy is-
kolai tanulmányai mellett hasznosan mulasson a rövid 
olvasmányokkal, törje fejét a talányokon, tanuljon belőle 
gyermekjátékokat, élénk kedves dalokat, melyek hang-
jegyekkel közöltetnek. Vallás-erkölcsi és életrajzi rovatai 
bizonyosan nem tévesztik hatásukat a gyermek kedélyre. 
Megrendelhető Aradon (magyar utca 24. sz.) Ajánljuk 
a pártolásra. 

Az erdélyi prédikátori tár új folyamának első 
kötete Szász Gerő kolozsvári lelkész-esperes s egyh. ker. 
főjegyző szerkesztésében a közelebbi napokban hagyta 
el a sajtót. Ez első kötetben 20 egyházi és 11 agendalis 
beszéd van. A szerzők között van az öt püspök egy-egy 
beszéddel, maga a szerkesztő Szász Gerő s örömmel 
tatálkozunk újra egyes oly jó ismerősökkel, kik a »Prédi-
kátori tar« régebbi füzeteibe is már irtak, mint Sylveszter 
Domokos, Baló Sándor, Muzsnai Pál, Révay Lajos, 
Fábián Dániel stb. A tartalmas kötet ára 1 frt 60 kr. 
Addig is, míg részletes ismertetését adhatjuk, ajánljuk 
az érdeklődök becses figyelmébe. 



K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hírek. A debreceni theol. akadémián 

üresedésben volt exegetikai tanszékre 6 pályázó közül 
egyhangúlag Dicsőji József h. theol. tanárt választotta 
meg a tiszántúli kerület és debreceni egyház tanárvá-
lasztó bizottsága. — A szikszói egyházközség (Abauj-
megye) lelkészévé közfelkiáltással Láng Károly andrás-
falvi (Bukovina) misszionáriust választották meg. — Tóth 
János karancsi lelkész, az alsó-baranya-bácsi egyház-
megye újonnan választott esperese f. hó 4-én tette le a 
hivatali esküt s vette át a tractus administratíóját. — Ko 
vács Ferenc hódmezővásárhelyi birtokos s a békésbánáti 
egyházmegye tanácsbirája a Debrecenben fölállítandó 
tanárképző-intézetre 2000 frtot ajánlott föl. — Lengyel 
Zsigmond a debreceni főgimnázium egyik legidősebb 
tanára súlyos betegségbe esvén, helyettesítéséről kellett 
gondoskodni, s mint az utolsó pillanatban értesültünk, 
tegnap meghalt. 

* Az „Irodalmi Társaság"-ba való belépésüket 
a hét folyamán bejelentették : II. Alapítokul: 7. Doctor 
Szlávik Mátyás, theol. tanár Eperjesen, 8. Thúri Etele, 
fegyházi ref. lelkész Sopronban, 9. A kecskeméti reform, 
egyházmegye, 10. Mayer Endre, theologíai tanár Eper je-
sen, mindenik 1 0 0 — 1 0 0 frttal. Egyúttal fölemlítjük, 
hogy Vályi János tiszántúli kerületi főgondnok úr 500 fo-
rinttal a Pártfogók, Révész Bálint tiszántúli püspök úr 
IOO frttal az Alapítók sorába léptek ; továbbá hogy a 
tiszántúli egyházkerület közgyűlése a Pártfogók sorába 
való belépését elhatározván, költségvetési bizottságát ja-
vaslattételre utasította az iránt, hogy a kerület mint 
testület 2, avagy 3 pártfogó tagsági díjjal lépjen-e be 
a Társaságba; az ^Evangélikus egyház és iskola« 
szerkesztőségénél pedig Zsilinszky Mihály és Tresz-
tyénszky Ferenc urak 1 0 0 — 1 0 0 frt az alapítók közé irat-
koztak. Többi laptársaink még nem hozták nyilvánosságra 
a náluk jelentkezett tagokat, de a tervezetre figyelemre-
méltó észrevételeket tettek. E tárgyban a mi szerkesztő-
ségünk fiókjában is érdekes cikkek várnak közlésre. 

* A halasi reform, főgymnásiumban a folyó 
1886/7-dik tanév végén a vizsgák a következő napokon 
fognak megtar ta tni : május 13-án a VIII. osztály koz-
vizsgája; május 16, 17, 18, 20, 21-én írásbeli vizsga; 
junius 12-én zárünnepély, rajzkiállítás és tornavizsga; 
13-án a magántanulók szóbeli vizsgája, 14-én a magán-
tanulók szóbeli vizsgája; 15-ikén délelőtt az I., délután 
a II., 16-án d. e. III., d. u. a IV., 17-ikén d. e. az V., 
d. u. VI., 18-án d. e. a VII. osztály közvizsgája; 21 s 
22-én szóbeli érettségi vizsga. Halas, 1887. május 10. — 
Az igazgatóság. 

* Tankönyvbirálat. A vallás- és közoktatási minisz-
ter ápril 3-án kelt rendeletével közhírré tette, hogy 
»minden engedélyezés végett eddig benyújtott vagy ez-
után benyújtandó nép-, polgári-, alsofokú-ipar és keres-
kedelmi tankönyvért a benyújtó bírálati díj címén 5 frtot 
fizessen be az állam valamely pénztárába, mert csak o 'y 
könyvek biráltatnak meg, melyekről a felterjesztett nyug-
tatvány az 5 frt befizetését igazolja. — Ugyancsak ezen 
minisztérium a közpiskolákra vonatkozólag a napokban 
szintén elrendelte, hogy a közoktatási tanácshoz bírálatra 
benyúj tot t középiskolai tankönyvekért birálati díj sze-
dessék. E díj minden egyes bírálatért 10 frtban, lénye-
ges változtatás nélkül megújított kiadásokért 5 frtban 
állapíttatott meg. 

* A tiszántúli egyházkerület tavaszi közgyűlése 
május 9. s kov. napjain Révész Bálint püspök és Vályi 

János főgondnok urak elnöklete alatt élénk érdeklődés 
mellett folyt le. Sok és fontos tárgyban hozott határo-
zatokat s a tárgyalásnak nem egy elvi jelentőségű mozza-
nata volt. A gyűlés lefolyásáról szóló rész'etes tudósítást 
nagy sajnálatunkra, csak a jövő számban közölhetjük, 
mert nyomdánk jubileuma miatt a Lapot a szokottnál 
korábban kellett zárnunk. 

* Segítség a tűzkárosultaknak. Három város lett a 
napokban porrá, romokká : Eperjes, Nagy-Károly, Torockó. 
Templomok, iskolák, középépületek elhamvadtak; Isten 
háza, múzsák háza és a szegény ember háza mind egyenlő 
rom lett. Isten próbára kívánta tenni a nemzetet : tud-e 
önmagán segíteni. A » Segítsége-et szerkesztő bizottság 
koszorús írójának e szavaival hívjuk fel mi is lapunk 
olvasó közönségét közelebbről az eperjesi tűzkárosult 
egyház és iskola érdekében, melyeknek nagy veszedel-
mét egész iszonyában tárja elénk a más helyen közölt 
leirás és felhivás. Ha a koronás király meghozta a maga 
10 ezerét s a honatyák a maguk harmadfél ezerét, ha az 
iró- és művész-világ tollát és ecsetjét értékesíti a kárval-
lottak javára: a keresztyén könyörület és részvét hiva-
ta'os szolgái legyenek lelkes apostolai a gyülekezetek 
templomaiban és társaságában a vészsujtotta szerencsétle-
nek ügyében. — A könyöradományok közvetítésére 
lapunk ís készséggel vállalkozik. 

* Esperes választás. A VII bányavárosi evang. 
ág. hitv. esperesség legközelebb 4 szavazattal 3 ellené-
ben Philippi János krompachi lelkészt, a lelkészi kar 
egyik buzgó tagját emelte az esperesi tisztségre. Már 
évek óta viselte Grátz Mór volt főesperes vezetése mel-
lett az esperesi teendőket, (sz.) 

* Nyilatkozat. Kókai Lajos fővárosi könyvárüs 
kívánatára kinyilatkoztatjuk, hogy a bizományunkban 
megjelent : »Magyarországi ev. ref. egyházi egyetemes 
névtárt előlapján lévő könyvárusi hirdetésünkbea Ozelder, 
Fábián, Fordó's, Dobos, Filó, Gerok-Kovács, Győri, Kecs-
keméti lelkész-tár, Kul'fay, Madarász és Nagy-féle művek 
a mi sajátunk gyanánt tévedésből csúsztak be, holott e 
művek Kókai tulajdonát képezik, s azokat ő nekünk el 
nem adta. — Budapest, 1887. május 6. — Hornyánszky 
Viktor, akadémiai könyvkereskedése. 

* Barátságos helyreigazítása a ^Figyelő* leg-
újabb vezércikkének. A »Magyar prot. egyházi és iskolai 
figyelő« f. évi III—IV. füzetében Czelder Márton bará-
tom »Egyet nem értésünkről« cím alatt vezércikket ír, 
melynek egyik pontját helyre kell igazítanom. A pont 
így szól : > Még irodalmilag sem bírjuk erőnket tömörí-
teni. Avagy nem ezt mutatja-e a Luther-társaság, mely 
nem vesz be tagjai közé reformátusokat; külön imaköny-
veket ad ki most, holott eddig közösen használtuk a pro-
testáns irók által kiadott imakönyveket*. Tudnia illik Czel-
der barátomnak, hogy a »Luther-társaság« megalakítása 
a Luther születésének 4 0 0 - 0 S ünnepélye adott impulsust 
és hogy azt Trsztyénszky Ferenc pozsonyi ev. theolog. 
tanár s az »Ev. egyház és iskola« szerkesztője oly idő-
ben indítványozta, mikor még egy, a prot. felekezetek 
közös actiójával megalapítandó prot. irodalmi társaság 
szóba nem hozatott, szemei előt t lebegvén az ág. hitv. 
ev. egyház irodalmi szükséglete. Avagy nem különös-e, 
hogy barátom e társaságnak sem keletkezése, sem meg-
alakítása alkalmával nem szólalt fel ily szűkebb körű, 
csak egy prot. felekezet érdekeit képviselendő társaság 
megalakítása ellen és hogy a megtörtént dolgot a még 
csak megtörténendővel —• szerintem nem helyesen — 
összekötve, neheztelni valót lát a »Luther-társaság* léte-
zésében ? Viszont szerkesztőhez nem illő dolog egy tár-
saságról olyat állítani, a mi annak alapszabályaiban nem 



foglaltatik. > A Luther-társaság nem vesz be tagjai közé 
reformátusokat.« Ezt állítja Cz. a vezércikkben, s ezzel, 
fájdalom, elárulja, hogy a társaság rövid, 47 pontból 
álló alapszabályait még eddig el sem olvasta. Hogy a 
»L. t.«-nak ily exclusiv szabálya nincs, arról barátom 
meggyőződhetik, ha próbát tesz, vájjon mint jelentkezőt 
befogadja-e a társaság tagjai közé. Nemcsak Cz. M.-t, 
hanem bármely reformátust szívesen fogad be a »L. t.« 
tagjai közé. Ismét írja Cz. : »külön imakönyveket ad ki 
most, holott eddig közösen használtuk a prot. irók által 
kiadott imakönyveket.« Avagy nem külön imakönyveket 
adtak-e ki Székács, Tompa, Szász Károly és mások is? 
Mi új van abban, ha a »L. t.« alapszabályai 4. pontja 
értelmében, hasonlót tesz s kiadja Gyurátz Ferenc »HÍt 
oltára« című népies imakönyvét? — Ha én tudok Ré-
vész Bálint és Fílep Mihály, külön református imaköny-
veiből imádkozni ; akkor, úgy hiszem Cz. barátom is 
imádközhatik a Luther-társaság által kiadott Gyurátz és 
a majdan kiadandó Sántha Károly-féle evang. imaköny-
vekből, — csak nem kell elhagynia a régi, jó szokást, 
melyre ekkép hivatkozik: »eddig közösen használtuk a 
prot. írók által kiadott imakönyveket.« — Láng Adolf. 

* Lapunk nyomdája, a Deutsch M.-féle művészeti 
intézet most tölti be fennállásának 25-ik évét. Az inté-
zet személyzete ez alkalomból f. hó 15-dikén délelőtt 
7 2 i o órakor jubiláris ünnepélyt rendez, melyre e Lap 
szerkesztője is hivatalos. Örömmel ragadjuk meg ez alkal-
mat arra, hogy az intézet elismert szakismeretű vezető-
tulajdonosának és ritka szorgalmú személyzetének teljes 
elismerésünket a nyilvánosság előtt is kifejezzük. A Prot. 
Lap husz év óta e mtíintézetben nyomatik s ez idő alatt 
mind a lap szerkesztő-tulajdonosa, mind belső dolgozó-
társai folytonosan a legnagyobb pontosságot és előzékeny-
séget tapasztalták az intézet részéről, melynek munká-
jával, a Lap nyomdai részével bizonyára olvasóink is 
mindig elégedettek voltak. Ennél fogva őszinte szívvel 
kívánjuk, hogy gyarapodjék, virágozzék s megizmosult 
erőben érje meg ez intézet majd az 50 éves jubi-
leumot is! — Az ünnepély műsora a következő: 
1. *hten áldd meg*. Hymnusz. Énekli az »Egyetértés* 
férfi-dalegylet. 2. Megnyitó beszéd. 3. Ünnepi beszéd és 
a tiszteletbeli ajándék átadása. 4. Zárbeszéd és a diszmű 
átadása. 5. Gutenberg-hymnusz. Énekli az »Egyetértés« 
férfi-dalegylet. — Az »Egyetértés férfi-dalegylet szíves-
ségből működik közre. 

* Rövid hirek. A tudományos akadémiában a 
dunamelléki papság két kitűnőségét, Szász Károly püspök 
és Szilád;/ Aron főjegyző urakat azon újabb kitünte-
tés érte, hogy az első, eredeti költői művei és műfordí-
tásaiért, a nagy jutalom felét (100 drb arany, a másik 
felét Lévay József nyerte meg) kapta, Szilády pedig a 
»Régi-magyar költők tára« IV-ik kötetéért a Marczi-
bányi-féle 50 arany jutalmat nyerte el. — József fő-
herceg o fensége, kinek nevét a magyar cultura elő-
mozdítói között gyakran olvashatni, közelebbről az arad-
megyei Szintye községben építendő reform, iskolához 
800 négyzetöles beltelek, 500 darab tégla s az összes 
nyers-anyag adományozásával járult. — Zsigmond Sándor 
h.-szoboszlói lelkész, édes atyja és anyja emlékére a 
m.-szigefi lyceumnál, melynek egykor növendéke volt, 
70 forinlos alapítványt tett, melynek kamatja egy 
szigeti születésű református tanuló jutalmazására fordí-
tandó. — Egerben f. hó 8-án ünnepélyességgel iktat-
ták be Apostol Bertalan ref. lelkészt, ki háromszáz év 
óta az első prot. lelkipásztor a híres pápista városban. A 
beiktató beszédet Bornemiszsza esperes tartotta, s ezután 
az új lelkész mondotta el beköszöntőjét. Istenitisztelet 

után fényes lakoma volt, melyen számos felköszöntő 
mondatott s mindvégig lelkes hangulat uralkodott. — 
Besztercebányán e hó 8-án iktatták be az evang. egy-
ház újonnan választott lelkészét Mikler Sámnelt. Áz 
egyházi szertartást Moczkovcsák J. főesperes és Tebusz 
lelkész végezték. A hatóságok képviselői és a zsidó 
hitközség küldöttei a templomban, s a díszebéden is 
megjelentek. — A debreceni theol. akadémián ürresség-
ben volt exegétikai tanszékre Berde Sándor kackói köri., 
Dicsőji József debreceni hely. theol. tanár, Ferency 
Gyula a. medgyesi s.-l., Németh István pápai theol. 
tanár, Szondi Béla sarkadi s.-l. pályáztak. Egy 6-ik ver-
senyző folyamodványa nem volt figyelembe vehető, mert 
teljesíthetetlen feltételeket tűzött ki. 

* Szerkesztői mondanivalók. F. J. úrnak F. 
Megkaptuk s a jövő számban ki is adjuk. — E. J. úr-
nak a könyvismertetés beválik, legközelebb közöljük. — 
Th. E. úrnak S. Mind a két küldeményt megkaptuk és 
sort kerítünk rájuk. A figyelmetlenségért bocsánatot 
kérünk, az I . T.-ba bejegyeztük, B. Pétert a nyáron 
készséggel közöljük. — B. M. úrnak. »Zakariás«-t most 
nem szoríthattuk be, de jövőre bizonyosan. — B. L. 
úrnak T—d. Köszönettel vettük s a többit is kérjük, de 
egy kissé nagyobb adagokban, mert így a vége igen 
későn lát napvilágot. — B. K. úrnak P. Az egyik már 
most, a másikat jövőre kellett hagynunk. — S—tz A. 
urnák Szeged. A Bod P. művére vonatkozó cikket, a 
mint terünk engedi közölni fogjuk. 

N E C R O L O G . 
Bélák János. 

Bélák János halálának híre általános részvétet 
keltett és valóban meglepte s fájdalmasan érintette e 
sorok iróját is, mert az ág. hitv. evang. lelkészi karnak 
ezen köztiszteletben álló tipikus alakját régi ismerősének, 
sőt igen intim benső barátjának mondhatta egykor. De 
nem a barátság — mi a szeretetet vesztegése által tán 
részrehajlóvá is tehetne bennünket — mondatja velünk, 
hanem a szemünk előtt tar tot t igazságnak szükségképeni 
kijelentése, hogy a boldogult lelkész, egyszerű kis gyü-
lekezetében a jók javaként, hivatásának színvonalán állott. 

Ő még a 48-as évek előtti iskola növendéke volt. 
Es a soproni ág. hitv. ev. lyceumból nemcsak alapos 
ismereteket, vallásos buzgóságot, mint papnövendék, de 
romlatlan szívében a mélyen gyökerezett hazaszeretetet 
is kihozta az életbe. Ennek bizonyítéka az, hogy pap-
társai között ő vol ta veszprémi esperességben, ki a bol-
dogtalan »Bach« korszakbeli Thun Leo osztrák kultusz-
miniszternek a protestáns egyházi autonomia ellen irány-
zott u. n. »Entwurf«-jávai szemben a leghatározottabb 
ellenállást hozta javaslatba, kijelentvén, hogy habár 
áldozatnak kellene is lennie, ő a maga részéről az állás-
pontot megtart ja. Ekkor tűnt ő először fel paptársai 
között. Ennek lett következése hogy osztatlan bizalom 
által az esperességnek először egyházi tanácsbírájává, 
később egyházi jegyzőjévé választatott. Ez utóbbi hi-
vataláról később lemondott, de az előbbit haláláig meg-
tartotta. 

Mint egyházi férfiú papi hivatalán kívül is egyhá-
zias volt, s a papot az életben soha sem felejtette ott-
hon, hanem mindig magával hordozta. Ennek tulajdoní-
tandó, hogy igénytelen külseje mellett is, bárhol lett 
legyen megjelenése, tiszteletet tudott magának szerezni. 
Az egyházi tér volt lelkének teljes. hivatása , ezen sze-



rezte el nem muló érdemeit. Vanyolán, Gecsén, híveinek 
buzgóságát felélesztve templomot épített, Csóthon mint 
szinte filiáján, iskolát. Annyira csüngött gyülekezeteinek 
iskoláin, mint az egyház veteményes kertjén, hogy leg-
utolsó Csóthon történt iskolalátogatása fektette le ha 'á-
los ágyába; s így mint jó harcos, hivatala szolgálatában 
úgyszólván a harc mezején esett el. 

Temetése ápril hó 30-án d. u. pont 3 órakor kez-
dődött, nagy részvét mellett. A lelkészlak udvarán jó-
barátok és nagyszámú tisztelők vidékről és helyből, 
állták körül a koporsót — mi nyolc gyermek apjának, 
s egy szerencsétlen hátrahagyott özvegy nőnek és öt 
unoka nagyapjának, s így egy bokros családi kertnek 
legszentebb tárgyát, már csak hul'akép — zárta ma-
gába. Három lelkész végezte az ev. egyház szertartása 
szerinti szolgálatot. Szígethy Dániel malomsoki lelkész 
az udvaron mondott felette megható és buzgó imát. 
Ennek végeztével éneklés után a közönség a templomba 
gyülekezvén, itt Gyurátz Ferenc pápai lelkész tartott 
gyászbeszédet, a tőle megszokott szabatos, mind a mellett 
virágos szép hasonlatokban, gazdag nyelven, ékes sza-
vakban ecsetelte a lelkészi hivatást, s a megboldogultra 
találólag alkalmazva elbúcsúztatta őt szerencsétlen hátra-
hagyott özvegyétől, gyászoló családjától, rokonaitól, 
híveitől és barátaitól. I t t főkép kiemelte mint kebelba-
rátját Tatay Sámuel b.-tamási lelkész és esperes urat 
családjával, úgyszinte főtisztelendő Nunkovics vanyolai 
és főtisztelendő Sarlay csóthi róm. kath. lelkész plébá-
nos urakat, kikkel a boldogult a legjobb baráti viszony-
ban élt, s kölcsönös szeretettel építette velük felekezeti 
különbség mellett is, de egy hivatás terén — az Isten 
országát — tanítván együttesen híveiknek, mint Krisztus 
hű apostolai a felebaráti szeretetet, mely által lesz a 
hivő lélek egy akol és egy pásztor nyájává. 

E prédikáció alatt és közben alig volt valaki, a ki 
a zsúfolásig meglelt templomban ne könnyezett volna. 
Tudósító sem szégyelli a könnyezést, óh mert a könnyek 
enyhítik a bánatot! Hátra tekintvén háta mögött látta, 
hogy ott a hírneves olasz tábornok Eberhard Gy. úr 
— Gecséről — is törülgeti könnyeit. Ez oly jól esett 
neki : a könnyebbülést is azonnal meghozta számára. E 
könnyek nem voltak értéktelenebbek előtte, mint a hős 
tábornok úrnak a harc tüzében tanúsított vitézsége, s 
mivel itt egy szegény magyar protest. lelkész gyászoló 
családjának fájdalmában osztakozva, a részvélnek ne-
mes kebelből ömlő drága gyöngyeiként tűntek elő, s 
úgy őt magát, mint elporladó barátomat, felemelék lelki 
szemeim előtt. 

A templomtól a temetőig mind az evangélikusok, 
mind a római katholikusok harangjai szóllak. Itt a sír 
felett Bognár Endre lovászpatonai lelkész úr kenetteljes 
szavakkal mondott fölötte imát az ég Urához — elbo-
csátván őt ahhoz — a ki apostolként küldte volt. 

Csak porrészei maradtak itt, azok is nyugodjanak 
a pusztuló sír ölében békével, a feledés tüskebokrai ne 
hajtsanak ki e sír felett, s a jók áldása kisérje emlé-
kezetét 1 Paál István. 

I l f c ^ á HIRDETÉSEF L 
w m t y m mm 

A felső-baranyai egyházmegyébe kebelezett követ-
kező egyházak lelkészi állomásaira pályázat hirdettetik : 

1. A becefai egyház lelkészi állomására, melynek 

évi jövedelme hivatalosan 888 forint 94 krra van felszá-
mítva, s így ezen egyház Ill-ad osztáiyú. 

2. A garéi egyház lelkészi állomására, melyl) el a 
népiskolában való tanítás kötelezeti sége is össze van 
kapcsolva, minélfogva a pályázók tanítói képesítést tar-
toznak felmutatni vagy annak egy év alatt megszerzé-
sére magokat kötelezni. Az évi jövedelem 557 forint 
99 krra van hivatalosan felszámítva s így ezen egyház 
IV-ed osztályú. 

3. A gyüdi egyház lelkészi állomására, melynek 
évi jövedelme 922 frt 90 krajcárra van felszámítva s így 
ezen egyház Ill-ad osztályú. 

Mind a három lelkészi állomásra a pályázati kér-
vények f. évi junius hó 15-ikéig nagytiszteletű Kovács 
Antal esperes úrhoz, Terehegyre (u. p. Harkány) inté-
zendők. 

Kelt Nágocson (k.-somogyi egyházmegye), 1887. 
május hó 8 án. 

Szász Károly, 
püspök. 

P Á L Y Á Z A T 
STELTZER DÁNIEL-féle ösztöndijakra. 

A győri ágost. hitv. evang. gyülekezet a kezelése 
alatt lévő Steltzer Dániel alapítványból 40 frtól 100 frtig 
terjedő ösztöndíjakra az 1886—87. évi tanévre pályá-
zatot hirdet. 

Folyamodhatnak : ágost. hitv. ev. árva, szegény 
győri, jó magaviseletű és szorgalmas tanulók, különösen 
a Steltzer vagy Rátli családhoz tartozók, bárhol tanul-
janak. 

A jelen iskolai év első feléről szóló tanodai, úgy 
a szegénységet, árvaságot vagy rokonságot tanúsító bi-
zonyítványokkal felszerelt folyamodványok f. évi május 
31-ig alulírotthoz intézendők. 

Győr, 1887. ápril 26. 
Dr. Beliczay Elek, 

3—3 ág. hitv. ev. iskolai felügyelő. 

|Lllllllllllllllllillllll[|IIIIIIIl!IIIIIIIIIIIN 
EE A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent és = 
EE minden könyvárusnál kapható — az osztrák tartományok szá- = 
= mára Szelineki György császári kir. egyetemi könyvárusnál, = 
jE Bécsben, I., Stefansplatz 6. = 

I EMLÉKKÖNYV I 
| a confirmációhoz készülő protestáns ha- = 

jadonok számára. 

j= 2—3 Irta = 

G Y Ő R Y V I L M O S 
= a budapesti ágost. hitv. evang. egyház néhai lelkésze. 

Egy acél metszettel. | 
Ára vászonkötésben, aranymetszettel 1 f r t 20 kr. 
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Felelős s z e r k e s z t ő D r . Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: Szőts Farkas. 



HIRDETÉS. 

PROTESTÁNS LELKÉSZI KÖNYVTÁR. 
A „Prot. Egyh. és Isk. Lap" kiadóhivatalában a következő munkák 

rendkívül leszállított áron kaphatók: 

I. Hagenbach : A theologiai tudományok encyclopaediája és methodologiája. Ford. Révész Imre. (A befolyó jöve-
delem fele a prot. árvaház javára fordíttatik.) Eredeti ára 2 frt 30 kr. helyett 1 frt. 

2. Ballagi Mór: A tudomány fejlődése hajdan és most 3 0 kr. , 1 0 kr. 
3- Coquerel: A gazdag és szegény találkozása. Prédikációk, ford. Hetesy V. (Jövedelme 

a prot árvaházé) 4 0 kr. » 10 kr. 
4. Kenessey Bé la: János evangéliumának isagogikai ismertetése 3 0 kr. » 15 kr. 
5- 6 0 kr. » 3 0 kr. 
6. Ballagi Mór: Tájékozás a theologia mezején 8 0 kr. » 4 0 kr. 
7- Révész Imre: Egyháztörténelmi irodalmunk ügyéhez 10 kr. 5 kr. 
8. Czelder Márton: Elszórt csontok. Missiói prédikáció. (Jövedelme a prot. árvahá/.é). . 20 kr. » 5 kr 
9' Ballagi Mór: A biblia. Tholuck August után 1 frt » 2 5 kr. 

10. 1 0 kr. » 5 kr. 
11. Szilágyi Ferenc : Tudományos kutatás a vallásban. Egyháztörténelmi rajz. . . 1 frt 2 0 kr. » 3 5 kr. 
12. Successio és képviselet az erdélyi ev. ref. superintendentiában 30 kr. » 5 kr. 
13. Ballagi Mór: Bibliai tanulmányok. Profetismus 8 0 kr. » 2 0 kr. 
14. Kuenen : A Mózes öt könyve. Hollandból ford. Szalay Károly 2 0 kr. » 5 kr. 
15. Ballagi Mór megnyitó beszéde a protestáns-egylet alakuló gyűlésén 2 0 kr. » 5 kr. 
16. Ballagi Mór: A népiskolai törvényjavaslatról 4 0 kr. » 10 kr. 
17- Könyves Tóth Kálmán : Miért maradok a prot. egyház hive ? Egyházi beszéd. . 12 kr. 5 kr. 
18. Der ungarische Protestanten-Verein, seine Entstehung und seine Wirksamkeit. 60 kr. » 10 kr. 
19. Ballagi Mór : A protestántismus harca az ultramontanismus ellen 1 frt 6 0 kr. 1 frt. 

Összesen 11 frt 52 kr. helyett 4 frt 2 0 kr. 

Akik az elősorolt müveket egyszerre rendelik meg, még a 4 frt 2 0 krből is 1 frt 
70 krnyi árleengedésben részesülnek s így az egész gyűjteményt k é t f o r i n t 50 kraj-
cárért kapják. 

— -o-OSO0""— 

A k i i l d é s u t á n v é t m e l l e t t , í i m e g - r e i i c l ^ l ö k ö l t s é g é n t ö i - t é n i l i . 

I M Z e g ^ r e r x d e i n n L e t ő ] ^ : m é g : 

Házi kincstár. 1861. évfolyam (bekötött példány) 2 frt helyett 1 frt. 
A Prot. E g y h . és Isk. Lap 1858. évfolyama. Kötve 7 frt » G frt. 

» „ » > » » 1863. 1864. 1865. 1867. 1871. 1872. évfolyama, minden év-
folyam külön-külön. Kötve 8 frt » 10 frt. 

, , , 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 
1883. 1884. 1885. évfolyama, minden évfolyam külön-külön. 
Kötetlenül 9 frt > 2 frt. 

» » » » » » 1886. évfolyama. Kötetlenül 9 frt » 3 frt. 

3MT Akik az itt hirdetett lapokból tetszés szerint kiválasztott legalább három évfolya-
mot egyszerre rendelnek meg: rendkiviili kedvezmény gyanánt, még a leszállított árból 

is 5O°l0-nyi leengedésben részesülnek. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : 3Dr. 23a.l la.gri M ó r , DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 



Harmincadik évfolyam. 21. sz. Budapest, 1887. május 22, 

PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
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és 

K 1 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. 

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. 

I V T e l j e s s z á m ú p é l c L á m - y - o l c k i s i l rn.in.cLigr szolg-ÓLÜh.a.-tTJirxk:. 

Egyházkerületi irodalmi bizottság. 
A dunamelléki egyházkerület mult évi köz-

gyűlése az állandó számszék indítványára elvben 
elhatározta, hogy egy kerületi >irodalmi bizott-
ság *-ot szervez, mely a kerület nyomtatványainak 
és kiadványainak ügyét fogja intézni. A kérdéses 
határozat szerint >az indítványozott y irodalmi 
bizottság* eszméjét a közgyűlés a felhozott indo-
kokból örömmel teszi magáévá, minélfogva fel-
hívja az állandó számszéket, hogy e bizottság 
feladata s hatásköre iránt a legközelebbi közgyű-
lés elé terjeszszen részletes javaslatot* (1886. évi 
jk. 156. lap). A felhozott indokok röviden így 
hangzanak: y Különös gondoskodást kiván az 
egyházkerület nyomtatványainak és kiadványainak 
ügye ; erre nézve tán egy irodalmi bizottság lenne 
szervezendő, annál is inkább, mivel egy ilyentől 
több irányban is hasznos kezdeményezések len-
nének várhatók.4 

E kérdést kívánom, helyszűke miatt a lehető 
legrövidebben, megszellőztetni, most a kerületi 
gyűlés küszöbén! 

A dunamelléki egyházkerületnek kétségkívül 
szüksége van irodalmi bizottságra. Vannak szá-
mos nyomtatványai, vannak nagy értéket képvi-
selő kiadványai: jegyzőkönyvek, törvény- és ren-
delet-gyüjtemények> iskolai rendtartások, névtá-
rak, zsoltárok és — a miket legelői kellett volna 
említenem — a vallástani kézikönyvek. Bizonyára 
ezekre s tán , legelső sorban a vallástani kiadvá-
nyokra gondolt a számszék, midőn a fennti in-
dítványt megtette, és ezek sorsa lebeghetett a 
kerület szemei előtt, midőn a javaslatot örömmel 
magáévá tette. 

Nem is ok nélkül. Nyomtatványaink körül, 
akár a szellemi, akár a pénzügyi oldalt tekintsük, 
meglehetős rendszertelenség uralkodik. A jegyző-
könyvek ára bizonyos kulcs szerint évenként ki-
vettetik az egyes gyülekezetekre, melyektől az es-

peresek szedik be a rájuk eső összegeket. A tör-
vény- és rendelet-gyűjteményeket (pl. legutolszor 
a Vécsey-félét) kinyomatván a kerület, költségei-
ket megint bizonyos kulcs szerint a gyülekezetek-
kel fedezteti s a fennmaradt példányok könyv-
árusi bizományba kerülnek. Az iskolai rendtartások 
(elemiek, középiskolaiak, főiskolaiak) néha kellő, 
néha nagyon feles számú példányokban kinyo-
matván, levéltárba kerülnek s ott százával érték-
telenül hevernek. A névtárak sorsa a jegyző-
könyvekével közös s feles példányai levéltáron 
feküsznek. A zsoltárok kiadási joga, haszonbérbe 
adva, évenként 500 frt tiszta jövedelmet hoz. 

Legkevésbbé van rendben kerületünk a vallás-
tani kézikönyvekkel. Van ugyan egy >vallástani 
kézikönyveket készíttető bizottsága*, mely még 
1874-ben alakult s 1877 óta működik, mely ké-
szíttetett is egy csomó nép- és középiskolai tan-
könyvet, melyekbe be is fektetett a kerület egy 
rakás pénzt, irói díjazás és nyomdai költségek 
fejében. De ennek a bizottságnak nincs szabato-

körvonalozott szervezete, nincs, pontosan san 
körülírt hatásköre, sőt még tagjai sem állandók 
s e szerint működése nem permanens, tényke-
dése nem consequens, hanem gyűlésről-gyűlésre 
változik programmja, hatásköre, személyzete. Ily 
viszonyok között alig várható tőle értékesebb iro-
dalmi működés. Nem is vádolható vele. De ez 
még nem is a leggyengébb oldala, mert a má-
sik, a financialis, még gyarlóbb lábon áll. Éveken 
keresztül utalványozta a kerület a sok pénzt, 
fizette az irói és nyomtatási költségeket s ezek-
ből az utóbbi években térült is vissza tisztessé-
ges összeg; i e az egész ügynek financialis ellen-
őrzése sem a vallástani bizottság által, sem a 
korábbi ad hoc szervezett számvétel részéről nem 
történt az ügy fontosságához méltó rendszeres-
séggel és gondossággal. Pedig nem kis összeg-
ről van itt szó. Mutatja ezt a következő statisz-
tikai táblázat, melyet a közpénztári számadások 



alapján a > Nyomtatványok és iróí díjak^ rova-
taiból állítottam össze 1879-től, mikor a vallás-
tani kézikönyvek tényleges kiadása megkezdődött, 
1885-ig, mikor e rovat utólszor szerepel a kerü-
leti jegyzőkönyvekben. Megjegyzem, hogy itt a 
zsoltár-árenda nincs felvéve s hogy a bevételek 
és kiadások fő-fő része a vallástani kézikönyvek 
számlájára irandó. 

A közpénztár a kérdéses kerületi nyomtat-
ványok címén: 

bevett: kiadott: 

1879-ben 931 frt 99 krt 3785 írt 85 krt 
1880-ban 568 , 69 > 1990 , 58 , 
1881-ben 1516 , 81 , 2519 , 95 , 
1882-ben 1443 , 55 , 2413 , 12 , 
1883-ban 1218 j, — , 124 , 21 , 
1884-ben 1182 , 25 , 1947 , 47 „ 
1885-ben 1838 , 25 > 7Ő1 , Ő3 , 

tehát összesen 8699 frt 54 krt 13542 frt 81 krt, 

E szerint a jelzett hét év lefolyása alatt 
nyomtatványaira és kiadványaira a dunamelléki 
kerület 4843 frt 27 krral adott ki többet, mint 
a mennyit e címeken bevett. 

Nem csatolok e számokhoz kommentárt, csak 
rámutatok velők egy oly mezőre, melyen a ve-
tés és aratás nem állanak kielégítő arányban. 

Már pedig én hiszem, hogy épen a vallástani 
kézikönyvek révén, ha ezek ügye szellemileg és 
anyagilag gondos vezetésben részesül, a ^nyom-
tatványok* rovatában szereplő, évenként közel 
700 forintos deficitet néhány év alatt el lehet 
enyésztetni. 

A kérdés nyitját az yirodalmi bizottság* jó 
móddal való megalkotásában látom. 

Szervezze ezt a kerület pontosan körülirt 
hatáskörrel, munkaértő és munkabiró emberekből, 
állandó tagokkal. 

Bizza rá az összes kerületi nyomtatványok 
és kiadványok szellemi és anyagi előállítását, vala-
mint azok irodalmi és financialis értékesítését, nyil-
vántartását, illetőleg ellenőrzését. 

Ruházza rá a most gazdátlan jószágként 
tengő > vallástani kézikönyveket készíttető bizott-
ság* jog- és munkakörét, a mi különben is 
se szabályzatilag, se kerületi végzésekben szaba-
tosan meghatározva soha nem volt. 

Tűzze elé azon nem elérhetetlen végcélt, 
hogy a vallástani kézikönyvekkel való okszerű 
gazdálkodással hozza idővel oly helyzetbe a ke-
rületet, melyben ez se az egyes gyülekezetek, 
se a közpénztár támogatására ne szoruljon, mikor 
nyomtatványai költségeit fedeznie kell. 

Ha az irodalmi bizottság erélyesen kezébe 
veszi ez ügyet s rendet csinál; ha különös gond-

jaiba veszi a vallástani kézikönyvek elhagyatott 
sorsát : én hiszem, hogy a következő 7 év nem-
csak nem fogja a ^Nyomtatványok* rovatában 
közel ötezer forintos deficittel terhelni közpénztá-
runkat, hanem jelentékeny jövedelmet hoz szá-
mára. 

Ajánlom e tárgyat az intézők és a közgyű-
lés becses figyelmébe. 

Ssöts Farkas. 

Egyházi fejlődésünk akadályai. 
(Vége.) 

De ha szívünkön fekszik a vallásos bensőség föl-
keltése, ha a hitélet nemes és gazdag forrásainak meg-
nyitását az egyház komolyan akarja, úgy figyelmét, 
egész erejét és törekvését protestáns tanárképző inté-
zet fölállítására kell fordítania. Egyházunk leendő intelli-
gentíájának képzése, s így egyházunk egész jövője függ e 
kérdésnek megoldásától. Ifjaink a mostani tanárképző in-
tézetekből a középiskolákban beszívott protestáns szellem-
ben és öntudatban nem megerősödve, hanem meggyön-
gülve kerülnek ki. Az e részről fenyegető baj nem öltött 
ugyan még akut jelleget, mert míg egyfelől vannak ez 
intézetnek olyan tanárai, kiket az egyház iskoláiba a 
régi rendszer alapján a ref. theologia jelesebb növen-
dékei közül toborzott s ezekben még elevenen lüktet a 
protestáns öntudat, másrészről a mostani képesítés alap-
ján alkalmazott ifjú tanárok vittek a középiskolákból 
annyi ragaszkodást egyházukhoz a tanárképző intéze-
tekbe, hogy azt néhány év feledésbe nem meríthette. 
De a mostani rendszernek fentartása prot. tanárképző 
intézet nélkül napról-napra rosszabbá fogja tenni a 
helyzetet, a prot. szellemű és öntudatú intelligentia az 
egyházban napról-napra fogyni fog, és azt óhajtani 
nem, de félni tőle igen is lehet. A vallás és erkölcstani 
tankönyvek hibáin és fogyatkozásain azonban közép-
iskoláinkban is segíteni kell. És ha a középiskolák szá-
mára tanárképző intézetünk lesz s ha még iskolaügyünk 
koronájául protestáns egyetemet is fogunk állítani, úgy 
az iskolák és a társadalom nevelése körül megtettünk 
mindent, mire az egyháznak biztos fejlődése érdekében 
szüksége van. 

Ámde ez nem minden 1 Az iskola, ha elvégezi is 
lelkiismeretesen, buzgalommal a maga föladatát, a gya-
korlati életnek kell arra föltűzni a koszorút. Itt van mái-
nemes hivatása, magasztos működési köre a szószéknek, 
hivatásszerű szent kötelessége a lelkipásztori karnak. Az 
iskola falai közül az élet küzdelmeibe kilépő egyházta-
goknak úgy fölfogni szellemi szükségeiket az egyház 
terén, s úgy kielégíteni azokat, úgy fentartani az élet 
és egyház között a nemes kapcsot, úgy irányozni az 
egyházi és vallásos érzületet, úgy ébrentartani, fejteni 
és erősíteni a protestáns öntudatot, úgy óvni és ápolni 
a keresztyén erkölcsiségnek fenséges elveit, hogy minél 
tökéletesebb harmónia legyen az iskola és gyakorlati 
élet, az egyház és a társadalom között 1 S hogy ez elvek 
ne csak csengő érc és pengő cimbalom legyenek, hanem 
megfelelő tettekben nyilatkozzanak, ez nem csekély s 
megoldásra váró probléma. De lelkipásztoraink nagy 
része nem bír és nem is bírhat már neveltetésénél és 
képeztetésénél fogva sem azon tulajdonokkal, melyek 
hivatása magaslatának elérésére szükségesek; nem bír 
vagy nem akar magának oly működési kört teremteni, 
melyen lelkesedését, ha van, másokba önthetné és érővé 



és gyümölcsözővé tehetné, s nem tudja eltalálni sokszor 
még a legtehetségesebbek közül való sem, miként egyez-
tesse össze állását s annak méltóságát az élet és társa-
dalom viszonyaival ? Annyi félszegséget és szögletességet 
alig lehet látni, mint épen ezen a téren. S mi mindennek 
az oka ? Az, hogy theolog. intézeteink nevelnek és vezé-
relnek ugyan a tudományra, de vajmi keveset a gyakor-
lati életre. Az ifjú pap, midőn az iskola falait elhagyja, 
akkor kezd betűzni a társadalom és élet nagy könyvé-
ben s akkor veszi észre mennyire kevéssé van elbocsátva 
épen azon dolgokban, melyek a papi hivatalnak az 
élettel való összeköttetésére vonatkoznak és annak min-
dennapi teendőit illetik. Az intézet úgy gondolkozik, 
arra valók a káplánÍ évek, hogy vezérfonalat adjanak 
azokban, melyeket parlagon hagyott vagy nem fejtett 
ki az iskola. Mintha nem tudnák, mily csodálatos viszony 
van sok helyütt segédlelkész és lelkipásztor-főnöke 
között. y De ez kellemetlen tárgy, feszegetésétől óvako-
dom. Ámde egy kérdést mégis kockáztatok: a cura 
pástoralis nemes gyakorlatát hol sajátítsa el a segéd-
lelkész, hiszen ez a tér parlagon heverő terület! Különö-
sen pedig ott, azon egyházakbán, melyek értelmi súlyuk 
népességük és vagyoni állásuk alapján vezérszerepre 
hivatvák és a hol segédlelkészekre állandó szükség van, 
cura p. teljességgel nincsen is. Fogalom ez test nélkül. 
De hát, valljuk be, nem is lehet ez másként, hiszen elő-
kelő gyülekezeteinkben 8—13 ezer lélek esik egy lelki-
pásztorra és ez megmagyarázza a lelkipásztori gondozás 
szünetelését! 

De ott van a szószék, a lelkipásztorok trónusa, ez 
összekötő látható kapocs a föld és az ég között, egy-
házunknak eme hatalmas erőssége és ereje, mely hivatva 
van híveinek lelkében mindazt végezni, mindazt a hiányt 
és iirt kitölteni, mindazon érzelmeket fölkelteni, azt az 
áhítatot előidézni, a szívet megszentelni, a kedély ünne-
pélyes emelkedésével a lélek fenséges szárnyalását az 
egek felé a szó hatalmával elővarázsolni, nemesíteni az 
életet, irtani a gyomot, mire a róm. kathol. egyház a 
mesterség és művészet, a misticísmus s a lelkiismereten 
való uralkodás számtalan eszközével rendelkezik. Oh nagy 
gondolat, magasztos cél, minél szebbet az Isten legfelsé-
gesebb adománya, az értelmes beszéd elé soha nem 
tűztek. Es én valahányszor a szószék magasztos hivatá-
sára gondo'ok s szemeim előtt az ezt környező üres 
ülőhelyeket képzeletben vagy valóságban föltűnni látom, 
önkénytelenül fölmerül az a kérdés, vájjon a hitmeleg-
ség hiilésében, a vallásosság gyöngülésében, az üresség-
től-kongó templomokban nincsen e része magának a 
szószéknek is ? Mert csodálatos az, hogy a ref. egyház-
ban, melynek legerősebb oldalát az igehirdetés képezi, 
melynek istenitisztelete teljesen a szószékre van bazi-
rozva, csak elvétve találunk a szó valódi értelmében 
hivatott egyházi szónokokat. Es valljuk be, hogy theol. 
intézeteink az én tapasztalásom szerint legalább nem 
érzékelték föl az egyházak eme legéletbevágóbb szük-
ségletét. A szónoki képesség kifejtésére minél kevesebb 
gondot fordítottak vagy a semminél alig tettek többet. 
Az én koromban legalább nem hogy példányszerű, de 
némely intézetben tűrhető' szónoklat tanórák sem valá-
nak s még a hivatott tehetségen sem idomítottak sem-
mit se. Most másként lehet, megengedem ; de hogy az 
egyház érdeke e téren a lehető legnagyobb tökéletese-
dést, a legnagyobb gondot és lelkiismeretet kívánja a 
lelkészi pályára lépők szellemi vezetésével megbízott 
intézetektől, azt talán nem vitathatja el senki sem. Nem 
azt teszi ez, hogy az iskola legyen minden. Az iskola 
nem pótolhatja, de elősegíteni tartozik az életet. Az élet 

s gyakorlat majd kifejti az iskola által előkészített hi-
vatást, mint kifejtette sokakban az iskola nagy mulasz-
tásai dacára eddig is. De én bevallom őszintén, itt is 
félek a visszaeséstől, a vissza felé való fejlődéstől, okát 
adom ennek a véleménynek vagy ha úgy tetszik, ez 
irányú meggyőződésemnek is. Ha az iskola hiányos 
rendszere dacára az élet fejlesztett és teremtett is eddig 
szórványosan a szószék magaslatához méltó egyházi 
szónokokat s ha általában lelkipásztorainkat e téren 
folytonos előretörekvésre ösztönözte, erre nem kicsinyel-
hető befolyással volt az a tudat, hogy a szónoki erő és 
képesség nem csekély súlyt vetett a lelkészválasztás 
mérlegébe. Most a szabad választások csaknem teljes 
megsemmisítésével ez a hatalmas indok is elenyészett. 
Mert bámulni igen, de érteni nem lehet, hogy az az 
egyház, melynek fundamentumát az Isten igéje, cultusá-
nak központját az igehirdetés és a szószék képezi, mi-
ként felejthette ki minősítési szabályzataiból ezt a hatal-
mas érdeket, ezt a nagyon is jogosult s életbe vágó 
tekintetet. Ám olvassák el önök a különböző minősítési 
szabályzatokat, melyikben van igazi súly fektetve ez 
érdekre, melyikben van méltányos figyelemre méltatva 
a szónoki képesség ? És ennek figyelmen kívül hagyása 
megteremheti, meg fogja teremni káros gyümölcseit, és 
ez nem lesz egyéb, mint a szószéknek hanyatlása, ezzel 
együtt az egyházi életnek is sülyedése. 

Figyelmes szemlélő ezer és ezer jelenségét láthatja 
egyházunkban a hanyátlás szomorú állapotának. A káros 
tünetek nemcsak kívülről jött hatások és befolyások szü-
leményei, hanem egyúttal és inkább szervezeti benső 
bántalmak és rendetlenségek sajnos eredményei. Ez 
utóbbiakon az egyháznak hatalmában áll segíteni, s ez 
által egyszersmind a külről jött káros hatásokat is csök-
kenteni. Ez egyháznak keletkezésétől fogva nemes és 
nagyszerű missziója van, e misszióról lemondani annyit 
jelentene, mint lemondani az egyháznak önmagáról. De 
ha fölemeli lelkesedéssel azt az aláhanyatlott zászlót, 
mely századok vészeiben, viharaiban őseinknek nemcsak 
nemes vérét látta pat^kzani, de ragyog szorgalmuknak 
s verejtékeiknek drága gyöngyeitől is; ha öntudattal 
tovább halad az ösvényen, melyet a nemzeti genius 
bánat- és örömkönnyekkel öntözött; ha iskolaügyünk 
lelkes fölkarolása, fejlesztése és prot. szellemben folvirá-
goztatása által teljesíti a társadalom megteremtésének 
dicső hivatását; ha lelkipásztorainak minden oldalú ki-
képzése által azokat képesekké és méltókká teszi magas 
hivatásuk betöltésére és gyakorlatára ; ha keresztül viszi, 
hogy a cura pastoralis az életben és gyakorlatban ne 
legyen csak puszta fogalom; ha a szószék emelésére 
ösztönzéseivel, intézkedéseivel s méltányos szervezései-
vel a szószék körül megnyitja a nemes versenynek küzd-
terét, fáradozásait : meggyőződésem szerint rövid idő 
alatt az egyházi élet örvendetes lendülése, a hitmelegség 
föllángolása, a vallásos bensőség új életre ébredése, a 
protestáns öntudat eleven lüktetése és mindezek ered-
ményei gyanánt az erkölcsiségnek a szíveket megszen-
telő s az egész életet átalakító és megnemesítő magasztos 
ragyogása fogja jutalmazni. 

(E komor cikknek a mult számban közölt részébe 
két értelemzavaró sajtóhiba csúszott be, melyek követ-
kezőleg javítandók ki: »az eszmék és elvek nehéz nyá-
jából « helyett vtusájábóU teendő, a cikk alatti jegyzet-
ben pedig Szerző helyett Szerlc. olvasandó. Szerkesztő.) 



I S K O L A Ü G Y . 

A konfirmációra előkészítés alkalmából. 
Dunamelléki egyházkerületünkben a legtöbb helyen 

most tanítják a növendékeket a konfirmáció tananyag-
jára. Egy-ké t helyen megtartatott ugyan már a hitmeg-
erősítés ünnepélyes szertartása, néhány helyen a nyár 
v é g e felé, augusztusban fogják megtartani; de el lehet 
mondani, h o g y általánosságban most van a konfirmációra 
előkészítés ideje. Ebből az alkalomból szabad legyen 
lelkésztársaim figyelmét e becses lapok útján e g y figye-
lemreméltó kérdésre felhívnom. 

Mielőtt felvetném e kérdést és felfogásom szerinti 
megoldását ajánlatba hoznám, kijelentem, h o g y m é g 
távolról sem fogok reflektálni ama polémiára, mely e 
lapok hasábjain, a konfirmáció kérdésében folyt. N e m e 
cikkek olvasása, a pro et contra kifejtett érvek hatása 
adta kezembe a tollat; e g y erről, illetőleg ezektől egé-
szen külön álló egyéni tapasztalat vett rá, h o g y irjak e 
tárgyról, mely évek óta kisért és a melylyel csak az 
idén mérkőztem meg. 

Ú g y tudom, h o g y egyházkerület-szerte a régi, 
kipróbált és nagyon jónak bizonyult Polgár-féle »Rövid 
útmutatás a keresztyén vallás előadására, a helv. vallás-
tételt követők értelme szerint* című kátét használják a 
konfirmáció tananyagjául. E káté V. , VI., VII. szakaszai 
egyenesen a konfirmációi oktatás céljából készültek és 
e g y e s részeikben éppen úgy, mint összességükben kitű-
zött céljuknak derekasan megfelelnek. N e m szorult rá e 
mű dicséretemre és a fentebbieket nem is dicsérgetési 
szándékból irtam. Ékesen szól mellette, ékesebben min-
den hirlapi cikknél, megfutott nagy pályája, közkedves-
ségben átélt fényes múltja. A mely mű, több nemze-
déknek egymás után volt tanítómestere és mint ilyen 
ama kiváló ritka szerencsében részesült, h o g y az utóbbi 
félszázad alatt felnőtt jeleseink és nagyjaink m é g ma is 
könyv nélkül emlegetik szavait: az a mű Önmagában 
hordja dicséretét. 

N e m tagadom, h o g y előszeretetem a könyv iránt 
azon mértékben növekedett, a mely mértékben gyakor-
lati alkalmazhatóságát és hasznos voltát évről évre mind-
jobban kiismernem sikerült. Midőn végigtanítottam éven-
ként, (mert h o g y a konfirmációra való előkészítés a lel-
kész kötelessége, azon soha m é g csak e g y percig sem 
kételkedtem) e káténak V., VI . és VII. szakaszait, min-
dig édes mege légedés szállta m e g lelkemet, a mint 
magányomban, szabad óráimban elgondoltam, h o g y im-
máron növendékeim minden szükséges dolgot jól érte-
nek, jól megtanultak. Jól esett elgondolnom, hogy a 2-ik 
rész említett szakaszaiból, tudják és értik, mi a sakra-
mentom, ki szerzette azokat, hány sakramentom van, 
miképen határozhatók meg, mi jelentésök van, mi a 
különbség a mi felfogásunk és a római katholikusok 
felfogása között felőlük, mi az egyház fogalma, mint 
osztatik fel az egyház, mi a mi anyaszentegyházunk 
rövid története, hány felekezet van, melyek a jellemző 
vonásai egyiknek v a g y a másiknak stb. stb. Majd tovább 
fiizve gondolataimat, természetesen több-több évi tapasz-
talat után, azt a kérdést vetettem fel magamnak: vájjon 
tudnak-e mindent növendékeim röviden, egyszerűen, 
világosan, érthetően, positive ? S a mint ez a kérdés 
felmerült lelkemben, attól kezdve mintha folyvást kisér-
tett volna valami. N e m hagyott nyugtot, háborgatott 
bensőmben, és mindig azt súgta, h o g y hiba van valahol 
és e hibán, e fagyatékosságon segíteni kell. A nélkül, 

h o g y elismerésem e könyv iránt kisebbedett volna, ku-
tattam, vizsgálódtam és lassanként kezdtem tisztán látni. 
A kisértet a maga ijesztő alakjában jelent meg előttem, 
de én szembe szálltam vele és legyőzésére erőt magának 
a műnek reputációjából és iránta táplált előszeretetemből 
nyertem. 

Röv iden: a következő fogyatékosságot vettem 
benne észre. 

E régi káténk a konfirmációi oktatás teljes tan-
anyagját felöleli, de előadási módszerében, főképen a leg-
vitálisabb részének: az ev. reí. hit alapelveinek, dogmái-
nak előadásában egészen negativ irányt követ és semmi 
positivumot nem ád, pedig a rövid, világos, összegezett 
positiv ismeretre éppen ebben a tekintetben van a nö-
vendéknek nagy szüksége. A konfirmációi oktatás nem-
csak azt célozza, h o g y a növendék fogalmat szerezzen 
magának hizonyos alapigazságokról, melyeknek észszerű-
s é g e más felekezetek elfogadott tételeivel bizonyítási 
úton igazolható; legfőbb célja az, h o g y positiv alapon, 
rövid összegezésben a saját egyházának hű képét vésse 
be a növendék le lkébe; h o g y ez a kép mindig lelke 
előtt lebegjen, állandó szeretetet, lelkesedést költsön 
benne az egyház iránt, melynek alaptanait megismerte. 
Ezt a rövid összegezést, ezt a hű képét egyházunknak, 
tanainknak nem találni sehol e műben. A z úrvacsoráról 
szóló része, nagy sikerrel polemizál a róm. katholikusok 
átlényegülési tanával; kimutatja ennek alaptalanságát. 
D e mindez csak negativ módszer és nem a mi tanaink 
világos, positiv előterjesztése. Ezt ott várnók, a hol a 
Krisztus ekklézsiájának különböző felekezeteiről beszél. 
Á m d e mit találunk itt ? 21 sorban ismerteti az apró-
lékosságig a róm. katholikus egyházat ; ugyanannyiban, 
sőt valamivel bővebben az ó-hitűek és egyesült görög 
egyházak tanait. A magunk egyházáról pedig, alig 
semmitmondólag, felényi terjedelemben emlékezik ' m e g ; 
nem ismerteti az ev. ref. egyház tanait, csak annyit 
mond, hogy a biblia hitünk és cselekedeteink zsinórmértéke, 
és h o g y miben különbözünk az ágostai vallástételt köve-
tőktől. Itt ezen a he lyen óhajtanám én egyházunk 
praegnans, positiv képét adni, az előbbeniek teljes hű 
összegezésében, a növendék lelke e l é b e ; h o g y ha már 
ismeri a mi helyes és szükséges, a legapróbb részlete-
kig a római katholikusok, egyesült és nem egyesült 
görögök egyházi tanait, ismerje m e g a saját egyhá-
záét is. 

Ebből a szempontból kiindulva, a 69. oldalon, 
ezen bekezdésnél. 3. Evangélikusok, a következőket 
írtam tanítványaim számára és tanítattam be v e l ő k : 

»3. Evangélikusoknak, kiknek e g y része ágostai, 
másrésze a helvétiai vallástételt követi, ez utóbbi ev. 
ref. egyháznak neveztetvén. Mi ez utóbbihoz tartozunk 
és azt valljuk, h o g y egyházunknak láthatalan feje van, 
a ki az Úr Jézus Krisztus. A hagyományokat nem is-
merjük el, hitünknek és cselekedetünknek egyedüli 
zsinórmértéke a biblia; a mi abban van, feltétlenül 
hisszük, ami abban nincs, semmi áron sem hisszük. 
Innen van, h o g y a mi istenitiszteletünknek központja a 
szent ige hirdetése, mely a bibliából van véve. Csakis 
két sakramentomot tartunk: a keresztséget és az úri 
szent vacsorát, mint a melyeket maga az Ú r Jézus 
Krisztus szerzett, a biblia tanítása szerint. Hisszük, 
h o g y a kenyér és a bor az Úr vacsorájában csak 
j e g y e és pecsétje a Krisztus testének és vérének és 
semmiképen át nem változik a Krisztus testévé és vérévé. 
Szűz Máriának és a szenteknek tiszteletét feleslegesnek 
tartjuk, mert a biblia tanítása szerint azt hisszük, h o g y 
e g y a közbenjáró Isten és az emberek között és ez az 



Úr Jézus Krisztus. Hisszük, hogy nincs purgatórium, 
mert a biblia tanítása szerint a lélek sorsa a halál után 
azonnal elválik. Búcsujárásokat nem tartunk, mert nem 
hiszünk szentekben; papjainkat megházasodni engedjük, 
hogy előttünk és velünk együtt példányszerű családi éle-
tet éljenek. Örömmel valljuk, hogy az anyaszentegy-
háznak, mint testnek tagjai vagyunk, és abban a bib-
liai és zsinati törvényeink szerint tanítóinknak és lelki-
pásztorainknak, espereseinknek és püspökeinknek — a 
törvény korlátai között — feltétlen engedelmességgel 
tartozunk. Elismerjük és valljuk, hogy egyházunk csak 
úgy lesz erős, ha mi is erősek leszünk a bibliai hitben, 
a feddhetetlen erkölcsben, elöljáróink iránti engedelmes-
ségben. Megismerjük és valljuk, hogy egyházi életünk-
ben az igaz hit, tiszta erkölcs és értelmes engedelmesség 
mellett az országos közalap az az intézmény, mely egy-
házunknak belülről erősödést, kivülre súlyt és tekintélyt 
fog adni. Éppen ezért kötelezzük magunkat, hogy bibliai 
hitünket megtartjuk, tiszta erkölcsiségünket megőrizzük, 
iskoláinkat, egyházunkat és a közalap által egyetemes 
anyaszentegyházunkat mindenkor tehetségünk szerint tá-
mogatjuk.* 

Felvetem a kérdést tiszt, lelkésztársaim előtt, hogy 
érzik-e konfirmációi káténk ama fogyatékosságát, melyet 
röviden érintettem és ha igen, elfogadják-e alapelveiben 
— nem zárva ki természetesen a módosításokat — köz-
lött közbeszurásomat, mely positiv, teljes képét adja 
vagy legalább akarja adni egyházunknak, és a mely hit-
igazságaink általános ismertetésén kivül növendékeink 
fogékony lelkébe az országos közalap intézményét is ideje-
korán bevési ? 

Foktő, 1887. május 9. Feleld JózseJ, 
.. ev. reform, lelkész. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Egészségi , erkölcs i é s i l l emszabályok . Irta 

Ruttkay Sándor Salgótarjánban. Második bővített kiadás. 
Szerző sajátja. Kis 32-ed rétű 36 oldalas verses mű-
vecske. Ára 6 kr. 

Kevés olyan népiskolai tankönyvet lehet találni, 
mely eszmemenetre s kivált irályra nézve a gyermek 
felfogásához, értelméhez alkalmazkodván, e c ímet: nép-
iskolai tankönyv, méltán megérdemelné. 

A z ismeretek elsajátítását többnyire a tankönyvek 
gyarló szerkezete, nagyzó stylusa nehezítik és lehetetle-
nítik. A bemagolás utóvégre sikerülhet, de az sem 
nem tanulás, sem nem elsajátítás, hanem inkább lélek-
gyilkolás. Ilyen, nem egészen a gyermek kezébe való 
munkának tartom Luther Márton kis kátéját is, ezt a 
különben igen tiszteletreméltó jeles művet, melyet talán 
kis terjedelménél fogva vélnek némelyek alkalmasnak az 
iskola számára, persze a nem szakférfiak, a nem paeda-
gogusok. Hiszen e kis könyv tulajdonképpen az érettebb 
elméjű felnőttek számára volt irva, és éppen nem a 
gyermekek számára, mégis 300 év óta gyötrik vele a 
gyermek elméjét, azon kegyeletes meggyőződéssel , hogy 
a benne foglalt tételeket világosabb, gyermeknek meg-
felelőbb kifejezésekkel megmagyarázni határos volna a 
szentségtöréssel. Oh, dicső emlékű Luther Márton, úgy-e, 
h o g y te a szellem felszabadításán s nem annak láncra-
verésén fáradoztál ? A kis káté legfeljebb az elemi iskola 
6-ik osztályába való csak, a hol az eddig tanult vallásos 
ismeretek rendszerben adatnak elő. A vallástanítást a 
kis kátéval nem kezdjük, hanem végezzük a népis-
kolában. 

Sajátságos tapasztalat az, hogy a prózánál mennyi-
vel könnyebben tanulja, mennyivel inkább szereti a 
gyermek a verset. Ez marad meg nála, ezt tartja meg 
híven sokszor vén korára is. Miért van mégis, hogy 
némely szakférfiak aristokratikus kicsinyléssel itélik el és 
tiltják ki a verset a tantermekből, ezt a kedvencét a 
gyermekkedélynek ? V a g y ha már teljesen nem is itélik 
el, miért ellenzik az erkölcs- és egészségtani vagy az 
ildomosságra oktató szabályoknak versben tanítását ? * 

Bármilyen okokkal és érvekkel vívjanak, a tapasz-
talás, az élet igazát eldönteni nem birják. Miután tény 
az, hogy a megfelő jó versekben tárgyalt igazságot a 
gyermek könnyen készséggel tanulja meg, s úgyszólván 
életére meg is tartja : mi természetesebb, mint odahatni, 
hogy különösen azon igazságok, melyek az ember testi 
és lelki életére nézve boldogító hatással vannak, milye-
nek az egészségi, erkölcsi és illemszabályok is, könnyű 
és zengzetes versekben közöltessenek a növendékekkel. 
A józan paedagogia eszményi célja : az ember minden 
jóravaló tehetségének kiművelése: testileg egészséges, 
lelkileg ép, eszes, becsületes, erkölcsös, modorában mű-
velt generatio megteremtése. Manap már annyi a tan-
tárgy az iskolában, hogy a tanítónak alig van ideje a 
legszentebbet a szívet művelni, nemesíteni, innen van, 
hogy az erkölcsi nevelést elhanyagoló iskola növendéke, 
kilépvén az életbe, csakhamar a rosz példák martalé-
kaivá lesznek. 

Tehát a gyermekek erkölcsi nevelésére kellene 
nagyobb gondot fordítania a népiskolának ! És a szerző, 
kinek művét e sorokban ismertetjük, éppen e magasz-
tos célt tartotta lelki szemei előtt műve megírásánál. S 
valóban a benne tárgyalt igazságok nagyon ís alkalma-
sak a gyermek erkölcsi nevelésére. Nézzük tartalmát. 
A z egészségi szabályok 9 szakaszban vannak tárgyalva. 
A szakaszok címei: levegő, lakás, ruházat, étel, ital, 
alvás, tisztaság, indulatok, gyógyítás. Itt találkozunk 
Szeberényi Lajosnak idevágó verseivel is. A z erköcsi 
szabályok szakaszainak címei : vallás, isten, haza, szülék, 
testvér, embertársak, önmagad, ártatlanság, hallgatagság, 
igazság, rend, szorgalom, tanulás, takarékosság, elégült-
ség, szerénység, jellemszilárdság, bátorság, önuralom, 
pihenés, részvét, könyörület, hála, kötelességek egyéb 
teremtmények iránt. Idézzük a »Szülők « cím alatti 
versecskét: »Szeresd mindenekfelett — Isten után szü-
léidét — L é g y irántuk engedelmes — Háládatos, szíves, 
kedves — Kicsiny gyermekséged óta — Életed jó szü-
léd óvta — Érted fárad, táplál, szeret — Viraszt beteg-
ágyad felett — Ki becsüli apját, anyját — Megnyeri 
az Úr irgalmát — D e Isten sújtja kezeivel — Ki roszúl 
bán szüleivel. 

A illemszabályok a gyermek magaviseletét, teendőit 
határozzák meg a következő címek alatt: Templomban, 
reggel, utcán, iskolában, asztalnál, este, látogatás, társaság-
ban. Álljon itt a >Társaságban* című szakaszból néhány 
sor : »Ha valaki megszólítna — Tudakolna, kérne, hína, 
— V a g y a kérdést nem értenéd — Ne mondd »no«, 
»mit«, hanem »tessék*. — Bárkiről ha kell beszélned — 
Rágalomtól megkíméljed — »Érti ? hallja ? tudja maga ? — 
Oktalannak járó szava —• Közel ahhoz ne vidd arcot — 
Kivel beszédedet tartod — Ne köhögj másnak sze-
mébe stb. v 

Ilyen formán hangzanak e könyvecskébe foglalt 
szabályok. Maga a nyelv általában eléggé folyékony, 
tiszta és szabatos: egyes nehézkesebb helyeken nem 
akadunk fenn. Kerülendők gyermekverseknél az ilyen 
gúnyos, gyöngédtelen kifejezések: »Csak ne bízd ma-
gadat kuruzsló banyákra (10. lap) Öltözéssel ne pisi-



mogjál (26. 1.) Más szavába ne kotyogjál.* Mindazon-
által e művecske jó lélekkel ajánlható a népiskolának. 

-Godoskodjék minden tanító, hogy azt megszerezze, 
melynek versecskéit a gyermekek legcélszerűbben az 
órák megkezdése előtt előmondás után fogják elsajátíthatni, 
A gyermeknevelés és tanítás magasztos érdekét szívén 
hordozó szerző megérdemli e műveért minden gyermek-
barát elismerését. E. J. 

B E L F Ö L D . 
Püspöki látogatás a külső-somogyi egyház-

megyében. 
Bálványoson május i-én, a vasárnapi istenitisztelet 

később tarthatása végett, előbb az iskola meglátogatása 
történt meg s csak azután vette kezdetét a tágas tem-
plomban ünnepi ruhájában megjelent gyülekezet előtt 
tartott istenitisztelet. Az ima és apostoli köszöntés el-
hangzása után fölhangzott itt is a főpásztori beszéd,*) 
mely a gyülekezet korábbi áldozatkészségét megdicsérve, 
sajnálatát fejezte ki a fölött, hogy sok most az adóhát-
ralék ; rámutatott az egyháztagok nagy részének fény-
űzés, dologtalanság stb. miatt való elszegényedésére s 
az ebből származó erkölcsi veszélyekre ; s míg ezeket 
megtérésre intette, addig a munkás, becsületes és taka-
rékos elemet mintegy például állította a hanyatlók elé. 
A találó beszéd nagy hatást tett a gyülekezetben. 

Még az nap délután Endréden következett a láto-
gatás, a hol szintén volt honvédtiszt üdvözölte az egy-
kori honvédtábori papot. Az előrehaladott idő miatt a 
megérkezés után csakhamar elkezdődött — a díszesen 
megnyitott kis templomot zsúfolásig megtöltött nép 
előtt — az istenitisztelet. A főpásztori beszéd megdi-
csérve az egyháztagok buzgó templomba járását és egy* 
házszeretetét, szigorú intelmeket is tartalmazott az el-
harapódzott káromkodás és porlekedés ellen. 

A napnak hátralevő része az iskola megvizsgálá-
sával s a presbyteriummal tartott tanácskozásban telt 
el, úgy hogy mire ez utóbbi véget ért, egészen bees-
teledett. 

A másnapi (május 2.) teendő, Kőröshegyre való uta-
zással vette kezdetét. A kőröshegyi községi elöljáróság, 
már a határon adott kifejezést küldöttségileg a főpásztor 
iránt érzett tiszteletének, a szintén itt váró helyettes 
lelkész lelkes szavai által. Kőröshegyen a falu népe 
ünnepi ruhába öltözötten várta az utcán s különösen a 
papház és templom környékén a főpásztor megérkezését. 
A papudvaron az egyháznak buzgó öreg lelkésze s egy-
házkerületünk tanácsbirája, a megvilágtalanodott, de még 
most is ép lelkű s tiszta gondolkozású Gaál György 
megható szavakban adott kifejezést érzelmeinek, mire a 
főpásztor maga is meghatottan, sok szembe pedig köny-
nyet csalva, megindítóiag válaszolt. 

A pár napig gyengélkedett főpásztor itt mintegy 
újra éledve adott kifejezést örömének, hogy szólhat a 
sokat szenvedett, de szenvedéseiből Phoenixként újra 
feléledett gyülekezethez, melynek erényeit (hitbuzgóság, 
áldozatkászség, agg pásztorának megbecsülése stb ) mél-
tányolva, rámutatott a még kis mérvű, de könnyen el-
harapózható hibákra is, mint fényűzés, adósság-csinálás, 
kendőzés a fiatal nőknél stb., erőteljes szavakkal intvén 

*) A püspöki beszédek, tudósítónk szívességéből bő kivonatban 
beküldetvén, együttes közlésüket más alkalomra tartjuk fenn, Szerk. 

ezek elhagyására. Az istenitisztelet után az iskola-vizs-
gálat tartatott meg. 

Délután a kisded és szegény, alig 70 lélekből álló 
Kereki leányegyháznak meglátogatása következett. Meg-
ható jelenet volt, midőn a főpásztor tekintélyes számú 
kíséretével, a nagyon szegényes külsejű, néppel teljesen 
ellepett levitalak udvarára bevonult. A tornácon Tűri 
Károly, az anyaegyház helyettes lelkésze szólt a főpász-
torhoz, mintegy előkészítve őt a végenyészetnek elébe 
néző kis erőtelen egyház szomorú viszonyaira. 

Rövid válasz s kevés időzés után az újra megszó-
lalt egyetlen harang szavára, úgy megtöltötte a külön-
böző vallású egyszerű népség a nagyon kisded és sze-
gényes imaházat, hogy püspök úr egész kíséretével alig 
tudott abba behatolni. Az első keresztyének szegényes 
sorsára emlékeztető ének elhangzása után, itt is meg-
zendült a főpásztornak kegyelmet és békességet hirdető 
szava. 

A nagy hatású beszédet hasonló ima követte, mely-
nek végeztével az iskola megvizsgálása s a presbyterek-
kel való tanácskozás történt meg. Az iskola megvizsgá-
lása és a presbyteriummal való tanácskozás után a 
Satzgerné (bécsi gyárosnő) által fenntartott kisdedóvó 
megtekintésére kéretett fel püspök úr, a hol a díszes 
parkkal körülvett, ez alkalomra feldíszített csinos épület 
bejárásánál, a fenntartó úrnő megbízottja Pöschl Ferenc 
úr adott rövid lelkes szavakban kifejezést azon öröm-
nek, mely e kisded gyermek-fészket a mai napon érte. 
Majd ez épület belsejének megtekintése után a kicsi-
nyek mutatták be a nevelőnek vezetése mellett apró 
de kedves tudományukat, mely a jelenlevőkben azon 
meggyőződést erősítette meg, hogy egy jó szív felbuz-
dulása nagyon áldásdúsan érvényesülhet egy egész nem-
zedék jólétére nézve 1 Végül a látogatást köszönte meg 
érzékenyen az intézetnek vezetője. 

A következő nap (máj. 3.) reggelén folytattuk 
utunkat a szép Balaton partján Szárszó leányegyház 
felé. Ez a leányház egyike azoknak, melyek ha csak 
kis buzgóságra is hajlandók volnának : lelkészszel és ta-
nítóval láthatnák el magukat. A fehér ruhába öltözött 
leányok itt is, mint mindenütt sorfalat képeztek a tanító 
udvarán, a főpásztor megérkezése alkalmával. Az anya-
egyház lelkésze által elmondott üdvözlő szavak után a 
harangok nem sokára behívtak az Úrnak házába, a hol 
püspök úr csakhamar megkezdte beszédét, melynek atyai 
intelmei, dorgáló szavai nagyon találók valának. 

Az elbizakodott, magára sokat tartó, durcás leány-
egyház elhagyása után Szólád anyaegyház felé vette 
útját püspök úr. A lelkészi udvaron a 83 éves agg 
Dehreczeni Sándor lelkész mellett Török József h. 1. fo-
gadta főpásztorát, ki szívélyes hangon hasonló szellemben 
válaszolt. 

Délután 3 óra tájban elkezdődött itt is az isteni-
tisztelet e különböző vallásfelekezetű közönség előtt, a 
hol a főpásztor nagy elismeréssel szólott a gyülekezet jó 
szelleméről, agg lelkésze iránti tiszteletéről, a helyettes 
lelkész ügybuzgóságáról, egyszersmind óva intvén némely 
pörlekedni szeretőket e hibájuk elhagyására. 

Az istenitiszteletet itt is, mint másutt az iskola meg-
vizsgálása s az egyház ügyeinek vezetése felől való kér-
dezősködés követte. 

Szerdán délelőttre (május 4.) a közelfekvő Köttse 
leányegyház meglátogatása volt kitűzve s már reggeli 
9 órakor ott voltunk a mindenféle vallású néptől elle-
pett egyszerű tanítói udvaron, hol előbb a csepeli anya-
egyház lelkésze, Vasváry Sándor a leányegyháznak — 
majd Schleining Vilmos ágost. hitv. lelkész a helybeli 



ág. hitv. ev. egyháznak nevében mondott meleg üdvözlő 
szavakat a főpásztornak. 

A szívélyes válaszra csakhamar a templomba 
menetel következett, a hol a köttsei intelligenciának hon-
levő minden tagja, különösen kedves jelenségű úrhölgyei 
valláskülönbség nélkül megjelentek és én nem hiszem, 
hogy reájok nézve örökké emlékezetes ne maradjon a 
főpásztornak megkapó beszéde, mely a vigasztalásnak, 
bátorításnak és intelemnek valódi mesterműve vala. 

Az istenitiszteletet iskolavizsgálat s presbyteri ta-
nácskozás követte itt is. 

Még ugyanezen nap délelőttjén Csepel anyaegy-
házba vonult át püspök úr kíséretével együtt. Itt szintén 
a Köttséről már előre hazament lelkész, Vasváry Sándor 
hangoztatta az üdvözlő szavakat, melyre adott szívélyes 
válasz után csakhamar ebédhez ült a társaság s már 3 óra 
tájban azonban megszólalt a templomba hivó harang s 
a község apraja-nagyja zsúfolásig töltötte meg a nem 
épen kicsiny ódonszerű templomot. Az ízlésesnek egy-
általában nem nevezhető éneklést, a főpásztor üdvözlő 
megszólítása és beszéde követte. A püspöki beszéd ékes 
dicsérete volt a gyülekezet szorgalmának, hogy »sok az 
arató«, de egyszersmind hatásos dorgálás a lábra kapott 
fényűzés s iszákosság és káromkodás ellen. 

Istenitisztelet után, míg püspök úr, kíséretének egy 
részével, az iskola megvizsgálásánál volt jelen, addig 
egyházmegyénknek a püspök urat folytonosan kisérő 
gondnoka, a vallásáért, egyházáért buzgó s egyházme-
gyénket majd 25 év óta lelkiismeretesen szolgáló Décsey 
Lajos úr, az istenitiszteleten is jelen volt reform, vallású 
köttsei földbirtokos urakkal egy igen üdvös eszmecserét 
folytatott a köttsei leányegyház jövőjét illetőleg, mely 
megbeszélés, ha a valósulás stadiumába lép, új életet ad 
a szegény sorsú kis egyháznak; a létesítők pedig a meg-
beszélt tervezés megvalósítása által, örök emléket emel-
nek maguknak. Emeljenek is 1 

A következő nap reggelén (május 5.) az alig fél 
órányira levő Teleld leányegyház meglátogatására indul-
tunk el. A kisded egyház regényes fekvésével, először 
elbájolta, azután pompás épületeivel meghódította és 
végül megismert rendszeretetével, buzgóságával, iparko-
dásával tiszteletteljes örömre indította püspök urat és 
egész kíséretét. A nagyon csinos és okosan épített ta-
nítói lak udvarán újra az anyaegyház lelkésze, Vasváry 
Sándor üdvözölte a főpásztort, mit az elfogadván, csak-
hamar utasítás adatott ki az istenitisztelet megkezdésére. 
A szép boltozatú, csinos templom már maga hálás ér-
zéseket költhetett a szívben az isteni gondviselés iránt, 
ki egy maroknyi népet ily bugóságra hevíteni tudott. 
Ezen érzelmeknek adott hangot a főpásztori beszéd is, 
nem hagyván szó nélkül egyszersmind az itt is mutatkozó 
fényűzés és iszákosság káros következményeit sem. — A 
beszédet egy kisded megkeresztelése, ezt az iskola meg-
látogatása és egyháztanács tartása követte, hol mindenek 
ékesen és szép rendben, találtattak. r. 

Folyó hó 5-ikén érkezett meg Telekiből a kicsiny 
Őszödre, hol az örvendező nép hosannával fogadta, zöld 
ágakat, virágokat hintvén útjára. A gyülekezet ifjú lel-
késze örömét fejezte ki azon, hogy főpásztorát üdvözöl-
heti. Püspök úr biztosítá őket szeretetéről s miután a 
kiséret megebédelt, délután 3 órakor templomba men-
tünk. — A rendes kíséreten kívül ott voltak a szóládi, 
csepeli, kőröshegyi, látrányi, bálványosi lelkészek, szár-
szói, teleki, szóládi tanítók, és buzgó ének után szólott 
a főpásztor a gyülekezethez ekképen: Kegyelem és bé-
kesség tinektek stb. 

Három nappal ezelőtt a ti leányotokat, a szárszói 
egyházat látogattam meg. Akkor csak néhány percnyi 
idő kellett volna, hogy titeket is felkeresselek. De más 
juhaim is vannak nekem, azokat is meg kellett látnom; 
a szóládi és csepeli anya- és ennek két leánya vették 
igénybe az én időmet, most itt vagyok köztetek és Isten 
megengedte nekem, hogy titeket, kikről annyi szépet és 
jót hallottam, megismerhesselek ; míg itt nem voltam is 
köztetek, addig is szívembe zárva valátok és hálát adok 
Istennek, hogy sikerült nekem egy régi peres ügyetek-
nek megnyeréséhez hozzájárulnom; és sikerült nekem 
egy súlyosodó nagy terhet vállaitokról levenni, midőn 
az állam kormánya felmentett benneteket az adott 630 frt 
állami segély visszafizetésétől. K. A 1 A ti kisded egy-
házatok az elnyomatás korában sok évtizedeken keresz-
tül védbástyája volt a megtisztított tudománynak és a 
messze vidékről idesereglett ref. hívek a ti egyházatok-
ban háborítatlanul imádhatták az Istent. A sok közül 
egy egyház, a szárszói, máig is megmaradt szárnyaitok 
alatt. A . l Ragaszkodjatok ezután is atyáitokról öröklött 
vallásotokhoz. Ne mondjátok, hogy kicsinyek vagytok, az. 
Isten a kicsinyeknek is Istene és a benne bizók soha sem 
szégyenülnek meg. Rátok, mint anyaegyházra, sok teendő 
vár még; az anyaegyház igazi megismertetője a iskola, a 
pap a felnőtteket, a tanító a gyermekeket tanítja az egy 
főbölcsességre. Azon legyetek, hogy a tanítói állást 
minél előbb felállíthassátok. Nem mondom én, hogy 
egyszerre. Ilyen nagy dologhoz nagy készület is kell, 
azért meg ne csüggedjetek. Reméljetek mások segedel-
mében is. Az az Isten, a ki annyi hányattatáson keresz-
tül oltalmatok volt, most sem hágy elesni és rásegít 
arra, hogy szent célotokat elérhessétek. Örömmel hal-
lottam, hogy megszaporodott gyermekeitek népesítik 
utcáitokat és látjátok gyermekeiteket, mint olajvesszőket 
asztalotok körül. Ezeket a gyermekeket is úgy neveljé-
tek, hogy azok is az atyák és nagyatyák erényével, 
a vallásossággal ékeskedjenek és mint vallásos szülők? 
gyermekei szégyeneljék atyáik nyomdokait elhagyni. Én 
most távozom körötökből, elhagyom a kies magyar 
tenger, a Balaton bájos vidékét; de szívemben viszem 
emléketeket. Emlékezni fogok rátok, mint a kik szeretik 
az Isten, szeretik az Úr házát, kik buzgósággal élnek az 
Úr idvességet szerző szent vacsorájával és a kik a vál-
laikra nehezedő terheket is szívesen viselik a Krisztus 
nevéért Vajha, ti is szívetekbe zárnátok engem. Az én 
emlékem nemsokára elmosódik emlékezetetekből, de ne. 
feledjétek el jóra intő szavaimat. A jó igyekezetben meg 
ne restüljetek, vallásosak, erkölcsösek legyetek és hogy 
az Isten adjon nektek erőt, adja meg kegyelmének lel-
két : ezért könyörgök, jertek, könyörögjetek ti is velem. 

A kicsiny Őszöd után Látrányba látogatott el a 
főpásztor. Tjátrdny határszélen eső egyházunk, sok és 
messzeeső szórványokkal, népes kath. községekkel körül-
véve, fontos állomása a külső-somogyi egyházmegyé-
nek . . . Sajnálatos tehát, hogy e helyen, a kívánatos 
béke, az imponáló egyetértés nem talál hazára; hogy a 
főpásztornak is éppen e belső ellenség ellen kellett min-, 
den erejével harcra kelni, templomban és presbyterium-
ban 1 — Az itt tartott beszéd az apostoli üdvözletből 
kiindulva így hangzott. 

A nagy apostolnak példáját követem, a ki leve-
leinek majd mindenikét ez üdvözlettel kezdi azokhoz, 
kiket ő szült újjá, tudván Pál apostol, hogy e kettőre: ke-
gyelem és békeségre van a legnagyobb szükség l így szólt 
a korinthusiakhoz, a hol versengések voltak, a hol egyik 
Pálé, a másik Apollosé, a harmadik Kéfásé stb. akart 
lenni; így az effézusiakhoz, a hol Demeter nevű ezüst 



műves támaszt lázadást, mestersége érdekében ; így a 
galatabeliekhez, a hol a tartományban szétszórt hívek 
között idegen tanokat hirdetnek, s Páltól eltéríteni igye-
keznek a híveket. Azért intéztem hozzátok én is ez 
üdvözletet, mert tudom, hogy a kegyelem és békességre 
tinektek kétszeresen szükségtek vagyon ! Hiszen szüksé-
günk van rá mindenekben, még kezeink munkája is az ő 
kegyelme által vezettetik gyümölcsözésre. Mennyivel in-
kább szorulunk az ő szent segedelmére lelki ügyeink-
ben?! Mert hiszen valljuk, hogy a jót, melyre akara-
tunk van is, el nem végezhetjük Istennek kegyelme nél-
kül, hogy tehát arra mindnyájunknak szükségünk van. 
De a békességre is arra a békességre, melyet Jézus 
hegyi beszédében, a 8 fő boldogság közé sorol, mond-
ván : boldogok a békességre igyekezők, mert azok Isten 
fiainak mondatnak! Arra a békességre, melyről Pál 
úgy nyilatkozik, hogy az a léleknek gyümölcse! S mi 
által szerezhetjük meg ezt a békességet ? 

Hogy békességben élhessünk Istennel, magunkkal: 
erre nem kívántatik más, minthogy lelkiismeretünk ne 
emeljen vádat ellenünk, ne vethesse szemünkre, hogy 
gonoszul éltünk e jelenvaló világban ; sőt tegyen vallást, 
hogy igyekeztünk arra a Jézusi magasságra : legyetek 
tökéletesek. - •> 

S hogyan állotok ti e tekintetben ? feleljen erre 
mindenki, s önmagáért. Pál intése szerint: próbálja meg 
minden ember magát: igyekeztetek-e a jó erkölcsökben 
előrehaladni ? a jó szándékot és a nemes törekvést jóba 
veszitek-e ? Én tudom : vannak ti köztetek józan, takaré-
kos, az erkölcsi jóban erősödni kivánó lelkűek, akikben 
a buzgóság, istenházának szeretete él, akik örömmel 
mondják: menjünk az Úr eleibe hálaadással. A kiknek 
óh mely jó dolog dicsérni istent, s nevének dicséretet 
mondani minden reggel és estve! Sőt tudom, hogy áldo-
zatkészséggel is igyekeztek ez anyaegyházat építeni, 
gyarapítani; nem rendelkezvén nagy kincsekkel, csak a 
magatok kezének munkájával, megtartjátok mégis az 
atyák e hagyományát. A nektek adatott erővel! Mint 
Péter a jeruzsálemi templom ajtajában szólott a koldus-
nak hitt bénához : ezüstöm és aranyom nincsen nékem, 
amin} vagyon, azt adom néked. . . s adott nekie ép tes-
tet, az erő által: éppen úgy állítjátok lábra ti is ez 
anyaszentegyházat; kitartó szorgalmatokról beszél e 
témplom, a papi és tanítói lakás, melyeket készen ugyan, 
átiide terhelő adóssággal vettetek át, s ma az adósság 
törlesztése is beszél a ti buzgóságotokról. íme mind-
ezekért általában dicséret illet titeket. 

Hanem nyilván kimondani nem félek azt is, hogy 
vannak ti közöttetek a mértéktelenség szeretői, a nehéz 
keresményt könnyen elpazarlók 1 Fájdalommal látom mái-
évek sora óta, hogy Látrányban a reform, lakosság 
kezén pusztul a földbirtok, a régi gazdák béreskednek, 
vagy pláne azon a töldón, melyet atyáiktól teher nélkül 
örököltek, az atyák ingatlana könnyen kifordult a fiak 
lába alól! Oh én kedves magyar népem! hogy oly ke-
vésbbé tudod eszedbe venni, melyek valók a te békes-
ségedre 1 ? Oh hogy te ez ősi örököt nem tudod átadni 
az unokáknak, hanem megrablod ezeket az ő boldog-
ságuktól ! Mennyire fáj ha hallok a pusztulásról, s ha 
hangzik a panasz, hogy másokban van a hiba, hogy az 
idők a súlyosak, azért megyünk tönkre! Gonoszak az 
idők? Hiszen e panasz 2000 évnél régibb, s már akkor 
akadott bölcs, aki feddi az ilyen panaszkodót — ne 
mondjátok, hogy az idők gonoszak', mert nem bölcsesség-
ből — származik ez a beszéd! Az idők mindig gonoszak 
voltak azokhoz, akik nem tudtak bölcsen gondolkodni 
ma a holnapi napra; akik könnyen elpazarolják maguk, 

amit nagy nehezen összezerzett az egész család! Az 
idők gonoszak olyanokhoz, akik nem tudják megbe-
csülni sem az apákét, sem a magukét; akik a józanság 
helyett, a mely edz, erőt ád és kedvre derít, jobban 
szereti a testnek gyönyörűségeit; a kik nem hallgatnak 
a bölcs tilalmára : ne nézd a bort, mikor csillog, mert 
megcsal és megcsip, mint a mérges kigyó. Az idők gono-
szak olyanokhoz, akik a békességes együttlakozás helyett, 
a pörlekedésben vesztegetik erejüket 1 Fájdalom ! e jelek-
kel, végig mentem a példabeszéd szerint Tolnán, Bara-
nyán, a mi magyar népünknél mindenütt, tehát nem csu-
pán itt találkozom. De hogy is álltok az atyafiságos béké-
ben ? Sehogy! vagyis inkább rosszul! Ez már fájdalom 
a ti örökölt, legrégibb betegségtek! Forgattam az egy-
házmegyei és egyházker. jegyzőkönyveket, s olvastam, 
hogy a ti gyülekezetetek, mely virágzó volt régen is, 
mely már a 17. században, a legelső alkalommal a Kálvin 
tisztított tudományával kívánt élni, mely azonban a 18. 
század első felében elvesztette anyaegyházi jogát, — s 
csakis II. Józseftől 1783-ban nyerte vissza, amit elvesztett, 
de aztán ettől az időtől, tehát 100 esztendőn át a meg-
kezdett versengések folytatódtak, lelkész és a gyüleke-
zet, elöljárók és a közrendűek, végül az egymáshoz tar-
tozó egyháztagok között! Úgy hogy e száz évből alig 
lehetne 10 esztendőt kiválasztani, melyek a békesség 
esztendei voltak volna! Mintha a Zsoltárból, melyet ta-
nultatok és énekeltek, kiszakítottátok volna ama kegyes 
óhajtást : oh mily szép és gyönyörűséges az atyafiaknak 
békességes együtt lakása! Mintha a béke angyala, mint 
egy elriasztott madár, csak röpködött volna e fészek 
körül; de itt hazát, nyugtot nem találhatna soha I 

Ezek a tények. A versengéseket látjuk csak, a régi 
időkből is. . . . — És mitől vagyon a békételenség ?! A 
szívből, mely Pál ellenére, mindig csak a maga hasznát 
nézi, és nem egyebekét is; és ugyancsak Pál szerint — 
mindenki magát jobbnak itéli, holott mást kellene magá-
nál jobbnak Ítélni. Oh ez a békételenség hasonlít a futó 
tűzhöz, mikor szélvész kavarog, nincs ház, melyet meg-
kímélne, mindent összerombol, még a béke e hajlékának 
falai sincsenek biztosítva ostromai ellen ! 

Példabeszéd mondja, ahol a rokonok közt nincs 
béke, ott mindenki mindenkit vádol. Itt is így van! S 
e szünet nélkül tartó háború-e jobb, vagy az építő, bol-
dogító béke ? Feleljetek ! Pál apostollal szólok : minden 
kétség nélkül — nagy gyarlóság tőletek az, hogy vannak 
versengések ti köztetek ! Nem jobb volna-e inkább a kárt 
is elszenvedni ? Hát avagy nincs közöttetek egy bölcs, 
a ki vezessen, a kinek szavára hallgassatok, a kinek ta-
nácsára megtaláljátok a békességet ? A pásztori és atyai 
intések forrásából, Pál apostol leveleiből halljátok: ha 
azért valami keresztyéni intésnek helye vagyon még ben-
netek ; ha a szeretetnek valami gyönyörűségét érzitek; 
ha a szent léleknek valami helye társaságtokban . . . oh 
teljesítsétek be az én örömömet: legyetek egyenlő indu-
lattal ; légyen egy szerelmetek. . . Semmit ne cselekedje-
tek versengésből, vagy hiábavaló dicsőség által; hanem 
alázatosságból, minden mást nálánál jobbnak Ítéljen lenni. 
Ne nézze kiki, mind az ő hasznait . . . teljesítsétek be a 
szeretet törvényét: azon indulat legyen bennetek, mely volt 
a J. Krisztusban ! És tapasztaljátok, hogy igy készül el 
fészke a béke angyalának, és közöttetek lakozik. Hogy a 
béke és az egyetértés egymást ölelik utcáitokon; hogy 
gyarapodástok lészen a testiekben is, a lelkiekben is. 
Megnyervén a békességet: mindenek megadatnak néktek 1 
Jertek, imádkozzunk a kegyelem és békesség istenéhez. 

(Vége köv.) Cserna István. 



A tiszántúli ev. ref. egyházkerület tavaszi 
közgyűlése. 

A tiszántúli egyházkerület tavaszi közgyűlése május 
hó 9-kén vette kezdetét Révész Bálint püspök s Vályi 
János főgondnok kettős elnöklete alatt szép számú egy-
házi s világi tagok jelenlétében. A gyűlés Révész Bálint 
püspök megható imádságával kezdődött meg, melyet 
elnöki megnyitó beszéde követett. E beszédben, miután 
a fontosabb tárgyakra előzetesen is felhívja a gyűlés 
tagjainak figyelmét, őszinte fájdalomérzettel emlékezik 
meg Sápy Sámuel, Tabajdy Károly s Dobos János ha-
láláról s kéri ezek emlékét jegyzőkönyvileg is megörö-
kíttetni. Ezután megemlíti, hogy Menyhárt János hittanár 
beadta lemondását a tanári székről, melyet majd négy-
évtizeden át tartott elfoglalva, továbbá hogy az előadá-
sok folytatásában betegség miatt akadályozott Bethlendi 
Endre hit-, Búzás Pál jog- s Lengyel Zsigmond gymn. 
tanárok helyettesítéséről a második félév folyamára in-
t é z k e d e t t , kéri a közgyűlést, hogy úgy ezt, mint a 
nyugalomba lépő tanár tanszékének még ezen gyűlésen 
való betöltése iránt tett intézkedéseit utólagosan hagyja 
jóvá. Majd a »Magyar protest. irodalmi társulat« ügyét 
ajánlja a tagok figyelmébe, buzdítva őket a nemes ügy 
felkarolására; ő maga egyszersmind ioo o. é. forinttal 
belép alapító tagnak, mely tettet a főgondnok egy 
500 forintos alapítvány tevésével követett. Jelenti azután, 
hogy az egyik világi tanácsbirói szék megüresedvén, az 
egyházak szavazataikat az illető bizottsághoz jul. 15-ig 
adják be. 

Az egyházmegyék s egyházak képviselőinek iga-
zolását az egyes bizottságok megalkotása követte, a 
főisk. gazdasági tanács jegyzőkönyveinek, az egyház-
kerületi pénztárnak, az Andaházi Szilágyi intézet gond-
nokának, a Fonciére pesti biztosító intézet számadásai-
nak felülvizsgálására, majd a díjlevelek, csere-vásárlási s 
eladási szerződések előleges átnézésére küldetett ki bi-
zottság. 

Tóth Sámuel egyházkerületi főjegyző felolvassa a 
május 5—6-án tartott lelkészképességi pótvizsgáról szóló 
jelentést, mely szerint 4 vizsgázott ifjú közül 3 részére 
a bizonyítvány kiadható, egy azonban készületlennek 
találtatott, de kegyelemből még egyszer előállhat. A 
tanítóképességi vizsgáról szóló jelentés szerint a szep-
temberben tartott vizsgára 27, az áprilisre 24 egyén 
jelentkezett, kik mindnyájan letették a vizsgát. Ezzel 
kapcsolatban Lukács Ödön indítványozza, hogy egy ve-
gyes bizottság alakíttassák javaslattételre az iránt, hogy 
a tanítói pályán éveken át sikeresen működő, képezdét 
nem végzett tanítóktól ne követeltessék a vizsga oly 
szigorúan. Szőke János pedig az akad. promociót végzett 
régi tanítóknak a képességi vizsga teljes elengedését 
indítványozza. Hozzá szóltak még e kérdéshez pro et 
contra Várady Gábor, Szeremlei József, Zsigó Endre, 
Széli Kálmán, Joó István; végre a gyűlés bizottságot 
küldött ki, melynek tagjai a képezdei tanárokon kívül, 
az egyházkerületi vizsgáló bizottság tagjai, Lukács 0 . s 

"Szőke J. 
Kínos benyomást tett Kiss Aron esperesnek a 

konventi tagságról való lemondása, melyet a még Pápán 
tartott gyűlés alkalmával nyújtott be Révész B. püspök-
höz, azzal indokolva, miszerint elve ellen van, hogy a 
konventben az egyházkerület által megejtett választás 
alapján foglaljon helyet. Ugyanezt mondja el itt a gyű-
lés előtt is, mire Révész B. emelt szót, kijelentve, hogy 
őt sajnálkozással tölti el előbbi lemondása is, de most 
ez még fájdalmasabban érinti. Meghajol a következetes-

ség előtt, de nem tartja más oldalról helyesnek azon 
parlamentáris szabály átlépését, hogy a kisebbség tartsa 
tiszteletben az alkotmányos többség által hozott határo-
zatokat. Beteges jelenségnek nevezi egyházi életünkben 
azt az áramlatot, mely tanácskozások alkalmával nem a 
jog és igazság, hanem politikai pártérdekek által hagyja 
magát vezettetni. Kéri nevezett esperest lemondása 
visszavonására s egyúttal a béke megrontását maga után 
vonhatónak jelezte a beregi egyházmegye határozatát 
akkor, midőn már a konventi képviselők választása 
ügyében a konvent is végzett. Kiss Áron tiltakozik az 
ellen, mintha őt politikai szempontok vezetnék, ő csak 
a meggyengült presbyterialis rendszer újból megszilár-
dítására törekszik. Hagyja meg őt a gyűlés elve s meg-
győződése mellett. György Endre szerint sajnálattal bár, 
de el kell fogadni a lemondást s a megüresedett helyre 
egy póttag hivandó be. Thaly Kálmán hosszasabban 
beszél, reflectálva a püspök szavaira, őket pártkérdés 
nem vezeti, ha van veszedelmes új áramlat, ennek okai 
csak azok lehetnek, kik az egyházmegyék többségének 
a gyűlésteremben való leszavaztatását kezdeményezték, 
helyesli a beregi indítvány szétküldését s kívánja, hogy 
a Kiss Á. helyére új rendes tag választassák az egyház-
községek által. Váradi Gábor nem kiván meddő vitába 
bocsátkozni, a tárgy res judicata lévén, fejezze ki a 
gyűlés jegyzőkönyvileg sajnálkozását az érdemes esperes 
felett s töltse be helyét választás útján. Peterdy Károly, 
Kiss Albert s Lengyel Imre felszólalása után a püspök 
kimondja, hogy az új konventi képviselő a holnapi gyű-
lésen fog megválasztatni, s a szathmári egyhazrnegyének 
a konventi képviselők választása tárgyában tett fölter-
jesztése felett is napirendre térnek. - : 

Következett a konvent jegyzőkönyvének hémely 
pontjaira nézve szükséges intézkedések megtétele. A 
konvent felhívása folytán azonnal, megalakíttatott ,áz 
egyházkerületi misszióügyi bizottság, melynek tagjai Kiss 
Áron elnöklete alatt Szabó János, Széli Kálmán, Peterdy 
Károly, Lukács Ödön esperesek, Tóth Sámuel s Farkas 
Antal főjegyzők. . 

Felolvastatnak továbbá a missziói állom ás 0 k ról' szóló 
jelentések. Ezek részére az egyházkerület a következő 
összegek megadását hozza javaslatba, a konvent előtt: 
az erdőhegyesi, boroz-sebesi, ménes-gyoroki és lippái 
(n.-szalontai egyházmegye) missziói . lelkészségek javára 
800 f r to t ; a t. polgári (al. szabolcs-hajdu-vidéki egyhaz-
megye) missziói lelkészségének évente . 500, ; egyszers-
mindenkorra 1000 frtot ; a beregi tractusban a .biFkei, 
az újdávidházai lelkészségnek 500—-500, á munkácsinak 
1000 frt, s a bihari egyházmegyében a K. N. R^éveji 
szervezendő ambuláns lelkészség javára 500 frtot; békés-
bánáti egyházmegyében levő misszióknak pedig össze-
sen 1500 frt. A békés-bánáti egyházmegye .misszióügyi 
bizottsága javaslatot. készített a Temes^ és Krassóme-
gyében levő szórványok lelkipásztori gondoztatásá ügyé-
ben. — A n.-bányai, mármaros-ugocsai és f.-szabolcsi 
egyházmegyék a jövő egyházkerületi közgyűlésen ha-
sonlókép kérni fognak segélyt a missziói pontok részéré. 
Elfogadtatott a konventnek való ajánlás végett az espe-
resi kar azon javaslata, hogy a szegedi egyhazát tem-
ploma felépíttetése után terhelő 17,000 frtnyi adósságból 
6000 frtot a közalap vállaljon el olyképen, hogy ennék 
törlesztésére 6 éven át 1000—1000 frt fizettessék;' - • 

Gönyei Károly az Andaházy-Szilágyi intézet gond-
noki állásáról lemondván, 20 év alatt e minőségben 
szerzett érdemei (az intézet vagyonát 20 ezer forinttál 
szaporította) jegyzőkönyvben örökíttetnek meg s miután 
az alapító levél szerint a gondnok a városi »választott 
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hites communitás« által választandó, melynek jelenleg 
a választott törvényhatósági tagok testülete felel meg, 
ez iránt a városi közgyűlés megkerestetni határoztatott . 
— A volt gondnok 1887. január i-től szép nyugdíjban 
részesül; helyét mort ideiglenesen Nagy Ferenc ügyvéd 
tölti be. 

A közalapból Összesen 319 egyház és lelkész 
88,978 frt segélyt kér. Az egyházmegyék 144 egyház 
részére 24,624, 126 lelkésznek 14,240 összesen 270 kér-
vényezőnek 38,868 frtot hoznak javaslatba. Az esperesi 
kar ezen összegeket ismét tetemesen redukálta, a meny-
nyiben 119 egyháznak 14,905, 121 lelkésznek 10,740 
összesen 240 folyamodónak 25,645 frtot javasol kiosz-
tani. Az egyházkerület is elfogadta ezen összegeket a 
konventhez való felterjesztés végett. 

E kérvények elintézésével együtt került a ház 
asztalára két egyházmegyének a domesztikára vonatkozó, 
illetve ezzel összeköttetésben álló előterjesztése. Az 
egyik a debreceni tractusé, mely a közalapi járulékok-
nak az egyes egyházakra átalány összegben való kive-
tését sürgeti. Az indítvány fel fog terjesztetni a konvent 
végrehajtó bizottságához. A másik a békés-bánáti egy-
házmegyétől ered, a zsinat mielébb leendő összehivására 
vonatkozik, melyet a domesztikai járulékok behajtási s 
kezelési módozataiból származó terhek, nehézségek meg-
szüntetése már egy maga is szükségessé tesz. Tatár 
János és dr. Hajnal István az indítvány elfogadását 
ajánlották, Várady Gábor épen a közalap érdekéből 
ellene vol t ; Tó th Sámuel bevárandónak tartotta a végre-
ha j tó bizottság intézkedését. Ez a nézet aztán érvényre 
is emelkedett. 

A miniszteri leiratok közül legnagyobb figyelmet 
érdemelnek azok, melyek tudatják, hogy az 1883., 
1884. évekre szóló államsegély összegek felhasználásáról 
felterjesztett számadások helyeseknek találtattak. Kedve-
zőtlen fogadtatásban részesült a helybeli pénzügyigazgató-
ságnak miniszteri utasítás folytán a superentendentiá-
hoz küldött válasza azon feliratra, mely már harmad 
ízben intéztetett a miniszterhez az államsegélyi nyugták 
megleletezése tárgyában. A válasz ezúttal sem volt ki-
elégítő s nem is a szóban lévő tárgyra vonatkozott. 
Lukács Ödön pedig panaszló hangon ad kifejezést a 
feletti megütközésének, hogy a miniszter már ily tekin-
télyes testületet, minő a tiszántúli ev. ref. egyházkerület, 
annyira sem érdemesít, hogy közvetlen maga válaszol-
jon feliratára, hanem egy alantas közegére bízza a fele-
let-adást. Bizony kevésre becsülhetnek bennünket oda 
fenn. Ellenben dr. Kovács Sándor és gróf Dégenfeld 
József semmi különöst nem látnak a pénzügyigazgatóság 
által való válaszolásban. Ezt talán épen a dolog természete, 
a pénzügyigazgatóság hatáskörébe eső szakszerűsége a 
föltett kérdésnek követelte meg. 

Olvastatott a presbyteri szövetség titkárának az 
egyházkerülethez küldött meghivó levele az 1888. évi 
londoni egyetemes gyűlésre. Intézkedés végett felterjesz-
tetik a konventhez; erről a presbyteri szövetség titkára 
is értesíttetni fog. 

A magyar prot. tudományos irodalmi társaságnak 
támogatását a közgyűlés, mint testület elhatározta s el-
fogadta gr. Dégenfeld Józsefnek indítványát a Balog Fer . 
módosítványával együtt. E szerint e kérdés az egyház-
kerületi költségvetést készítő bizottsághoz tétetik át, 
mely javaslatot tegyen hogy a kerület mint testület, 2 
vagy 3 pártoló tagsági díjjal (egy-egy 500 frt) lépjen-e 
be az űj társaságba, 

A második napi gyűlés tárgyait a debreceni főis-
kola ügyei képezték, ezt megelőzte a konventi képviselő I 

választás, melytől a kisebbség tüntetőleg távol tartá 
magát. Beadatott 48 szavazat, melyből 38 Szeremley 
József esperesre esett. Majd a közalapi végrehajtó bi-
zottságba egy rendes s egy pót tag lévén választandó, 
rendes taggá Szabó János, pót taggá Széli Kálmán espe-
resek választattak meg. Ezután a Körösi Sándor, Búzás 
Pál s Bethlendi Endre tanárok helyettesítése hozatott 
fe l ; az előbbié ugyanazon módozat szerint történt, mint 
1884-ben, Búzás Pál ajánlotta, hogy helyettesítése költ-
ségét önmaga fedezi, a Bethlendi Endréé pedig az 
1887—88-dik évi költségvetés rendkívüli szükségleteinek 
rovatába vétetett fel. Egyidejűleg megbízatnak a tanár-
karok s a gazdasági tanács, hogy a helyettesítés s 
kapcsolatos ügyek szabályozása végett szabályrendeleti 
javaslatot terjeszszenek a jövő gyűlés elé. Menyhárt 
János lemondó levele felolvastatván, a gyűlés Szabó 
János indítványára sajnálattal veszi tudomásul s elisme-
réssel adózik a jeles tanár tevékeny munkásságáért. 
Következett a tanszék betöltése, melyre öten pályáztak, 
kiknek nevei e lap mult számában már közöltettek, s 
kik mindnyájan bírnak képesítéssel. A választó küldött-
ség, melynek tagjai 8-an az egyházkerület részéről, 
köztük a két elnök s 8-an a debreceni egyház részéről 
— egyhangúlag Dicsőfi Józsefet választá meg. 

Ezután a theologiai szakvizsgák megállapítása kö-
vetkezett a konvent végzése értelmében, a javaslat pon-
tonként vétetett tárgyalás alá. Legfontosabb újításnak 
tekinthető, hogy a theologusok a 2. év végén alapvizs-
gálatot tartoznak tenni. Élénk vitát idézett elő, hogy a 
theologusok kötelesek-e elemi tanítói oklevelet szerezni. 
A tanárkarok ennek megszüntetését indítványozták, a 
tanügyi bizottság fenntartja az egyházkerület korábbi 
idevonatkozó határozatait, felolvastatik egyszersmind a 
theologus ifjúság folyamodványa, mely e vizsga kötelező 
voltát eltöröltetni kéri. Balogh Ferenc lendületes, érvek-
ben gazdag beszédben kél védelmére az ifjúság kérésé-
nek, de mindemellett, bár az ellenszónokok beszédei 
érvet nem cáfoltak s nem hoztak, a gyűlés a tanügyi 
bizottság indítványa mellett foglalt állást, s a theologu-
sokra a tanítóképességi vizsgálatot kötelezőieg kimon-
dotta. 

A harmadik napnak fontos tárgya volt a főiskolai 
tápintézet újjászervezésének ügye, melyre nézve a főiskolai 
tanárkarok s a gazd. tanács terjedelmes tervezeti mun-
kálatot dolgozott ki, melyet itt természetesen térszűke 
miatt kivonatilag sem ismertethetünk. E fontos tárgyhoz 
többen szólottak s két indítvány küzdött egymással. Az 
egyik, melynek szónokai Kiss Albert, Szűcs István, 
Ferge József, Tóth Kálmán, Farkas Antal voltak, még 
egy évre elodázandónak tartja a convictus újjászervezé-
sét ; beváratván ezen ügy minél teljesebb előkészítése, a 
reáliskolának a collegium épületéből való teljes elvitele 
stb., míg a másik, mely Elek Lajos előadóé, a tápinté-
zetnek már a következő év elején való újjászervezését 
sürgeti. Némethy Lajos ezt csak részben óhajtja legalább, 
ilyképen nyilatkozván Segesváry József s Szeremlei Jó-
zsef is. Révész Bálint az elhalasztás mellett szól, végre 
Joó István azon közvetítő indítványa fogadtatott el, hogy 
a gazdasági tanács bizassék meg a jövő közgyűlésre 
lehető legpontosabb concrét javaslat s épületi tervezet 
benyújtásával. 

Majd az énekoktatás ügye jött szőnyegre s kimon-
datott, hogy az énekismeretek hallgatása úgy a gymna-
siumi, mint a theologiai ifjúságra kötelező, fő súlyt fek-
tetvén az egyházi énekekre. Kívánatos e végből, hogy az 
ének és zenetanári tanszék, rendszeresítessék. A mezőtúri 
egyháznak gymnasiumi épület építése iránti kérelme 



örömmel teljesíttetik s a kért erkölcsi támogatás, hogy 
a szükséges 30,000 forintnyi kölcsönt olcsó percenten, 
jelzálog lekötése nélkül kaphassa meg a főisk. pénztár-
tól vagy a közalapból, megígértetik. A Debrecenben 
tervezett bölcsészeti tanfolyam szervezésének kérdése 
bővebb és alaposabb javaslattétel végett visszaadatik a 
tanárkarnak s a gazd. bizottságnak. Ugyanezen tanfo-
lyam javára Kovács Ferenc hódmezővásárhelyi lakos 
2000 frtos alapítványt tesz, mely nemes tet t magában 
hordja dicséretét. 

Az alsóbaranya-bácsi egyházmegye ez évi 
közgyűlése. 

Nemzeti nagy létünk gyásztemetője, Mohács, része-
sült az idén azon szerencsében, hogy az alsóbaranya-
bácsi egyházmegyei közgyűlés ott tartatott meg. A 
közgyűlés napját — május 4-ikét — megelőző délután, 
a szokásos előértekezlet ejtetett meg, tájékoztatást nyújtva 
a változatos és több közérdekű tárgyánál fogva figye-
lemreméltó közgyűlési programul felől. 

Gál Péter országgyűlési képviselő, egyházmegyei 
gondnok, mint világi elnök alkalmi megnyitó beszéde s 
a szokásos megalakulás után Kármán Pál esperes ter-
jesztette elő — ez úttal immár utolsó ízben — időszaki 
jelentését, mely az egyházmegye mult évi életéből sok 
örvendetes és sok komor mozzanatot említett fel. Méltók 
a nagy közönség figyelmére is azon áldozatok, melyeket 
az egyes gyülekezetek az egyház és iskola ügyének fel-
virágoztatására és előbbvitelére t e t t ek ; így például 
Omoravitcán egy tanterem átalakítására s épületek javí-
tására 1589, Vörösmarton harang-, óra- és templom-
javításra 1241 frt fordíttatott. Keő 1000 frt költséggel 
új iskolát épí tet t ; Kolked mintegy 1200, Torzsa és 
Haraszti egyenként 700, Béllye 600, Karancs 350 frton 
felül áldozott a nevelés és egyház céljaira. Tordince, e 
horvát ajkú ref. kisded egyház — unicum a maga ne-
mében — 700 forint adósságot törlesztett s önkénytes 
adakozásból harmoniumot szerzett. Rétfalu is nemes lelkű 
férfiút tisztelhet Márton Ferenc magyar biró személyé-
ben, a ki a gróf Pejachevich család által a ref. magyar 
helységnek engedményezett 33 hold föld és kaszáló évi 
jövedelméből fennmaradt 260 frtot az egyház pénztárába 
juttatta Sepse, Szent-László, Kórógy, egyenként 100 fo-
rintot fordítottak iskolai, illetőleg egyházi célokra. 

A gyülekezetek jelentékeny áldozatkészségéhez 
méltóan csatlakoztak azon buzgó egyesek, kiknek neveit 
nemcsak jegyzőkönyveink lapjai őrzik meg, de a kiknek 
érdemét a jók, nemesek és jövendő századok áldják. 

Első helyen kell megemlékeznünk azon fennkölt 
gondolkozású férfiúról, ki úgy is mint önzetlen hazafi, 
úgy is mint minden nemes és humán közintézményeink 
egyik legbuzgóbb támogatója, úgy Ís mint közelebbről 
egyházunk és iskolaügyünk egyik leglelkesebb istápolója, 
egyházmegyénk és egyházkerületünk, valamint a hazai 
nevelés és oktatás történetében is, elévülhetetlen érde-
mekre tette magát méltóvá. É férfiú Korbai Károly kulai 
ügyvéd, nagybirtokos, egyházmegyénk tanácsának köz-
tiszteletben álló tagja, ki nemes szíve és önzetlen haza-
fiassága által indíttatva, Istentől nyert javaiból, 5000 
azaz ötezer frtos alapítványt tett a magyar nyelv terjesz-
tése céljára oly módon, hogy annak kamataiból évenként 
az egyházmegyebeli német ajkú reform, gyülekezetek 
tanítói közül, a magyar nyelv tanításában legtöbb sikert 
mutató három tanító egyike 150, másika 100, a har-
madik 50 frt évi jutalomban részesüljön. Oly ritka és 

magasztos tény, melyet egy vázlatos referáde keretén 
belül kellőleg méltatni még nem is lehet, de a melynek 
megérdemlett méltánylására a hazai tanügy és nevelés 
minden igazi barátjának figyelmét ezúttal is felhívni, kel-
lemes alkalomnak tartjuk. Az egyházmegye közönsége, 
míg egyfelől jegyzőkönyvében örökíti meg a nemes 
alapító tettének emlékét, másfelől tekintélyes számú — 
lelkészekből, tanítókból és világi tanácsbirókból álló — 
küldöttség által fejezi ki háláját és tiszteletét a nagy 
nevű követésre méltó tanügybarát iránt. Ugyanő az 
újbenovcei egyháznak úrvacsorai edények szerzésére 
50 frtot adományozott. 

Ezen áldozatkészséghez méltóképen sorozhatjuk 
Csepini Adamovics Kapisztrán János alapítványát, ki a 
szentlászlói ref. lelkészi állomás dotetiójának céljára 
22 hold, és a tanítói állomás részére 9 hold földet ado-
mányozott. Nemes példája a keresztyéni buzgóságnak, 
azon 2000 frtos alapítvány is, melyet Iványos Sándor 
az ó-moravicai egyház részére hagyományozott . Újvidé-
ken egyesek buzgósága folytán mintegy 100 frt gyűlt 
össze iskolás gyermekek segélyezésére és Isten dicsősé-
gére. Ezenkívül más egyházainkban is számos lélekemelő 
jelével találkozunk a keresztyéni elhivatásnak, bizonysá-
gául a ref. népünkben még élő, öntudatos, áldozatkész-
ségnek, de egyúttal intésül is arra nézve, hogy csak 
addig áll szilárdan egyházi létünk alapja, míg a tagok 
szívében, az egyház és iskola iránti szeretet lánggal ég, 
melegít és világol! 

De hogy ez így legyen, ne forduljon elő sehol 
olynemű panasz, mint a minő a kánoni látogatás alkalmá-
val a mi egyházmegyénk egyes gyülekezeteiben előfor-
dult, hogy némely tanító urak nem vezetik növendé-
keiket vasárnapi istenitiszteletre, sőt önmagok is igen 
ritkán jelennek meg az istenitiszteleten. Az ily psnaszt 
másutt is megütközéssel fogják olvasni, ép úgy mint 
egyházmegyei közgyűlésünk mély sajnálattal és meg-
botránkozással értesült a felől; s érvényben álló egy-
házi kánonaink és törvényeink teljes szigorának hang-
súlyozása mellett, kötelezte a még most átalánosságban 
megnenezett tanítókat — kiknek arcát e sorok olvasá-
sakor méltán boríthatná szégyenpír, — hogy mint az 
anyaszentegyház veteményes kertének gondozói, úgy 
tanítványaik, mint a gyülekezett előtt jó példával és 
istenfélő életfolytatással járjanak elől, mert ilynemű pa-
nasz ismétlődése esetén az egyházi törvények teljes 
szigora fog velők szembe alkalmaztatni. 

Az országos egyházi közalap kezelési szabályainak 
módosítása tárgyában, tekintettel a mult évi kerületi 
gyűlés ebbeli határozatára, egy közfigyelemre érdemes 
javaslat terjesztetett az egyházmegye elé, melyet a köz-
gyűlés magáévá tett s az egyházkerületre ajánlólag fel-
terjeszteni határozott. 

Érdekes adatokat tartalmaz a tanügyi bizottság évi 
jelentése. E szerint az egyházmegye népessége az isko-
lákkal ellátott községekben 37,010 lélek. A mindennapi 
tankötelesek száma 4615, kik közül iskolába jár 987°/,) 
s nem jár r3°/ 0 - Van 55 tanterem, melyekközül 34 tel-
jesen, 20 részben, és 1 sehogy sem felel meg a törvény 
igényeinek. A tanítási siker jeles 18, jó 25, kielégítő 
14 tanító részéről. Az iskolai vagyon 194,811 frt 50 kr. 
Összes évi jövedelem 42,056 frt, kiadás 39,214 forint. 
Tanítói fizetések évi* összege 29,690 forint, melyből — 
sajnos — hátralékban van 5051 frt. 400 frtnál (lakást 
ide nem értve) kevesebb a fizetése tíz tanítónak. Fele-
kezeti ismétlő iskola 27 helyen, községi 3 községben van. 
Az egyházak 212, a községek 308 forinttal járulnak az 
ismétlő iskolák szellemi fenntartásához. Elénk eszmecse-



rére szolgáltatott alkalmat az alsóbaranya-drávántúli 
tanítógyűlés mult évi jegyzőkönyvének 5. pontja, mely-
ben az alsóbaranyai tanítók drávántúli kollegáikat ko-
molyan felhívják a gyűléseiken való részvételre és arra 
is, hogy »az összefűző köteléket ne lazítani, hanem in-
kább szorosabbra fűzni s nemzeti ügyünket és annak 
érdekeit ne elhanyagolni, elárulni, hanem inkább annak 
minél buzgóbb apostolaivá lenni igyekezzenek.« Az itt 
szószerint idézett jegyzőkönyvi felhivás alapjául komoly 
aggodalmak szolgálhattak, melyeket az egyházmegye 
figyelembe vévén, jegyzőkönyvileg szivökre köti a drá-
vántúli tanítóknak, hogy az egyesületi és kartársi jó 
viszonyt egymás közt ápolni és fenntartani hivatásszerű-
leg törekedjenek s iskoláink nagyfontosságú egyházi és 
nemzeti missziójának teljes joggal megvárható hű betöl-
tésében, vállvetve és kitartóan buzgólkodjanak. A szla-
vóniai községi iskolákban körügyelői jelentés szerint a 
vallástanítás felette elhanyagoltatván: annak teljesítésével 
jövőben az illető lelkipásztorok bízattak meg. A bácskai 
német tannyelvű iskolák körügyelőiűl pedig, Korba Ká-
roly nagylelkű alapítványának intentióira tekintettel, a 
közgyűlés Kozma László világi tanácsbirót és Erdős 
Józsefet választotta meg. 

Tájékoztató lehet hasonló esetek elbírálására nézve 
az újvidéki iskola ügyében, a tanügyi bizottság útján 
tett előterjesztés kapcsában hozott határozat. Nevezete-
sen arról van szó, hogy Újvidéken a két tanterem túl-
tömöttsége folytán mutatkozó hiányokon a presbyterium 
egyelőre az által vélt segíthetni, ha az előbb nem szerint 
elkülönített növendékek osztályok szerint osztatnak be. E 
presbyteri határozat ellen Sz. A. tanító tiltakozott, azon 
alapon, hogy ő tisztán leányok tanítóvá lett meghíva és 
megválasztva. Az egyházmegye, tekintettel a zsinati 
törvények 169. §-ára s az újvidéki iskolai viszonyokra, 
az egyháztanács határozatát helybenhagyta s elrendelte, 
afldig is, míg az egyház, kötelességéhez képest egy új 
tanterem létesítéséről s új tanerő szervezéséről mihama-
rabb gondoskodni fog. 

,. Sajnosan nélkülözte a tanácsbirói kar a betegsége 
miatt meg nem jelenhetett Acs Gedeon tanácsbirót, ki 
ezen negyedszázad óta lelkiismeretes pontossággal viselt 
tisztségéről való lemondását a közgyűlésnek be is jelen-
tette. Az egész egyházmegye osztatlan elismerése és 
méltánylása kiséri a bölcs és igazságszerető férfiút s ön-
kényt felsóhajtunk, látván' a tározót: Vajh, ki lesz méltó 
utódod ? 1 

Visszavonult Kelecsényi Mihály is, az Úr agg szol-
gája, az egyházmegye közszolgálatától, kisértetve a be-
csülés nyilatkozataitól. 

De ime majdnem végére jutottam vázlatos közlé-
semnek s most látom az ürt, melynek kitöltése nélkül 
hiányos lenne a közlemény. Ertem az esperesi változást. 
Kármán Pál torzsai lelkész 16 éven át vezette az alsó-
baranya-bácsi traktus ügyeit. Hogy ezt odaadássalés igaz-
ságossággal tette, azt igazolja nyugodt öntudata; hogy 
haszonnal és áldással, azt feltüntetik a közgyűlési jegyző-
könyvek. Egy vonás azonban minden lépését jellemzi: 
a békességre való törekvés. Ennek élt, ezért fáradozott. 
Es midőn őt a küzdtér eloharcosainak sorából, a köz-
harcosok közé visszavonulni látjuk, adjuk meg békes-
ségre való törekvésének méltó jutalmát: a közelismerést! 

Utódja a közgyűlés szine előtt felesküdött Tóth 
János karancsi lelkész és tanácsbiró lett, kinek szívből 
kívánunk a nehéz, de gyönyörűséges iga hordozásához: 
jó egészséget, kedvet, kegyelmet és áldást Istentől! 

Közgyűlésünk folytonos érdeklődés mellett egy nap 
alatt véget ért, mely gyors lefolyás legnagyobb részben 

az időközben eltávozni kényszeríttetett világi elnök űr, 
méltó helyettese Keményffy Pál legidősebb tanácsbiránk 
éber tapintatának s lankadatlan ügybuzgalmának kö-
szönhető. Erdős József. 

A protestáns árvaház választmányának 
nyilatkozata. 

A »Budapesti Hirlap« folyó évi 114-dik számában 
»elkínzott prot. árvák« címmel egy az országos protes-
táns árvaház állapotáról igazán sötét színekkel festett 
kép közöltetett. Maga a szenzációs cím már a legna-
gyobb mértékben fellázította mindazokat, kik az árvaház 
iránt érdeklődnek és igen fájdalmasan érintette úgy az 
árvaházban működőket, mint az arra felügyelő s annak 
ügyeit kezelő választmányt. A nevezett közleményben az 
árva-atya és árva-anya illettettek igen súlyos vádakkal 
és pedig: hogy a gyermekeket kínozzák, bottal verik, 
velők büntetésképen keserűvizet itatnak s szájukba pap-
rikát tömnek. Ily bánásmód folytán a növendékek ter-
rorizálva vannak, mi félénk magaviseletükön s nyomott 
kedélyükön is meglátszik. Az árvaház választmánya a 
legnagyobb megdöbbenéssel vette az emelt vádakat s 
azonnal elrendelte, úgy a maga, mint a nagy közönség 
megnyugtatására és az intézetben működő személyzet 
reputatiójának helyreállítására, hogy szigorú vizsgálat 
tartassék ez ügyben. A vizsgálat a f. hó 7. és II. nap-
jain meg ís ejtetett. Előbb azonban felkéretett a »Bpesti 
Hírlap« t. szerkesztősége, hogy nevezze meg a forrást, 
melyből adatait merítette, hogy lehessen ez a vizsgálat-
nak positiv alapja és felszólíttatott, hogy vegyen részt 
a vizsgálatban, hogy így személyesen nyerhessen meg-
győződést a tanúvallomások alapján árvaházunk tényle-
ges viszonyai felől. Sajnálattal vettük, hogy a szerkesztő-
ség a választmánynak mindkét kérését megtagadta, s 
annyival inkább sajnáljuk ezt, mert a megejtett vizsgá-
laton teljesen megcáfolva láthatta volna mindazt, mit 
egyoldalú értesülése alapján írt közleményében elmon-
dott. A vizsgálaton tizenhatan jelentek meg részint volt 
növendékék, részint olyan úrhölgyek és urak, kiket pusz-
tán az hozott a vizsgáló-bizottság elé, hogy tapasztalataik 
alapján tanúskodhassanak az árvaház reputatiója mellett. 
Ez utóbbiak között voltak Grubiczy Gézáné, kinek több 
gyermeke, mint bejáró növekedett az intézetben, Grubiczy 
Géza joghallgató, ki több éven át járt az árvaházi isko-
lába, Baranyai Ödön, min. tanügyi referens, ki mint tan-
ügyi férfiú fordult meg többször az intézetben, Kellő 
Vilmos gépész, Kenessey Kálmán szigorló orvos, kik 
mindketten hosszú időn át voltak az árvaház bennlakó 
növendékei és még többen. 

A személyesen megjelenteken kívül Öt levél s 
illetve nyilatkozat volt a bizottság előtt, közöttük Sass 
János volt soproni főiskolai tanár levele, Curry Béláé, a 
magy. nyugoti vasút hivatalnokáé, mindkettőjüknek ro-
konaik voltak az intézetben és Juhay Antal főv. tanítóé, 
kinek keze alatt több intézeti növendék volt és van 
most is. A levelek mindegyike csak a legjobbat írja az 
intézetben uralkodó nevelésről és bánásmódról. Szóbelileg 
adott felhatalmazást választmányunknak Békey Imre kir. 
tanfelügyelő arra nézve, hogy nevében kijelenthessük, 
miszerint hivatalos látogatásai alkalmával mindig teljes 
megelégedésére rendben talált mindent. Hasonlólag fel-
hatalmazást nyertünk Cséry Lajos úrtól annak kijelenté-
sére, hogy ő, ki az árvaház növendékeit évenként szent-
lőrinci jószágán egy-egy napra szokta magához meghívni, 
teljesen meg van elégedve a gyermekek magaviseletével 



s nyajas modoruk, vidám kedélyük egy által ábán nem 
árulja el az elkínzottságot és terrorizáltságot. A mi ma-
guknak a volt növendékeknek vallomásait illeti, azok 
mindnyájan a mellett tettek bizonyságot, hogy igaz, 
hogy egyszer s másszor használtatott, mint végső eszköz 
a pálca is, de nem bot (Bpesti Hirlap), azonban ez is 
csak akkor, ha az illetők vásott magaviseletükkel a bün-
tetés e nemét megérdemelték s akkor is nem szenvedé-
lyeskedéssel s igazságtalan kegyetlenkedéssel. Azt pedig 
a neveléssel foglalkozó minden embernek be kell látnia, 
hogy 90 gyermeket, kiknek legnagyobb része a legel-
hanyagoltabb neveléssel kerül az intézetbe vessző nélkül 
fegyelmezni nem lehet. E tekintetben hivatkozhatunk 
oly kiváló külföldi paedagogusra is, mint Zeller, ki való-
ban az árvaházak atyjának mondható. 

A vizsgálat folyamán kitűnt, hogy keserű vizet igenis 
kell a gyermekeknek inniok, de csak orvosi rendelet foly-
tán sakkor, mikor szükségük van rá; büntetésül azonban 
e viz itatása soha nem alkalmaztatott. A paprika história 
pedig határozottan légből kapott állítás. A tanuk egy-
hangúlag azt mondották, hogy szerettek az árvaházban ; 
sőt egyik akként nyilatkozott, hogy áldja a kezet, mely 
szeretetteljes szigorával emberré nevelte őt, ki teljesen 
elhanyagoltan került az árvaházba. S hogy ott csak-
ugyan szerettek volt növendékeink, mutatja ama jelenség, 
hogy a volt növendékek mindenkor úgy tekintik az 
árvaházat, mint otthonjukat, hova szívesen térnek meg 
akkor is, mikor már évek óta kikerültek onnét. Bajuk-
ban s tanácsért igen szívesen fordúlnak oda, hol még 
mindig támogatást nyertek. E jelenségben is egyik fon-
tos ellen-bizonyítékát láthattuk annak, mintha a növen-
dékek az intézetben rosz bánásmódban részesültek volna, 
vagy most részesülnének, mert bizony igazán mondja a 
klasszikus iró : »Nemo libenter recolit, qui laesit locum.« 
(Senki nem tér vissza szívesen arra a helyre, hol bán-
talmazva volt). A vizsgálat eredményét ezekben közölvén 
legjobb meggyőződésünk szerint határozottan alaptala 
noknak nyilváníthatjuk a »Budapesti Hírlap*-ban köz-
lötteket s megnyugtathatjuk a közönséget, hogy egyálta-
lában nem fordult elő semmi oly visszaélés árvaházunkban, 
mely rosszakaratú durva bánásmódra vallana. 

Azzal kellene végeznünk nyilatkozatunkat, hogy 
az intézetünket fenntarró közönség jóakaratát s bizalmát 
továbbra is kikérjük; de ennek ily humanitárius intézet 
érdekében a mai jótékony irányú közszellem mellett nem 
látjuk szükségét, hanem igenis kikérjük továbbra is a 
tiszt, közönség ellenőrködő figyelmét intézetünk iránt, a 
mely mint eddig, úgy ezután is még fokozottabb mér-
tékben fog nyilvánossá tétetni mindenkor és min-
denki előtt. 

Az orsz. prot. árva-egylet választmánya : *) 
Báró Kochmeister Frigyes, elnök. 
Várady Károly, alelnök. 
Dr. Ballagi Mór, Dr. Ballagi Aladár, Beliczay 

Béla, Benedicty György, Doleschall Sándor, Fabiny Gyula, 
Farkas József\ Dr. Haberern Pál, Dr. Jelenik Zsigmond, 
Kéler Napoleon, Kenessey Béla, Dr. Koller Gyula, 
Dr. Kovácsy Sándor, Dr. Liedemann Károly, Péterffy 
Sándor, Stephani Lajos, Szász Károly, Szilassy Aladár. 
Szó'ts Farkas, Dr. Takács Lajos, Zsigmondy Géza. 

*) Tisztelettel kérjük laptársainkat, különösen azokat, melyek e 
kellemetlen ügyről említést tettek, hogy e »Nyilatkozat«-ot, legalább 
kivonatilag, közölni szíveskedjenek. SzerJc. 

I R O D A L O M . 
Bod Péter Hist. eccl. című sajtó alatt levő művé-

nek kiadása ügyében Sennovitz Adolf szegedi könyvárus-
segédtől Lapunk szerkesztője egy érdekes levelet kapott, 
melyet tér szűke miatt csak főbb vonásaiban közölhe-
tünk. Sennovitz elmondja, hogy mint Bod P. emlékének 
hő tisztelője, műveinek tanulmányozója, ő is azok közé 
tartozik, kik a História kiadását éber figyelemmel kisé-
rik, megjelenését várva-várják, s az előfizetők gyűjtése 
körül buzgalommal fáradoznak; hogy ő Bod Péter mű-
veinek behatóbb tanulmányozásával is foglalkozik, hogy 
a »Corvina* vagy eshetőleg a »Figyelő* számára meg-
írhassa ily című értekezését: »Bod P. mint könyvkiadó 
és terjesztő. Adalékok a XVIII. századbeli könyvkiadás, 
terjesztés és kiállítás történetéhez*, mi végből mindent 
elkövet, hogy a Históriának minél szélesebb körű pro-
pagandát csináljon. Majd így folytatja levelét: »Brill 
E. J. leydeni kiadóval is érintkezésbe tettem magamat, 
ki szíves volt nekem a »História* eddig sajtó alól kike-
rült 7 ívét beküldeni s engemet egyszersmind a nyom-
tatás előmeneteléről is bővebben informálni. Nem tartom 
érdektelennek Brillnek erre vonatkozó közleményét N.-al 
közölni. A nyomtatás — így írja — csak igen lassan 
halad előre, a mennyiben a correctura Budapesten esz-
közöltetik (eltérően a körözvényekben közölt tervtől, 
mely szerint Szalay úrnak azt a nyomtatás helyén kel-, 
lett volna eszközölnie), s így minden kiszedett ív elké-
szítése, illetve sajtó alul való kikerülése 3—4 hétbe 
kerül. Ezen késedelmi időközöket számítási alapul véve, 
a 100 ívre tervezett munka (ez óta a 8—10-ik ív is ki-
nyomatott már) hátra levő 90 ívének elkészítése — fáj-
dalom — még körülbelől 300 hetet, vagyis közel 6 esz-
tendőt fogna igénybe venni.« Ezután kifejezi azon óhaját 
a levélíró, hogy a közönség az érdeklődés fenntartása 
végett a nyomtatás előre haladásáról időközönként ér-
tesítést nyer j en , végre így folyta t ja : »Méltóztassék 
becses lapja útján felszólítani az alföldi népes protestáns 
városok lapszerkesztőit, nevezetesen II.-M.-Vásárhety, 
Kecskemét, Makó és B.-Csaba városok lapszerkesztőit, 
hogy ügyünket lapjaikban felkarolni és ennek újabb és 
újabb pártfogókat szerezni iparkodjanak.* -— Végül fel-
ajánlja, hogy e nemes cél érdekében készséggel bocsátja 
magát a szerkesztő rendelkezésére s így zárja levelét : 
»Adja az ég, hogy jelen igénytelen szózatom oly fogé-
kony talajba essék, mint a minő fogékony s odaadó 
szívből fakadt. Maradván stb. Sennovitz Ádolf könyv-
árus-segéd « 

Fennebbi levelet átadván Szalay úrnak, ő készség-
gel ragadta meg az alkalmat, hogy a Bod műve iránti 
érdeklődés fenntartása s egyszersmind a nemes buzgalmú 
levélírónak s a vele netalán egyformán vélekedőknek 
tájékoztatásul a következőket elmondja : 

»Igaz, hogy a nyomatás mostanáig meglehetős 
lassan haladt előre; de ennek oka részben a kezdet ne-
hézségeivel való küzdés, részben egészségi állapotok, 
részben épen maga n nagy távolság, de meg a dolog 
természetes rendes menete is. Hogy e sorok irója a 
correcturát nem Leydenben végezi, az természetesen 
egyik legnagyobb oka a lassú előmenetelnek; hanem a 
mikor ezt megvallom, egyszersmind azt is szíves figyel-
mébe ajánlom a mélyen tisztelt érdeklődőknek, miszerint 
a különben is csak erkölcsi, bár kedves jutalommal biz-
tató munka kedvéért a mindennapi kenyér s a jövő állás 
gondját nem adhatja fel egy életpályájának tulajdonkép 
csak kezdetén álló ember s azért, hogy egy örökbecsű 
munka megjelenhessen egy év alatt, egy magam formájú 



szegény ember nem hagyhat ja el egy egész életre szóló 
tisztességes jövővel kecsegtető állását. Ily komoly művet 
nem is szabad szakmány módjára összeütni, verni ; az 
enemű ügyekkel ismerős tisztelt ügybarátok, meg va-
gyunk győződve, nem szándékoznak bennünket hajszolni 
munkára, kik anélkül sem hagyjuk egyetlen pillanatra sem 
pihenni kötelességérzetünket s inkább akarunk bár lassú, 
de lelkiismeretesen végzett munkánkért szerény elismerést, 
mint a lélek szakadtáig való siettség révén anélkül is 
kijáró gáncsot szerezni. De meg egész határozottan biz-
tosíthatjuk is úgy a fennti levél Íróját, mint az egész 
mélyentisztelt előfizető közönséget, miszerint egyáltalá-
ban nem fogja a levélíró által hozzávetőleg felszámított 
hat évnek felét se kitenni munkánk megjelenési ideje, 
mi mostanában már — s ez így fog menni mind-
végig — minden 2 hétben 3 teljesen lenyomott ív 
hagyja el a sajtót. Ami pedig a levélírónak előfizetők 
gyűjtésére célzó szíves indítványát illeti, ám próbálja ki 
a gyakorlati kivitel. Mi a magunk részéről, támogattatva 
hazánk s egyházunk legnagyobb oszlopemberei által, 
elkövettünk minden lehetőt ügyünk érdekében s őszintén 
szólva, a fenti levél irója által ajánlott módozatot nem 
találjuk valami nagy eredménynyel kecsegtetőnek, bár-
mily melegen karolják is fel vidéki lapjaink mélyentiszt, 
szerkesztői. 

Ennyit szíves válasz s tájékoztatás gyanánt a fent 
közlött levélre.« Szalay Károly. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Pap Gábor dunántúli püspök 

f. évi szeptember hóban egyházlátogató körútra indul a 
harst egyházmegyében. — Szász Domokos erdélyi püs-
pök egyházlátogatást tartott Maros-Ludason, hogy taná-
csával és buzdításával támogassa ez oláhok közé ékelt 
fontos missziójú gyülekezetet, mely most templom épí-
tésén és anyaegyházzá alakuláson fáradozik. — Széky 
Géza hidasi lelkészt a tolnamegyei Gerjenben lelkipász-
torrá választották. 

* Az „Irodalmi Társaság" tagjai közé újabban 
beléptek: I. Pártfogókul: a veszprémi egyházmegye oly 
módon, hogy az 500 forintos pártfogói díjnak 5°/0-os 
kamatját 30 éven keresztül fizeti; a solti egyházmegye 
szintén 500 frtos pártfogó tag lett. III. Rendes tagul, 
évi 6 frt fizetéssel, jelentkezett Segesdi Miklós balaton-
füredi lelkész. 

* Koszorút az érdemnek. Az alsóbaranya-bácsi 
egyházmegye ügybuzgó tanácsbirája, Iíorbai Károly 
kulai ügyvéd és földbirtokos a közelebbi traktuális gyű-
lésen 5000 frtos alapítványt tett, melynek kamatjából 
évenként 150, 100 és 50 frtos jutalmak osztandók ki az 
az egyházmegye németajkú gyülekezeteiben működő 
azon tanítók között, kik a magyar nyelv tanítása és a 
magyarosodás előmozdítása körül a legnagyobb sikert 
mutatják fel. — A derék tanácsbiró e kimagasló tette 
nem szorul a mi dicsérelünkre, de nem tarthatjuk vissza 
magunkat azon megjegyzéstől, hogy e nagyszerű áldo-
zatkészség egy oly cél megvalósításának záloga, melyért 
minden magyar protest. kebelnek melegen kell éreznie. 
Idegen ajkú hitsorsosainknak megmagyarosítása oly egye-
temes és mélyen érzett szükség, mely előtt egyházunk-
nak sem szabad elzárkózni, melynek e Lap is több ízben 
erőteljes kifejezést adott, melyet főpász torunk legköze-
lebbi látogatása alkalmával is meggyőzőleg ajánlott és erő-
sen szívökre kötött a somogyi németajkú hitsorsosoknak. 
Annyival nagyobb örömmel, lelkes hozsánnával üdvözöl-

jük Korbai nagy áldozatát, mely tettleg rálépett a kiváló 
fontosságú akció terére. Koszorút az érdemnek, elisme-
rést a példás áldozatkészségnek! 

* Az iskolai évet befejező vizsgálatok sor-
rendje : A budapesti ref. főgimnáziumban május 16—21 
írásbeli érettségi vizsgálat, junius 13-án a I —VII. osztá-
lyú magántanulók vizsgája, junius 14—17-ig az I—VII. 
osztályok nyilvános vizsgája a templomban; junius 17-én 
zárünnepély és a jutalmak kiosztása; junius 20 —23-án 
szóbeli érettségi vizsgálat. — A sárospataki főiskolában 
május 20—25. napjain az Írásbeli érettségi vizsgálat; 
junius 20—24. napjain a gimnázium I—VII. osztályaínak 
vizsgálata, mindenik osztályé két csoportban; junius 28, 
— 30. napjain szóbeli érettségi vizsgálat. Az akadémiai 
tanfolyamon a colloquiumok a rendes előadási órákon 
és tantermekben junius 1—30-áig tartatnak. — A pápai 
főiskolában a közvizsgák junius 15—21, a gimnáziumi 
magán vizsgák jun. 20—22, a tanítóképesítő vizsgák ju-
nius 23—24, az érettségi szóbeli vizsgák junius 25, s 
következő napjain. 

* Gimnáziumaink állami segélyezése ügyében, 
mint a »Nemzet* írja, Trefort miniszter addig is míg a 
szerződések megköttetnének, úgy intézkedett, hogy az 
1887—8-ik évre a zilahi ev. ref. gimnáziumnak 5500 frt, 
a szászvárosinak 5000, a Sepsiszentgyörgyinek 3500, a 
csurgóinak 4000, a miskolcinak 3500 és a kolozsvári 
unitárius gimnáziumnak 300 frt fenntartási segélyt adott. 
Ezen felül építkezésre és felszerelésre egyszeri segélyül 
a budapesti ref. főgimnázium kapott 20,000 frtot, a zi-
lahi 4000, a szászvárosi 6000, a marmarosszigeti (leégett 
épületének helyreállítására) 10,000 forintot. 

* Segítség az égetteknek. Eperjesről a következő 
sorokat vettük : A bács-szerémi esperességbe kebelezett 
ó-kéri egyház volt az első, mely az itt f. hó 6-án dü-
höngött pusztító tűzvészben leégett ősrégi és emlékeze-
tes eperjesi evang. templom helyreállítására a maga kö-
rében Bierbrunner Gusztáv lelkész úr lelkes felszólítása 
folytán gyors gyűjtést eszközölt (nem is várva valami 
segélyezési felhívást ez irányban a kárvallottak részéről), 
s annak eredményét 29 frtban már be is küldte hoz-
zánk. Nem tehetjük, hogy a hittestvéri szeretet e pél-
dányszerűen szép nyilvánulatát szó nélkül hagyjuk, miután 
ez esetben a nevezett nemes egyház apraja-nagyja kü-
lönbség nélkül meghozta az evangyeliomi részvét filléreit 
s azokat összerakva, a fennt kitett szép összeget ered-
ményezé, a nélkül, hogy az által valaki bármi részben 
is megterhelve érezte volna magát. Fogadja a nemes 
egyház s a fent tisztelt lelkész úr e lelkes ténykedéseért 
forró köszönetünk őszinte kifejezését ez úton is, annyival 
is inkább, mivel vallásosan hangolja és megvigasztalja 
az iiyetén eljárás a szomorkodókat (í. Kor. 12. f. 26. v.) 
Áldáskivánattal s hitrokoni üdvözlettel — Sztehlo János, 
főesperes. 

* A ceglédi lelkészi állomásra való jelölés folyó 
hó 14-én N.-Kőrösön következőieg ejtetett meg. A 16 
pályázó közül az alábbi sorban kijelöltettek : Ádám Kál-
mán vezsenyi lelkész és kecskeméti esperes, Tóth Sándor 
gombai, Takács József pándi, Kálmán Gyula ságvári és 
Fejes Dániel dömsödi lelkészek. Dobos László szalk-
szentmártoni két, Vargha László szigetmonostori egy és 
Barla Szabó József visontai lelkész szintén egy szavazatot 
nyertek. 

* Pótlás. Mult számban közölt cikkem folyamán, 
az »Irodalmi Társaság« alapítóinak névsorából nyomdai 
tévedés folytán »Nagy János esperest, Nagy-Sarló* ki-
maradt, mit is ezennel pótlólag jelenteni sietek. Pápa, 
1887. május 17-én. — Révész Kálmán. 



* Felhívás. Tisztelettel kérjük mindazokat, kik a 
Budán építendő ev. ref. templom alapja javára kibocsá-
tott gyüjtőivek vagy könyvek birtokában vannak, hogy 
azokat gyüjtésök eredményével együtt f. hó 31. napjáig 
Szőts Albert pénztárnok úrhoz (Budapest I. honvédelmi 
minisztérium) beküldeni, esetleg azok további megtartása 
vagy holléte iránt nyilatkozni szíveskedjenek. — Kontra 
János, s.-lelkész. Borosnyai Oszkár, bizottsági tag.*) 

* A budapes t -buda i ev . ref. t emplom épí tésére 
újabban következő adományok történtek: f. é. március 
13-tól április 1 i-kéig persely-pénz 38 frt 29 kr. Telegdi 
Pál 19. sz. gyiijtő ivén 3 frt, Ardai Dániel zsarnó-tornai 
lelkész 2052 sz. gy. ivén 2 frt 10 kr, Szőts András sz. 
h. igazg. 37. sz. gy. ivén 4 frt 60 kr, Rodriguez Károly 
20. sz. gy. könyvén 20 frt. Apró 26 kr. Összesen : 68 frt 
25 kr. Ezen összeggel együtt 18 ,003 í r t 2 9 kr van a p. 
e. h. takarékpénztárban. (Folytatjuk) Budapest, 1887-ik 
évi május 10-én — Szőts Albert, tiszt, pénztárnok. 

* A „Sárospataki lapok" legközelebbi száma 
vezércikkében az mondatik, hogy »egy igazi konfirmá-
ciói káté® készítését illető sóhajtásnak irodalmi úton ki-
fejezést senki sem adott.® Legyen szabad emlékezetbe 
hoznunk, hogy lapunk 1886. évi folyamának 41-ik szá-
mában nemcsak óhajtásnak adatik — e tekintetben — 
kifejezés, hanem »egy oly tartalmú valláserkölcsi munka« 
hivatalos közrebocsátása »égető szükség«-nek van jelezve. 
Egyszersmind fölemlítjük ez alkalomból, hogy Szász 
Károly püspök úr a folyó évben írt és ki is adott próba-
képen e g y konfirmációi kátét, mely most már haszná-
latba is van véve a budapesti egyházban. 

* A solti e g y h á z m e g y e közgyűlése f. hó 12-én 
tartatott Duna-Vecsén Baksay Sándor esperes és — vi-
lági elnökünk jelenlétét ismét sajnosan nélkülözvén — 
Kovács Zsigmond világi tanácsbiró elnöklete alatt. A z 
egyházak részint küldötteik, részint lelkészeik, s részben 
mindkettő által — tán három gyülekezet kivételével — 
képviseltették magukat; különösen jól esik konstatálni a 
lelkészi kar érdeklődését a közügyek iránt, lévén az 
majdnem teljes számmal jelen; elmaradt a lelkészek 
közül csupán négy, kik részint agg koruk, részint családi 
körülményeik által voltak a megjelenésben gátolva. A 
gyűlés lefolyásáról kevés a mondani való. Á legszebb 
rendben, egy ilyen testület méltóságához illőn folyt le. 
Regge l 8 órakor előleges conferentia volt, hol a tárgyak 
megbeszéltettek. Maga a gyűlés 9 r /2 órakor, esperes ur 
rövid, buzgó imája után világi elnökétől megnyittatván, 
elsőben is — a küldöttek igazolása után — az esperes 
olvasta fel évi jelentését, a nála már ismert és megszo-
kott magvas, tömör, a mellett gyönyörű magyarsággal 
írt stylben. A z esperesi jelentést két szóban vélem 
összefoglalhatni; — bár elismerem, hiányosan — e két 
szó : öröm és statisztika. Örömöt fejezett ki — s együtt 
örültünk mindnyájan, — hogy jelenteni való alig van, 
örvendetes körülmények konstatálásán kívül. A lefolyt 
évben ugyanis gyülekezeteinkben mindenütt jó rend, 
békesség virágzott; vallás-erkölcsi élet hanyatlása, egy -
háziatlanság sehol, ellenkezőleg buzgó egyháziasság szép 
jelei majdnem mindenütt, némely helyütt épen meglepő 
eredményekben mutatkoztak. í g y az egyházmegye egész 
területén az egyházak 20 ,700 frtot adtak ki építkezé-
sekre, javításokra; ezen kívül maga a tassi gyülekezet 
épülőfélben levő, s már a boltíveken felül emelt s igen 
díszesnek Ígérkező templomára az idén 10,900 forintot 
költött s a többi költség fedezéséről is gondoskodva 
van. Örvendetes körülmény, hogy a tractusban egyesek 

1777 frtot adtak egyházi és jótékony célokra. Még a 
száraz statisztikai, népesedési adatok is örvendetesek ; 
ezek szerint született a tractusban az 1886. év folyamán 
2280 gyermek, meghalt pedig 1868 e g y é n ; összes 
népesség 59,200 ; szaporodás: 400 körül. Örül az espe-
resi jelentés, s vele mindnyájan, hogy a lefolyt évben 
megkímélte az Úr öldöklő angyala az e kicsiny körben 
munkálkodó szolgákat. Sújtotta egész magyarhoni ref. 
egyházunkat egy jelesünk, Dobosunk halála által; tíé 
e kisebb körben, egyházmegyénk kebelében nem irtott 
a halál; sőt egyházmegyénk tanítói karának egyik tisz-
teletreméltó nesztora Dömötör Károly dömsödi tanító 
csak most ünnepelte, teljes szellemi és testi épségnek 
birtokában 50 éves tanítói működésének évfordulóját. 
Örömmel üdvözöltük a Prot. tud. irodalmi társaság meg-
alakulását. És végül nem kevesebb örömmel vettük tu-
domásul, hogy különösebb intézkedést váró ügy alig, 
törvényszéki bíráskodásra váró pedig épen e g y sincs. 
A gyűlés tárgyaiból — közérdekkel nem biró, kisebb 
folyó ügyeket mellőzve — még kettőt kell kiemelni. 
Első az, hogy egyházmegyénk is, az alakuló Prot. tud. 
irod. társ. céljaira egyhangú örömmel megszavazván 
500 frtot, a pártfogók közé lépett', a másik; hogy az 
egyházmegyénk kebelébén megalakult tanítói egylet 
részére a tractus 200 forint alapítványt szavazott meg. 
Örömmel említhetem fel még a közalap-segély iránti 
kérvények tárgyalását is; a mennyiben egyházmegyénk 
kebelében, mely a közalaphoz igen szép contingenssel 
járul, csak egy egyház folyamodik 300 frt, és két lel-
kész összesen szintén 300 frt segélyért. Mindenik kér-
vény egészen indokoltnak s felszereltnek találtatván: 
ajánlólag felterjesztetni határoztattak. A hallottak és 
tapasztaltak fölött érzett benső örömmel eltelve, s a 
helybeli lelkészi család szívélyessége által egészen meg-
nyerve, lekötelezve távoztunk Duna-Vecséről. B. 

* Nagyértékű hagyaték birtokába jutott a dunán-
túli ág. ev. egyházkerület, Simunyák Antal soproni gazdag 
magánzó nagylelkűségéből. Simunyák, ki a mult hóban 
öngyilkos lett, már az elmúlt 1886. évi augusztus 16-án 
kelt végrendeletével összes ingó és ingatlan vagyonának 
főörökösévé a nevezett egyházkerületet tette. A végren-
delet, melyet a soproni járásbíróság f. hó 2-án hirdetett 
ki s melyet Lapunk egyik barátja másolatban beküldött, 
körülbelől 110 ezer frt értéket képvisel, miből az ingat-
lanok (400 hold föld, ház stb.) 60 ezer, az ingóságok 
(készpénz, értékpapírok stb.) 50 ezer frtra becsültetnek. 
A hagyaték egészen tehermentes, de a főörökös supep-
intendentia a jövedelemből köteles évenként közel 3 ezer 
forintra menő évjáradékokat kifizetni különféle egyházi, 
iskolai és más humanitárius testületeknek és egyesek-
nek. A végrendelet részletesen felsorolja a hagyaték 
alkatrészeit, körülményesen intézkedik a vagyon kezelésé-
ről, megszabja a hagyományosok befolyását vagyonke-
zelésre stb. 

* Gyászhír. P. Megyercsy Gábor kapolyi lelkész, 
életének 79., lelkészkedésének 45-dik évében f. hó 5-én 
elhunyt. Necrologját közelebbről. Nyugodjék békével 1 

* Szerkesz tő i mondanivalók. B. L. urnák T. Csak így lehe-
tett beosztanunk, hogy a későbbi dolgok meg ne előzzék a koráb-
biakat. — K. J. úrnak V. Eshetőleg már a jövő számban. — O. K. 
úrnak N. K. Az a rovat már el volt foglalva, de jövőre Öné az első-
ség. — S. K. úrnak B. S. Köszönettel vettük, gondunk lesz rá, hogy 
hasonló kellemetlenségektől megóvassék. — R. K. úrnak P. Egy kis 
türelemre kérjük. — K. M. úrnak K. Jövőre, ha lehet, adni fogjuk. 
— B. E. úrnak K. Nem előzte meg senki. — Sz. S. urnák D. 
Számítunk az Ígéretre. 

*) A mult számból tévedésből maradt ki. Szerk. 
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Az újszivaci evang. reform, egyház, németajkú nép-
iskolájának első kántor-tanítói állása halálozás folytán 
üresedésbe jővén : állandó minőségben pályázatot hirdet. 

Pályázhat ez állásra a három újszivaci tanító és 
minden evang. reform, vallású oklevéllel biró tanító, ki 
német nyelven és magyarúl tanítani képes és orgonálni, 
énekelni tökéletesen tud. 

Kötelessége azon osztályokat tanítani, ahová őt a 
presbyterium, mint iskolaszék utasítani fogja, az 1868. 
évi 3,8. tc. által előírt tantárgyakat. Köteles tanítani így a 
tornát és kertészetet is. Áz ismétlő iskolát a törvény 
által kötelezett heti órákon, valamint az 5—6 népiskolai 
osztályokban az öszhangzatos éneklést hetenkét 4 órán, 
a kántori teendőket temetéseknél és templomban végezni 
mindenkor kötelessége. Az egyházi közgyűlések, vala-
mint a presbyteri gyűlések jegyzőkönyveit vezetni, vala-
mint a népiskolai ügyekben az irodai dolgokat teljesí-
teni, végül a lelkész által esetenként reábízott dolgokat 
végezni kötelessége. 

Fizetése: 1. Szabad lakás az iskola épületében, a 
házi kerten kívül egy pótkert 500 • Öl. 2. 2/4 sésszió 
föld haszonélvezete vagy ennek évi haszonbére 425 fo-
rint, negyedévenként előrefizetve. 3. Készpénz 75 forint. 
4. 3376 hl. tiszta búza természetben vagy készpénzben 
hl, 6 frt 40 kron megváltva összesen : 216 frt. 5. Gyertya 
és szalmapénz címén 5 frt. 6. 10 méter kemény hasábfa 
természetben kiszolgáltatva. 7. Temetésektől 20 kr., es-
ketésektől 30 krajcár. 8. Az egyház szalmájából szabad 
szalmafűtés. 

Pályázási határidő junius 15, 1887, melyen túl pá-
lyázás nem fogadtatik el. A megválasztott kántor-tanító 
folyó évi szeptember i-sején állását köteles elfoglalni. 
A pályázási bizonyítványok és kérvények alúlirt lelkész-
hez küldendők. — Ujszivacon, 1887. május 18. 

I P c Ó r J ó z s e f , ref. lelkész. 
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A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben, az abaúji 
.egyházházmegyéhez tartozó nagy-szalánci egyházi lelké-
szi állomására pályázat hirdettetik. 

Ezen állomáshoz kötött jövedelem : föld, rét, sze-
mes élet, szolgálmányok hasznából, 84 frt készpénz fize-
téssel, stólával 710 forintban van megállapítva. Mintegy 
40 forintnyi adót a lelkész fizeti, Es így ezen egyház 
4-ik osztályba tartozik. 

A pályázni kivánók, kérvényüket junius hó 23-ra 
adják be nt. Fodor Pál esperes úrhoz Vilmányban, (u. p. 
Vizsoly.) .. , • - . . . . 

Miskolc, 1887. május 17-én. 
u n B e r t a l a n . , püspök. 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben, az alsó-
zempléni egyházmegyéhez tartozó nagy-kövesdi lelkész-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. 

Ezen állomás évi jövedelme : búza, rozs termény-
ben, széna-pénzben, tűzi fában, stóla és tandíjban 610 fo-
rintra megy, így IV-ik osztályba tartozik. 

A pályázók kérvényeiket junius 15-ik napjáig adják 
be a nt. esperesi hivatalhoz T.-Luczon. 

Miskolc, 1887. május 13-án. 
xxjci B e r t a l a n , püspök. 
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A pesti egyházmegyébe kebelezett kis-szent-miklósi 
reform, leányegyház lelkész-tanítói állomására pályázat 
hirdettetik. Áz ezen állomáshoz kötött évi javadalom 
800 forint, az első évben azonban köteles leend az ezen 
állomást elfoglaló, a mondott összegből 300 frtot a volt 
tanító özvegyének kifizetni. A megválasztandó kötelezve 
leend a tanítóképesítő oklevelet is, egy év alatt megsze-
rezni. A kellően felszerelt pályázati kérvények f. évi 
junius hó 18-Íkáig nt. Szánthó János helyettes esperes 
úrhoz adandók be (Kosd, utolsó posta Vác.) 

Kelt Budapesten, 1887. május 17-ikén. 
Szász Károly, 

püspök, 
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Bécsben, I., Stefansplatz ó. 
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| a confirmációiioz készülő protestáns ha- 5 

jadonok számára. 
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a budapesti ágost. hitv. evang. egyház néhai lelkésze. 

| Egy acélmetszettel. 
Ára vászonkötésben, aranymetszettel 1 f r t 20 kr. 

^^iiiiiticiBiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiftini imtiiiftiiir^ 

r 
i ~ 4 

Kincsem-T I 
Sorsjegyek1 1 frt 1 1 sorsjegy f r t 1 0 . — 

6 sorsjegy í r t 5 . 5 0 

P c n y e r e m á n y 

30.000 frt 
L 

Magyar 1 o v a r e g y l e t s o r s j e g y - i r o d á j a 
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Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: Szőts Farkas. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 3Dx. Sa.lla.gfl HvTór. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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PROTESTÁNS 
r 

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. si. 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., egés^ évre 9 frt. Előfizethetni minden 

kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

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

külön 30 kr. 
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Római és protestáns egyházpolitika. 
— Két cikk. — 

Két érdekes jelenség, taz időnek két csudálatos 
jele* foglalkoztatta Németországon legközelebb a poli-
tikai napi sajtót épúgy, mint az egyházi közvéleményt, s 
az újabb időknek ezen két jele megérdemli, hogy mi is 
figyelemre méltassuk, annyival is inkább, mivel abból 
— bi r csak közvetve •— tanulhatunk mi magyar pro-
testánsok is, kiknek a német külföldi egyházpolitikai 
eseményeket mellőznünk már saját jól felfogott érdekünk 
szempontjából sem szabad. Az egyik jelenség a német 
kormánynak a békepápával legközelebb lefolyt s a bi-
rodalmi gyűlésben is kérészül ment kiegyezése, a miben 
különösen a római egyházpolitikai rendszer lényege talál 
kifejezést, a másik pedig az ismeretes s már e becses lap 
hasábjain is érintett Sammerstein — Kleist-féle javaslat, 
mely negatív eredménynyel ugyan, de szintén tárgyát 
képezte a német birodalmi gyűlésnek, s a melyben vi-
szont némely prot. köröknek egyházpolitikai iránya tűnik 
föl a maga egész valójában. A két jelenség a legszoro-
sabb összefüggésben áll egymással, s ennyiben azoknak 
együttes tárgyalása már ezen szempontból tekintve is 
teljesen igazolt, mert a Hammerstein et consortes által 
sürgetett »nagyobb egyházi szabadsága szükségképi kifo-
lyása a legújabb német-római egyházpolitikának és vi-
szont — mint Beyschlag helyesen kiemeli — a német 
kormánynak Rómával szemben követett legújabb politi-
kája teljesen érthetetlen volna néme protest. köröknek 
romanizáló törekvései nélkül. Nézzü csak röviden, mi-
ben rejlik ezen legújabb jelenség nek magyarázata, 
vagy más szóval, melyek azon kör Imények és indokok, 
a melyek a legújabb római és prot. egyházpolitikának 
ilyetén lefolyását és eredményét lehetővé tették és előse-
gítették ? 

A német kormány Rómával szemben követett 
legújabb egyházpolitikájának gyökerei mélyen rejlenek. 
A Róma előtti »fegyverletétel,* melyet a német kormány 
1878 óta fokozatosan hajtott végre, világtörténeti jelen-
tőséggel bír s a német császári politikának a pápa által 
nyilt támogatása »a pápaság leghívebb fiaival, a centrum-
pártiakkal szemben« csaknem váratlan meteorként tűnik 
föl a XlX-dik század politikai egén. A kérdés csak az 
lehet, vájjon a Németország és Róma között kötött 
békének meg lesznek-e a kivánt gyümölcsei ? Mely kér-
désre a feleletet csakis a Róma és Németország között 
hosszú századokon át lefolyt történeti eseményeknek 
múltja adhatja meg. 

Kezdettől fogva — jegyzi meg helyesen Beyschlag 
az »Ev. szövetségi által kiadott egyik kitűnő értekezésé-
ben — Németország története tragikus kölcsönhatásban áll 
Róma történetével. Bonifaciusnak, a németek apostolának 
napjai óta, ki igazi apostoli buzgalommal hirdette, hogy 
senki sem lehet keresztyén, anélkül hogy pápista legyen, 
több mint 8 századon át a német nép volt a pápai 
széknek legengedelmesebb alattvalója. Régi királyai és 
császárai folyton előmozdították a római szék érdekeit; 
megszabadították azt a görögöktől és longobárdoktól, vi-
lági uralommal látták el, s igen gyakran kiragadták azt 
az olasz anarchia körmei közül s saját erkölcsi romlott-
ságának posványából, a mint azt a pornokratia s a reá 
következő sutrii zsinat története igazolja, s mindezért 
egyebet nem kívántak, mint azt, hogy az egyháznak 
ápolói s saját házuknak urai leyyenek. A hildebrandi 
pápaság, a pápaság a maga középkori fényében és 
nagyságában, e kívánságukról hallani sem akart. A római 
széknek III. Henrik általi erkölcsi megmentésével csaknem 
egyidejűleg kezdődik a kétszáz éves pápai és császári küz-
delem a világuralomért, kezdődött t. i. a canossai jele-
nettel s végződött akkor, a midőn az utolsó hohenstavfi 
hóhérpallos alatt vérzett el. A polgárháborúk által befelé 
is tönkre tett Németország idegen spanyol-habsburg 
világuralmi politikának eszköze s Olaszország mellett a 
pápai uralomnak közvetlen áldozata lett. 

Egyszerre nagy csuda történik a németek törté-
netében. A politikailag szétmarcangolt s egyházilag le-
b:lincselt Németország belülről kifelé szellemileg egysé-
gessé s ezáltal Rómától szabaddá lesz. Legnagyobb fia 
lép ki a küzdő térre, a legerősebb keresztyén az apostolok 
napjai óta, de egyúttal a római pápaságnak leghatalma-
sabb ellensége. A kedélynek s gondolatnak bensősége, s 
a személyes szabadság iránti vonzódás — mely oly any-
nyira jeílemzi a német szellemet — találkoznak Luther-
ben az eredeti keresztyénség legfőbb követelményeivel, 
s világtörténeti nagysággá növi ki magát. S a mennyi-
ben a német reformátor, a német keresztyénnek ama 
prototypusa az eredeti keresztyénség egyszerű titkát 
átélte, majd tüzes nyelvekkel hirdette, magától töri meg 

j a szellemi rabszolgaság bilincseit, s a nép egyértelműleg 
követte szózatát, s a német szellem Döllinger szép szavai 
szerint annyira összpontosul benne, »mint a lant a mű-
vész kezében.« 

Azonban a pápaság nem engedte a német keresz-
tyén szellem önálló fejlődését, s máris kovácsolta azon 
fegyvereket, a melyekkel azt újból a római járom alá 
hajtotta. A tridenti zsinat újból szervezte az összeesett 



római rendszert, a pápaság 200 éves ledér világiasságát 
új fanatikus egyháziassággal váltotta föl, s a jezsuita-
rend, a contra-reformatiónak ezen janitsár csapata, szol-
gálatába lépett. Dámoni ellentéte ez a reformátiónak, 
nem egyébb, mint a spanyol egyházi szellemnek kinö-
vése, a melyben romantikus rajongás és rajinirozott ész-
szerű mérlegelés sötét fanatizmussal párosult! A látható 
egyház s a küzdő rend iránti vak engedelmesség, a 
lelkiismeret elaltatására nevelt eszköz a jezsuitismus, 
mely szemfényvesztésre és megrontásra s átalában a 
bűnnek szervezésére indult ki, hogy annak segítségével, 
mint »a tagadás ősi szellemet, a jónak megsemmisítését 
célozza. Benne szövetségre lépett a szellemi szemfényvesz-
tés a brutális hatalom legdurvább kényszereszközeivel. 
Míg a reformátori mozgalom az eredeti nagyság és sza-
badságból leszállva, benső viszálykodások és szűkkeblű 
dogmatikai viták által halálos ellenségének utat nyitott 
s így győzelmeit elősegítette, addig másrészt a rettene-
nes spanyol világhatalom a pápaság érdekeinek legvesze-
delmesebb előmozdítója lett. A 30 éves háború elárasz-
totta az egész német földet, s művelődését századokra 
megbénította. A kathol. és prot. táborra osztott német 
nép a legnagyobb pusztulásnak esett áldozatúl, s ez a 
másoáik világtörténeti szívesség, melyet a római pápaság 
Németországgal szemben gyakorolt. 

Az elvérzett Németországnak protestáns fele volt 
az, a melyben még keringett a vér, s a mely a jövő 
fejlődésnek alapját képezte. Különösen két védő szellem 
az, mindkettő a reformátiónak szülötte, melynek a to-
vábbi Németország fennállását köszöni, u. m. a feltétlen 
kötelességérzet, az Isten előtti reformátori önfelelősségnek 
emez erkölcsi gyümölcse, s a szabad kutatás és szellemi 
fejlődés ösztöne, az írás szabad kutatásának eme világi 
következménye, mely a reformátiónak másik elvét ké-
pezi. Az első életösztönből Nagy Frigyes személyisége 
és politikai alkotása növi ki magát, a másikból az újabb 
német tudomány, a prot. szellemi hősöknek eme kizáró-
lagos eredménye, kik Kopernikus, Kepler, Leibnitz, 
Lessing s Kant útjain haladnak. A német reformátiónak 
életforrásaiból Luther bibliájából merítette Klopstock és 
Herder, Göthe és Schiller a maga legjobb gondolatait 
és érzelmeit. Végül a reformátiónak csendes vallási és 
theologiai fejlődésében is tevékenység mutatkozott. Spener 
a merev dogmatismus sivatagján az élő, ethikai hitnek 
üdv-forrását találja meg ; Zinzendorf sejtelemként mu-
tatta meg a Jézus iránti szeretetben az istenitisztelet 
különböző alakjainak egyesítő pontját , s végül a század 
hajnalán képes egy Schleiermacher herrnhuti vallásossá-
got s Jézus iránti szeretetet, Lessingi bírálattal s a 
Kant utáni bölcsészetben való önálló kutatásával egye-
síteni. Míg azonban a prot. Németországban mindenfelé 
lázas tevékenység mutatkozik, addig annak kath. fele 
örök szellemi álmát aluszsza, mely a szellemi és erkölcsi 
életet bénító jezsuita uralomnak méltó gyümölcsét ké-
pezi. S ha az egyházpolitikai téren József császár, ki 
Nagy Frigyesnek gyenge utánzása, kivételt is képez, úgy 
a kath. Németországban a XVIII. századon át még sem 
ragyogott egy csillag sem. Eközben Franciaországban a 
pápaság s a jezsuita rend egyeduralma amaz atheistikus 
felvilágosultságot s erkölcsi romlottságot teremtette meg, 
mely viszont természeti szükségszerűséggel a nagy forr ada-
tomnak útjait egyengette meg. 

Ezzel párhuzamosan a római szellem is a munkál-
kodás terére lépett. A bécsi congressus a jezsuita ren-
det, a reformátió eme »régi rossz« ellenségét állította 
Vissza, s ez képezte a XIX. századra nézve restaurált 
pápaságnak programmját. Jött a vatikáni zsinat, mely 

nem kevesebb jelentőséggel bír, mint a tridenti, a meny-
nyiben a római egyházat gyökerestől átalakította s 
mint újonnan szervezett hatalmat a modern eszmevilággal 
szembe állította. A vatikáni dekretumok az egyháznak 
régi aristokratikai szervezetét az absolut monarchia ja-
vára alakították á t ; 1870 óta több a római pápa, 
mint a »primus inter pares«, ő az egyetemes püspök, 
kinek személyében az összes diocesisek hatalma össz-
pontosul, míg az egyes püspökök, mint az ő segédjei 
szerepelnek. Sőt még tovább menve, ő az egyetemes 
zsinatok helyett az egyháznak személyes állandó isteni orá-
kuluma lett, melynek, mint csalhatatlannak, kathedra-
szózatai a hivők lelkiismeretét, mint »istenileg kijelen-
tett igei, megkötik. S ezen szózatokhoz, melyeknek a 
kath. ember lelki üdvössége elvesztésének terhe alatt 
engedelmeskedni tartozik, nemcsak ama tanok tartoz-
nak, melyeket a pápa a jövőben, tán nagy kritikus moz-
zanatokban hirdetni fog, hanem a pápai dekrétumoknak 
a múltban szentesített egész sorozata, a melyekben a 
legellenségesebb érzület nyilatkozik a reformátió és a 
modern eszmevilág összes vívmányai, így nevezetesen a 
modern állam ellen. Ilyenek p. o. a türelmet s a lelkiis-
mereti szabadságot elátkozó >Syllabus€, továbbá VIII. Bo-
nifácius ismeretes bullája, mely a pápa egyeduralmát 
szentesíti az összes állami ügyek felett. Beyschlag he-
lyesen jegyzi meg, hogy modern bölcs politikusaink mo-
solyogva fogadják ezen »feltámasztott középkori rémeket« ; 
azonban csak azt nem veszik figyelembe, hogy ugyan-
azon pillanatban, a melyben ezen rémeket fölidézik, egy-
szersmind azon eszközökről is gondoskodnak, a melyek 
azoknak megvalósulásához szükségesek. Ott van a római 
rendszer cadaverengedelmessége, a Mária tisztelet, ima-
egyesületek egész legiójai s más jezsuita térítési s lelke-
sítési eszközök, a melyeket a pápa időnként mozgósít. 

A vatikáni dekrétumokkal semmi tudományos igaz-
ságszeretet s az egyházi hitnek szabad személyes elsa-
játítása többé nem egyeztethető össze, a mint azt a 
német kormányok által eléggé elhanyagolt ó-kath. moz-
galom története eléggé igazolja. A porosz kulturharc, 
mely római darázsfészekbe nyúlt , eléggé ismeretes, 
rendőri intézkedésekkel nem lehet egyházi ügyeket el-
dönteni. A békepápához, ki a protestantismust »pestis«-
nek, s minden modern istentelen tagadó szellemek szülő 
okának mondotta, ahhoz fordult a kormány tisztességes 
lcapitulatióért, miután meggondolatlan intézkedések folytán 
elég időt engedett a német ultramontanismus megerősö-
désére. Ebben áll a német kormány s a pápa között leg-
közelebb megkötött s máris szentesített békés kiegyezés, 
a Bismarck-féle egyházpolitikának Pyrrhusi győzelme, mely 
Beyschlag szerint nem jelent egyebet, mint az államnak 
kapitulátióját a vatikáni rendszer előtt pillanatnyi poli-
tikai előnyök árán, vagyis jelenti a vatikáni rendszer 
akadály nélküli bevonulását a német birodalomba. A va-
tikáni rendszernek irányelvei sem ismeretlenek. Midenek-
előtt a felekezeti viszonyok megváltoztak, s a rómaiak 
és protestánsok még e század elején is ápolt szellemi 
közösségéről szó sem lehet többé. A valódi theologiai és 
bölcsészeti tudományok csak aquinói Tamásig, az angyali 
doktorig terjednek, a mi azon felül vagyon, az bűn, ve-
szélyes tévelygés a római egyházban. Az obscurus püs-
pöki seminárium helyettesíti most már a szabad egye-
temi tanítást, s mindaz, a mi a pápaság történetére 
nézve hátrányosnak bizonyult be, elhagyatik vagy mó-
dosíttatik, a mint p. o. az ismeretes Ilonorius esetét 
interpolátiónak keresztelik Mansi zsinati aktáiban, amire 
főleg a reformátió történeténél, az ismeretes Janssen a 
főmester. Dr. Szlávik Mátyás. 



Pár szó a „Visszhangéra. 
Nagytiszt. Kund Samu esperes úr szíves volt igény-

telen közleményemet becses figyelmére méltatni, miért 
is fogadja őszinte köszönetemet. Cikkének egész tartal-
mára reflektálni egyáltalában nem akarok, de annak egy 
pontjára, az ügy tisztázása érdekében rövid válaszszal 
tartozom. 

Nt. Kund úr szerint ugyanis én Kovács Albert 
Egyházjogtanának egy kitételét (634. 1) félreértettem. 
Ott ugyanis kereszt(elő)levélről van szó ; ami, ha jól 
értem, nt. úr szerint nem egy a (keresztelési) anyakönyvi 
kivonattal. Már hiszen hogy Kovács Albert különbséget 
tett-e a kettő között, arról teljes hitelességgel csak ő 
nyilatkozhatnék ; azonban annyit én is merek mondani, 
hogy valamint az ev. református egyház praxisa, úgy 
bizonyára Kovács Albert sem tud semmit a jelzett meg-
különböztetésről. Minálunk »kereszt (vagy keresztelő) 
levél« és »a keresztelési anyakönyv kivonata* tökélete-
sen egyet jelentenek. 

Hogy aztán a testvér ágostai evang. egyház kebe-
lében ellenkező praxis fejlődött ki, azt eddig nem tud-
tam ; nt. Kund úr mostani nyilatkozatából sejteni vélem, 
de teljes tisztelettel és őszintességgel mondva: nem 
értem. Nem értem pedig azért, mert akárhogy nevezzük 
azt a bizonyítványt, az a születés és keresztelés hiteles 
igazolására való. É hiteles bizonyítvány törvényes alakja: 
az anyakönyvi kivonat, mely nt. Kund úr szerint is az 
illető pont szószerinti másolata tartozik lenni. Már hogy 
mi szüksége van e hiteles anyakönyvi kivonat mellett 
egy attól különböző » keresztelő levélre*, és hogy ilyet 
a hiteles anyakönyvi kivonat helyett hogyan acceptál-
hatnak az illető hatóságok, azt — ismétlem — nem 
érthetem. Kund úr azt véli, hogy az általa közölt »ke-
resztelő levél* kiállításával sem az igazság, sem a kiméle-
tesség és humanitás ellen nem vétene. Teljes tisztelettel, 
de emellett teljes határozottsággal ki kell mondanom, 
hogy bizony ily módon az »igazság« ellen vétene nagy-
tiszt. úr. Ugyanis (saját jelzését használva) N. N.-nek 
X. X. és Y. Y. hitvestársak fiának*) születése és ke-
reszteléséről adna bizonyítványt, holott az az N. N. 
gyermek mint Y. Y. no törvénytelen fia született és ke-
reszteltetett meg s miy\t ilyen van az anyakönybe beve-
zetve ; a szülék házassága csak később következvén be. 

Magam részéről, még ha a »kiméletesség és hu-
manitás* megsértésével vádoltatnám is, a nt. Kund úr 
eljárását, mint a melylyel bármely lelkész könnyen 
bajt szerezhetne magának, senkinek sem vagyok hajlandó 
ajánlani. 

Pápa, 1887. május 9. Révész Kálmán. 

I S K O L A Ü G Y . 
Ö n ü t ö t t e rés 

a protestánsok iskolainak az 1790/l-ik XXVI. t. cikk által biztosított 
jogain. 

Az olvasó, ki a napi lapokat figyelemmel szokta 
kisérni, 1884 tavasza óta gyakran találkozott a nagy-
szalontai gymnasium nevével. Most azt olvasta, hogy a 
nevezett gymnasium kihagyatott a nyilvános jellegű 
középiskolák sorából; majd, hogy az illető gymnasium 
nyilvánossága ügyében kérvény terjesztetett és küldött-
ség menesztetett a nm. vallás- és közoktatásügyi minisz-

*) S vájjon mi jelző iönne elébe >törvényes*-e vagy »törvény• 
télen«? vagy egyik sem? 

teriumhoz. 1886. julius havában ismét azon hír járta be 
a lapokat, hogy a n.-szalontai polgári iskolával össze-
kötött gyrnnasiumtól jelen szervezetében megvonatott a 
nyilvánossági jog ; reá pár hétre ismét, hogy a magas 
minisztérium »szoros kivételképen* megadta a nyilvá-
nossági jogot a nevezett iskolának 1886/7. iskolai évre. 
Legközelebb március hó végén pedig azon örvendetes 
hírt bocsátották szárnyra a nyilvánosság organumai, 
hogy a n.-szalontai 4 osztályú gymnasium alaptőkéje 
gyarapítására 10,165 frt gyűjtetett. 

E gyakori és sokszor ellentétes hírek könnyen té-
vedésbe ejthették az olvasót az illető tanintézetre nézve. 
Legyen szabad tehát nekem, ki éveken keresztül voltam 
szerencsés a nevezett iskolában működni, s kit ahhoz 
még a távolban is a legtisztább szeretet és legönzetle-
nebb érdeklődés csatol, annak viszonyait a nyilvánosság 
előtt megvilágítanom. 

A n.-szalontai iskola, mely több mint másfél szá-
zadon át 6 osztályú gymnasiumként állott fenn és 
széles körben a legjobb hírnévnek örvendett, 1875-ben 
polgári iskolával kapcsolatosan 4 osztályra szállíttatott 
le; 188i-ben pedig, mert a IV osztályra szállítás a nö-
vendékek számának elijesztő mértékben megcsökkenése 
folytán az intézetet a végenyészet szélére juttatta, szintén 
poíg. iskolával kapcsolatban VI osztályra emeltetett fel. 
Mindkét ízben való átalakítás — mert az intézet a nagy-
szalontai ref. egyház által, helyesebben az egyház fel-
ügyelete alatt álló gymnásiumi alapok és alapítványok-
ból és Nagy-Szalonta város subventiójából közös erővel 
tartatott fenn — a nm. vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium és a tiszántúli egyházkerület jóváhagyása mellett 
történt. 

Mint polgári iskolával összekötött gymnasiumot 
találta a középiskolákról és azok tanárainak képesítésé-
ről szóló 1883. XXX. t. cikk. És minthogy az idézett 
törvény középiskolákúl csak a gymnasiumokat és reál-
iskolákat ismeri el, ily vegyes jellegű intézetről pedig 
mit sem t u d : a törvény alapján álló minisztérium a 
középiskolai tankerületeket megállapító 17916/1884. sz. 
rendeletében a nagy-szalontai polgári iskolával összekö-
tött gymnasiumot kihagyja a nyilvános jellegű középis-
kolák sorából. 

E sajnálatos, mint alább látni fogjuk, végzetes 
dologban jelentékeny része lehetett s bizonyára volt is 
azon — nem tudom szándékos vagy véletlen — téve-
désnek, hogy bár az intézet fenntartása érdekében kötött 
szerződések azt »polgári iskolával összekötött gymnasium-
nak* mondják; bár e címet használta az intézet 1875/6-ik 
évtől kezdve folytonosan: mégis a magas minisztérium-
hoz mint »gymnásiumi tanfolyammal összekötött polgári 
iskola* terjesztetett az be, s ilyenül szerepel a minisz-
térium előtt állandóan, mintha tulajdonképen polgári is-
kola lett volna. 

Bármi volt azonban oka a nyilvános középiskolák 
sorából kihagyatásnak, elég az, hogy e körülmény a fenn-
tartó testületekben a legnagyobb aggodalmat költötte 
fel az iskola jövője iránt. Mozgásba hoztak minden esz-
közt, megkíséreltek minden lehető utat és módot arra 
nézve, hogy a gymnasiumot fenyegető veszélyt elhárít-
sák. Több rendbeli kérvényt intéztek, küldöttséget me-
nesztettek a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz 
a nyilvánossági jog kinyerése végett. Hasztalan volt 
minden lépés, hasztalan annak kimutatása, hogy az in-
tézet úgy szervezeténél, mint a gymasiumi és polgár-
iskolai növendékek számarányánál fogva — az utóbbi 
iskolai években 100— 110 gymnásiumi növendék mellett 
5 — 8 polgári iskolai tanítványa volt az intézetnek — 



sokkal inkább gymnasium, mint polgári iskola; haszta-
lan lett kimutatva az iskolának,, mint gymnasiumnak 
úgy culturalis, mint magyar nemzeti szempontból fontos 
hivatása; eredménye az lett, hogy előbb 1885-ben 
csupán polgári iskolának ismerte el a közoktatásügyi 
magas kormány, gymnasiumi elismerését pedig súlyos 
feltételekhez kötötte. Újabb felterjesztés után pedig, 
melyben a tiszta gymnasiummá átalakítás és a nyilvános-
sági jognak ideiglenesen csak egy évre, az 1886/7-ikre, 
megadása kéretett azon célból, hogy a fenntartó testületek 
időt nyerhessenek a magas közoktatásügyi kormány által 
követelt átalakítások keresztülvitelére, e kérelem határo-
zottan megtagadtatott. 

E lesújtó miniszteri leirat által okozott kétségbe-
esésből csak azon örvendetes tény ragadta ki a fenn-
tartó testületeket, hogy az iskolának egy melegkeblű 
barátja, Borbély László ügyvéd, az általános csiígge-
tegség pillanatában hirtelenében felhívást és gyüjtőivet 
bocsátott ki az iskolának, mint VI osztályú gymnasium-
nak fenntartása céljából a magas kormány által követelt 
épület-bővítés valósíthatása érdekében szükséges költsé-
gek előteremtése végett. 

A felhívásnak pár nap alatt 6700, pár hét alatt 
8000 frt eredménye lett. E váratlan siker hatása alatt 
s arra támaszkodva, még egy utolsó kérvényt intézett 
az intézet kormányzó testülete, az isk. szék a vallás- és 
közokt. miniszter úrhoz, kérve újból a nyilvánossági jo-
got az 1886—7. évre. Ezúttal nem sikertelenül; mert, 
mint már érintém, egy korábbi rendelet ezen záradéká-
nak: »a gymnasium felállítása azonban a várost, a nép-
iskolákra vonatkozó törvények követelménye alól nem 
fogná felmenteni,« nyomatékos hangsúlyozásával meg-
adatott a nyilvánossági jog az 1886—87. évre. 

E jog megnyerése azonban egészen váratlan és 
szerencsétlen fordulatot adott a dolognak. 

Nagy-Szalontán, az igen csekély számmal levő róm. 
katholikusok és izraeliták felekezeti iskolái mellett, a ref. 
egyháznak szintén felekezeti népiskolák teljesítik az elemi 
oktatás feladatát. Bizony — valljuk meg az igazat — 
ezen iskolák nagyon messze állanak azon állapottól, 
melyben a népiskoláknak ily népes városban állaniok 
kellene. Mert bár a népoktatási törvény ide s tova husz 
éves lesz, Nagy-Szalontán nemcsak felső-nép-, vagy 
ismétlő-iskoláról nincs szó sem, hanem az elemi iskolák 
is ezen isk. év kezdetéig mind a fiúknál, mind a leá-
nyoknál 4 osztályosok voltak, az V. fiú-osztály is csak 
annak köszönheti létét, hogy a gymnasium ügyeinek 
megvizsgálására 1885-ben kiküldött kormánybiztos kiváló 
érdeklődéssel tudakozódott áz elemi népiskolák álla-
pota után. 

Midőn tehát a gymnasium nyilvánossága ügyében 
leérkezett miniszteri rendeletek mindenike kiválóan hang-
súlyozta a népiskolákat; az egyház is tudatára ébredt e 
tekintetben elmaradottságának. Most tehát, hogy több 
évtizedek mulasztását egyszerre helyrehozza s a leány-
iskolát is 6 osztályra emelhesse, az egyház, illetőleg an-
nak vezetői részéről azon indítvány tétetett, hogy »mert 
a ref. egyház jelen helyzetében önerejéből nem képes 
eleget tenni a miniszteri leiratban a népoktatási tanin-
tézetekre vonatkozólag hangsúlyozott követelményeknek® : 
vétessék el és adassék át a ref. egyháznak a gymnasiumi 
alaptőke — 11,000 frt —•- és a gymnasium használatá-
ban, illetőleg tulajdonában lévő 2 ház, használtassanak 
fel azok az elemi népiskolák céljaira ; a gymnabium pedig 
4 osztályra leszállítva az aláirt 8000 frt kamataiból és 
a városi subventióból tartassák fenn.% 

Hogy ez indítvány mennyire méltányosság-, jog-

és törvényellenes, legyen szabad megvilágítanom a kö-
vetkezőkkel : 

Nagy-Szalonta város 1861 okt. 20-án 132 katasz-
trális hold és 1075 • öl földet szakított ki a tulajdonát 
képező orosi pusztán a gymnasium alapjául s adott át 
a reform, egyház kezelése alá i>oly világos feliétel alatt, 
hogy azt a nevezett egyház egyedül és kizárólag csupán a 
meghatározott célra, t. i. a helybeli ref. iskola gymnasia-
lis osztályainak felállítására és fenntartására jövedelmez-
tesse.« •— E földadományhoz a város 1871-ben újabb 
50 holdat csatolt. Az érintett 11,000 frtos alaptőke ezen 
földnek épen nagyt. Szél Kálmán úr páratlan kezelése 
mellett megtakarított és a gymnasium alap javára idő 
közben tett alapítványok és adományokból — melyeknek 
összege a kamatokkal együtt jóval felülhaladja az ezer 
forintot — alakult, valamint ezekből szereztetett a gymna-
sium tulajdonát képező egyik ház is. 

Igy állván a gymnasiumi alapok ügye, természetes, 
hogy az indítvány a szept. 12. és 19-én tartott előleges 
értekezletekben erős ellenzésre talált. De az ellennézetűek 
magán úton csakhamar annyira hallgatásra birattak, hogy 
az ügy az egyházi és városi képviselő testületek gyűlé-
sein, sőt az egyházmegyei közgyűlésen is ellenmondás 
nélkül ment keresztül. 

(Vége köv.) 

T Á R C A . 
P ü n k ö s t. 

Ha két világi hatalom bármely érdekből egymás 
ellen tábort üt s fegyveres erővel síkra száll, minthogy 
a hadi szerencse egy véletlenül közbejött körülmény 
folytán könnyen megfordulhat, ugyanazért a végleges 
győzelem kivívásához nem elég a csak ideiglenes sikerű 
egyes csaták, sőt még a döntő ütközet megnyerése 
sem ; a stratéga mellett ott kell működnie a diplomatá-
nak is, hogy az előbbi által kierőszakolt előnyöket ügye-
sen felhasználva, a győztes sereg előnyomulásával az 
előtérbe állított érdekeknek a meghódított népet is lehe-
tőleg megnyerje, a zászlóra irott jelszavaknak az ellen-
ségből is minél több barátot szerezzen; szóval: nem 
elég csak győzni, de tudni kell ám a győzedelem ered-
ményét minden oldalról és minden eshetőség ellen biz-
tosítani is, a mihez már nem pusztán katonai bátorság 
s hadvezéri talentum, hanem éber előrelátás, a viszonyok 
felismerésével, tapintatos s minden közbe jöhető fordu-
lattal számotvető ügyesség és találékonyság kívántatik. 

Majdnem épen így van ez a szellem, a lélekvilág-
ban is. Nem elég valamely eszmét avagy elvet felszínre 
hozni, aztán minden további gondoskodás nélkül a szél 
szárnyain útnak ereszteni, mert történhetik, hogy az első 
meglepetés hatása alatt a szokatlan hang s némelyek 
előtt tetszetős alak pillanatokra hódíthat, múló sikerhez 
vezethet ugyan, de jöhet egy más gondolat és elv nyil-
vánulása, mely erősebb, sőt talán hizelgőbb is, és ez az 
embereknek gyenge oldalait kilesve, azokon át férkőzik 
hozzájuk, s ismerve a tömeg ingatagságát, mely csaknem 
mindig az Önzés és kényelem felé billenti a mérleget 
— erre fekteti a súlyt s minden mást hátraszorítván, 
maga magát helyezi a szin elejére, habár csak rövid 
időre is. 

A történet igazságos tanúskodása szerint csakis 
az szolgál igazán az ügy érdemére, csakis úgy lehető 
valamely kitűzött cél elérése és biztosítása, ha az azt 
képviselő eszme vagy elv gondos ápolasban részesül, ha 



a kibontott zászló alá önfeláldozó, lelkes egyének egész 
odaadással csoportosulnak, aztán a tétlenül nézőket, a 
távolabb állókat is felrázzák közönyösségük zsibbadásá-
ból, agyukba mintegy belebeszélik meggyőződésüket, vé-
rükbe átviszik saját érzelmeiket, mi által nemcsak híme-
ket toborzanak, hanem lánglelkű, bátor vitézeket is állíta-
nak sorompóba. 

Nem lehet és nincs is szánkékom ez alkalommal 
és épen e helyen az emberiség történetébe vérbetűkkel 
jegyzett, népeket hódító harcok fejlődésére s végered-
ményére rámutatnom, sem a társadalmi életben annyira 
változatos szokások s magaviselkedés időszerű jelensé-
geit feltüntetnem a végett, hogy fentebb nyilvánított 
állításomat — az ellentétek egymással való szembe 
helyezésével is -— begyőzőleg hangsúlyozzam. 

A lelkem és gondolkozásom előtt megjelent ezen 
történeti igazság — mondhatnám axoma — kellő vilá-
gításba leendő állítására, azt hiszem, elég leend most 
emlékezetünkbe visszaidéznem a szívet és lelket egy-
iránt megkapó, magasztos első pünkösti eseményt, mely 
az eszme, az elv, széles e világra kiterjedő hódítására 
s győzedelme hatásának biztosítására feltette a messze 
jövőbe is átragyogó, összetörhetlen koronát. 

Jézus, az isteni akarat és bölcs intézkedés fogana-
tosítója, a szükséges előkészület, az emberi szívek és 
vágyak tanulmányozása s öntudatos ismeretének meg-
szerzése után oda állott a papi fejedelmek, Írástudók és 
farizeusok által bástyákkal körülépített s féltékenyen 
őrzött vár tömör falai alá, melyeken belül az önzetlen 
szűkkeblűség, felfuvalkodott osztály-gőg és a zsarnoki 
kényuralom pokoli szövetsége az önbálványozás töm-
jén füstje közL élvezte átkos művének bódító gyümöl-
cseit ; oda állt s bekiált közéjük a testvériség, egyen-
lőség és szabadság eszméjének harci riadóját, melyre a 
magát teljes biztonságban érző kiváltságos sereg vezé-
rei azonnal összefutván, tanácsot tartottak, megállapí-
tották a védelem részleteit, bérenceiket falanxokba osz-
ták, sőt elég vakmerőek valának támadólag törni ki, nem 
feledkezve meg az ármány, cselszövés, az erőszak és 
árulás harcvonalba állításáról sem, sőt ezeken kívül 
hatalmas szövetséges társat is kerítettek a törvény 
végrehajtó közegének elámításával, mintegy kénysze-
rítésével. 

Jézus csaknem egymaga állott; azon kevesek, kik 
hozzája csatlakoztak, nem valának még az általa hirde-
tett és megtestesített eszméktől és elvektől annyira át-
hatva, hogy a mester, a vezér segítségére, vagy csak 
támogatására is lehettek volna. Mások, az idegenebbek 
közül, hallgatva helyeselték a szokatlan és érdekes küz-
delmet, de elégnek tárták a nézők szerepét játszani; 
végre találkoztak olyanok is, kik titkon, emberektől nem 
láttatva, keresték fel a rendkívüli férfiút, hogy bölcs és 
lelkes ajkairól bővebb magyarázatot és felvilágosítást 
nyerhessenek, de aztán ismét visszavonultak s részvétü-
ket semmiért is el nem árulták volna. 

Nem volt senki, nem volt egy sem, ki vele egyiitt 
ugyanazon időben igaz bátorsággal s nemes hévvel a 
cselekvés terére lépett volna, még közvetlen környeze-
tében is félelem, bizalmatlanság, kétkedés és árulás fész-
kelték be magukat; legbensőbb barátai, az őt legforrób-
ban szeretők is csak a bánat és fájdalom könnyeivel 
bírtak mellette néma tanúbizonyságot tenni a ke-
resztfa alatt. 

Majd jött a feltámadás hire. Hittek is abban, nem 
is, mert még mindig nem volt igazi, nem volt erős m-g-
győződésük. Az eszme még náluk nem nyert megteste-
sülést, nem volt az csontjukból való csont, a vérükből 

való vér; a hinni akarás a bizalmatlansággal, a benső 
ösztönzés az erőtlenség érzetével, a tettre vágyás a fé-
lénkséggel még mindig erős és csüggesztő harcot vívtak 
keblükben. Ezek voltak az egyes barátok és hivők lelké-
ben végbement vívódásnak válságos napjai. Ezen időben 
érlelődött az elhatározás, csak most kezdett gyuladozni 
a lelkesedés szent tüze, mely aztán az első pünkösti al-
kalommal ellenállhatatlan lángolással csapott át a tanít-
ványok égő szívéből a népsokaság közé s lőn, hogy 
nagy számmal sereglettek azon dicső eszmék és elvek 
szolgálatába, melyeknek utólérhetlen hirdetője és meg-
valósítója a világot megváltó és idvezítő Jézus volt és 
igaz követőiben ma is az s lesz a világ végezetéig. 

Az első pünköst úgy tűnik tehát föl előttem, mint 
a krisztusi eszmék és elvek győzelmének minden időkre 
kiterjedő megszilárdítása oly annyira, hogy azokon a 
pokolnak kapui sem vehetnek többé diadalmat. 

Az a nyelv, melyen kezdének v ^ a szólani az 
apostolok, az emberiség általános nyelve. Szólottak ők 
a testvériség nyelvén, ez a szeretet nyelve; szólottak 
ők az embertelen kiváltságok és büszke elbizakodottság 
ellen, ez az egyenlőség nyelve; szólottak ők a lelki 
rabszolgaság, a szertartások és némely osztályok zsar-
noksága ellen, ez a szabadság nyelve. És van-e nép, 
van-e nemzet, mely a testvériség, egyenlőség és szabad-
ság nyelvén mondottakat meg nem értené és érettük 
lelkesedésre föl ne gyuladna ? 

Nincs 1 Ilyet képzelni avagy feltenni bűn volna az 
emberi méltóság és magasabb rendeltetés ellen! 

Oh mint lelkesült az első pünkösti néptömeg ama 
nagy és szent eszméktől áthatott apostoli beszédre 1 De 
épen így fog lelkesülni minden időben az emberiség 
bármely osztályából is mindenki, kinek keblében a sze-
retet és igazság diadalra juttatása s állandósítása iránt 
— habár észrevétlenül — csak egy parányi szikra él. 

Ezen kicsike szikrára nézve is előbb, avagy utóbb 
eljő a pünkösti lélek ráfuvaló lehelete és lehet belőle 
láng, mely környezetében elégeti a nemtelen salakot, a 
kétkedést, a bizalmatlanságot, mint tiszta arany ott ma-
rad a hir, a bizalom, az áldozatkészség és erény, szóval 
az Isten országának e földön mind nagyobb-nagyobb 
mértékben, mindinkább-inkább dicsőbb és boldogítóbb 
alakban való terjesztésére s kivívott győzedelmének ál-
landósítására való nemes és szent törekvés. 

Üdvöz légy általunk Pünköst ünnepe, mely nekünk 
a mult fényes tanúbizonyságaként mindezekre ösztönt, 
lelkesedést, de egyszersmind csalhatatlan bizonyságot is 
szolgáltatsz 1 

Sütő Kálmán, 
bereg-somi lelkipásztor. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

A keresztyén egyház történelme. Irta Varga 
Lajos sárospataki theologiai tanár. A kiadás költségeit 
részben a hallgatók fedezték, Il-ik kötet. A reformátló 
utáni korszak, vagy a Protestantismus fejló'dése és az 
államok független uralma. Kapható Pfeifer Ferdinánd 
könyvereskedésében Budapesten és szerzőnél Sáros-
patakon. A második kötet ára 5 frt 20 kr. (820 lap). 

Hazai protestáns egyházi irodalmunk egy becses 
munkával gazdagodott a közelebb mult hetekben, A 
szorgalmas szerző Varga Lajos, — ki ezelőtt 3—4 év-
vel ajándékozta meg irodalmunkat egyháztörténelme 
első kötetével, folytatta hangya szorgalmú munkássá-



gát, lankadatlan buzgalommal olvasgatott és jegyezge-
tett külfö'di és hazai Írókból: s megszületett az első 
kötetnek méltó folytatása, melyben a 16., 17. és 18-ik 
század egyháztörténelme adatik elő, vagyis az 1517 tői 
1814-ig terjedő szakasz. 

A felölelt anyag két időszakra van osztva; az 
egyik tart 1517— 1648, a másik tart 1648—1814. Mind-
egyik időszakban tárgyaltatik a protestáns, a katholikus, 
a görög-keleti egyház kül- és beltörténete, felölelve az egész 
keresztyén egyházat, vagyis felmutatván minden neveze-
tesebb eseményeket, mozzanatokat, mindazon theologiai 
vagy bölcsészeti nevezetesebb irányokat, melyek akár 
az egyetemes keresztyén egyházban, akár egyik vagy 
másik ország protestáns vagy katholikus népei között 
felmerültek , de felmutatja azután más országok külön-
leges egyháztörténelménél sokkal bővebben, részleteseb-
ben a magyar protestáns egyház történelmét, annak 
irodalmát, s kiválóbb vezérférfiait. S a főbb keresztyén 
felekezetek mellett nem kerüli el szerző figyelmét a ki-
sebb secták, a túlzó, rajongó vallási pártok története 
sem. Mindegyikről nyújt annyi adatot, a mennyi azok-
nak a főbb vonásokban való megismerhetésére szüksé-
-ges. Úgy, hogy a ki ezen kötetet figyelemmel átlapoz-
gatja, az kellő tájékozást nyerend úgy nemzetünknek 
mint minden más keresztyén népnek háromszáz évről 
szóló egyháztörténelméről; megismerkedik azon érdekes 
s magasztos küzdelmekkel, melyek közt a két irányú 
reformátió megszületett s magának létjogot biztosított, 
vagyis azon küzdelmekkel, melyek új irányt, fejlődést 
adtak az egyháznak, vallásnak, tudománynak, államnak, 
társadalomnak, a melyek egy egészen új kor kiindulási 
pontjaivá lőnek; megismerkedik azon szellemi harcok-
kal, melyek bent mindegyik vallásfelekezet kebelében 
folytak ; az ó- és új világ elvei, a régihez tapadó pá-
pistaság s a folytonos haladást hirdető protestántismus 
szelleme a mint küzdenek egymással; megismerendi, 
hogy miként lesz időnkint hutelen a protestántismus is 
eredeti szelleméhez s miként törekszik, habár más alakban 
s más név alatt a pápistaság békóit magára Ölteni, 
de vizsont hogy a kathol. egyház körében is miként 
.nyilatkozik egyszer-másszor a valódi szabad evangeliomi 
szellem. 

Megismerkedik az olvasó e munkából azon elvek-
kel, melyeken a különböző keresztyén felekezetek isteni-
tisztelete kifejlődött, de egyszersmind azon kormányzati 
alakokkal is, melyek az egyes protestáns tartomány egy-
házak körében előállottak. Fel van tüntetve azon hatás, 
melyet a különböző keresztyén felekezetek hitelvei az 
erkölcsi életre, a tudományra s a művészetre gyakorol-
nak. Szóval, tnint mondám, egy becsületes, kitartó mun-
kásság gyümölcse áll előttünk e könyvben, mely kiter-
jeszkedik az egyháztörténelem mezejének minden leg-
kisebb részére s legtávolabbi kiszogelléseire is. 

Es vezessen bennünket szerző bármelyik részére 
.a mezőnek, mindenütt tisztán érthetően tár fel előttünk 
mindent. Idegen nyelvű könyvek után dolgozott; önként 
értetőleg, de nem úgy, mint mai napság szokás, hogy 
az idegen nyelven írt munkák egyes szavai helyébe ma-
gyar szavakat tesznek a dictionariumok segítségével és 
akkor odanyomatják a munka elejére, hogy írta N. N. 
és maguk is elhiszik, másokkal is elakarják hitetni, hogy 
az magyar munka. Szerző a mit előnkbe ad, mindazt 
tisztán, érthetően adja, ő nem idegen szavakat fordít le, 
hanem a miket éveken át összegyüjtögetett egyháztör-
ténelmi ismereteket, előbb önnön lelkében dolgozta fel, 
és csak azután állt elő velük. Gondolatait mindig tisztán 
S érthetően fejezi ki, eltudva természetesen egyes kivé-

teleket, hisz ily nagy munkában elkerülhetlen, hogy 
egy-két idegenes kifejezés, germanismus vagy eíféle elő 
ne forduljon, p. o. Kálvin »aggodalmasan tisztán tartott 
hosszú fekete öltönye* emlékeztet bennünket az »ángst-
lich« szóra. De az ilyesfélék nagy ritkaságok s mai 
napság már az ilyeket észre se igen veszi fülünk. Gon-
dolatai kifejezésével — mint mondám — nincs sok baja 
szerzőnek, a mit ő mondani akar, azt meg mondja ma-
gyarán, érthetőn. Többet vesződik azzal, hogy mely 
gondolatait fejezze ki. Vagy is más szóval, ő sokat ol-
vasott mindegyik thémáról különböző, egymástól eltérő 
vagy épen ellenkező irányú szerzőktől; mindegyiktől 
maradtak meg nála gondolatok, jegyzetek, s most mi-
kor ő azon thémáról beszélni akar, az a sok gondolat 
mind eléje tolul, megzavarják a rendet, megakadályozzák 
azt, hogy szerző határozott álláspontot foglaljon, vagy 
hogy azon ne ingadozzék. 

Talán felhozhatok egy olvasóink által leginkább 
ismert példát. Kálvin megítélésénél maguk a reformált 
egyház tudósai is messze eltérnek egymástól, hiszen 
még a mi kis magyar protest. egyházi irodalmunkban 
is erős lándzsák törettek e tárgy felett (Révész I. és 
Szilágyi). — Vannak, kik őt égig magasztalják, de van-
nak, kik majd nem a pápistákkal pendülnek egy húron 
Genf reformátora megítélésében. Szerzőnk ismer nagyon 
sokat úgy a pro, mint a contra megjelent iratokból, 
egyik percben a vádolók erős érvei jőnek tolla hegyére, 
majd nem úgy érezzük, hogy ő is a Kálvin-ellenes párt-
hoz tartozik, míg a másik percben feltűnnek lelke előtt 
Kálvin hőkeblű barátai s annak örök érdemei, s letörli 
róla a szenynyet, mit reá akartak kenni. 

Vagy más példát hozva fel: szerző a kevésbé fon-
tos thémákról is sokat olvasott, hát Lutherről hogy ne 
olvasott volna. Mikor azután róla ír, ír az elismerésnek 
és méltánylásnak azon a hangján, a melyen ily világ-
történelmi s korszakalkotó férfiúról egy elfogulatlan iró 
a mint írhat, és a mint írnak az ő nagy tisztelői. Igen, 
de olvasott oly munkákat is, a melyek erősen kálvini 
irányúak, s Genf reformátorát messze fölé helyezik a 
wittenbergi hősnek. így azután, mikor a két reformátort 
szembeállítja, következőleg szól: »Epen ezen egyetemes 
irány és az egyház függetlenségének megvédése emeli 
Kálvint a világ reformátorai közé; míg Luther csak 
nemzeti reformátor maradt. Ugyanis míg Luther refor-
mátiója a németség határát nem lépte túl, vagy ha át-
lépte is, jelentékeny hódítást nem te t t ; addig a kálvinis-
mus Európa minden jelentékenyebb népénél (a német 
kivételével) állandó hazát lelt.« (118. lap). Én nagyon 
örvendek rajta, ha legalább mi kálvinisták hű tisztelői 
maradunk Kálvinnak, őt még úgy sem méltatta eléggé 
a világ, talán még ezután, a világ politikai és társadalmi 
újabb átalakulása után fog az a kor bekövetkezni, a 
mikor Kálvin, s munkájának hatása teljes nagyságában 
feltűnni s méltányoltatni fog; de a Kálvin iránti legmé-
lyebb tiszteletem mellett sem merném Luthertől a világ-
reformátori szerepet elvitatni. 

No de az ilyen bajokon könnyen segíthet az ol-
vasó, annál is inkább, mert szerző megnevezi azon for-
rásokat is mindenütt, a melyekből merített, s meríthet-
nek mások is; és a forrásoknak, segédmunkáknak ezen 
elősorolása megint előnye ezen műnek, megkönnyíti a 
kutatást s az ifjút kivált mintegy kezénél fogva vezeti a 
bővebb tanulmányozásra. 

Egyik legbecsesebb része azonban ezen munkának 
a magyarországi prot. egyház történelmével foglalkozó 
rész. Közel 200 lap van szentelve e célra, tehát oly ter-
jedelemben tárgyaltatik itt a magyar protest. egyház 



történelme, a minőben eddigelé magyar nyelven kevesek 
által. És itt azután valóban nagyon jó szolgálatot tett 
szerző a számos eredeti és segédforrás felsorolásával, 
mert hiszen az egyetemes egyháztörténelemre nézve 
talál az olvasó elég kalauzt az idegen nyelven írt egy-
háztörténelmi munkákban is; de hazai prot. történelmün-
ket kezdő ember ha tanulmányozni óhajtja, azt sem 
tudja, hol kezdje el. Ezen munkában már alkalmas ka-
lauzt — habár csak az eddigelé járt szűk ösvényen 
vezérlő kalauzt — is lel az olvasó a magyar protestáns 
egyház történelméhez, de egyszersmind megtalálja egy-
egy rakáson azon munkák címeit, melyek bővebb tájé-
kozást nyújtanak. Valóban szerző jó szolgálatot tett 
volna, ha nagy terjedelmű munkájából a magyar egy-
házra vonatkozó részt külön füzetben is kiadta volna. 

Nem mulaszthatjuk ez alkalommal is — mint már 
az I. kötet ismertetésénél is tevők — dicsérettel fel 
nem említeni, hogy a sárospataki főiskola ifjúsága tete-
mesen megkönnyítette, az általa nyújtott előfizetési dí-
jakkal ezen mű megjelenését. Lesz még -— szerző ígé-
rete szerint — egy befejező része is ezen becses mun-
kának, egy Ill-ik kötet (mintegy 30 ív), mely a XlX-dik 
század ismertetését, tehát a legérdekesebb részt tartal-
mazandja, s melyre 3 forintjával előfizetés hirdettetik. 
A d j a Isten, hogy szellemi kincsesházunk mielőbb gaz-
dagodjék ezen igért kötettel is, protestáns közönségünk 
érdekeltsége pedig fokoztassék az ily lelkiismeretes gon-
dossággal írt munkák által az egyháztörténelem érdekes 
és felettébb tanulságos regiója iránt. 

Farhas József. 

B E L F Ö L D . 
Püspöki látogatás a külső-somogyi egyház-

megyében. 
Látrány után május 6 án d. u. Túr következett, a 

hol a kölcsönös üdvözlések elhangzása után, tüstént a 
templomba sereglettünk. A főpásztor lelkes és lelkesítő 
beszéde, melyben kitartásra és buzgóságra intett, nagy 
hatást tett az egyszerű hallgatókra. 

Iskolában és presbyteriumban is végezvén minde-
neket, és tanácsolván a tanácstalanoknak — késő 
estve lett. Nem szűnünk bámulni ama bőségét a lelki 
adományoknak, a melyekkel püspök atyánk alkalmazza 
intéseit, tanácsait az anyaszentegyházban 1 Tömérdeket 
tanult, forgatván az Írásokat ide indulása e lő t t ; de még 
több az, amit tud. . . A biblia ismerő, a költő, a bölcs 
és buzgó pásztor mikép ölelkezik beszédeiben ! Az tud-
hatja csak, aki 5—6 föllépését élvezhette. — Szerencse 
reánk, hogy fáradhat, hogy betölthet minket buzgóság-
gal ; de szerencse ő reá is az, hogy adatott neki annyi 
testi és lelki erő mindezeknek elvégezéséhez. Hála érte 
a kegyelem Istenének 1 

Mocsolddon, Somogymegye harmadik járásának 
területére lépett a főpásztor május 7-én. A megye derék 
tisztikara, úgyszólván kézről-kézre adta egymásnak püs-
pökünket. Őszödön, Látrányon és Túrban ott voltak a 
kíséretben a lengyeltóti járás fő- és al-szolgabirája. Mo-
csoládon várt a kíséretre az igali főbíró és a határnál 
szívélyesen üdvözölte a püspököt. Mocsoládra érvén a 
főpásztor, a lelkész által nagyon melegen üdvözöltetett 
és tíz órakor a templomba ment, hol beszédjében a 
vasárnap megszentelésére és szorgalmasabb templomba 
járásra intette a hallgatókat. 

Délután 3 óra után Bon nyár a indult a főpásztori 

kiséret. Meglehetős zápor ért úton bennünket, a mely-
nek a nép együtt örvendett a főpásztori látogatással. A 
bonnyai nép nyelve német ; de a legnagyobb része ért 
már magyarul. Az üdvözlő beszéd Mocsolád anyaegyház 
lelkésze által magyarul tartatván, püspök úr is magyarul 
felelt. De megígérte, hogy templomban e gyii'ekezet 
nyelvén szólal. Es szólott következőleg: Kedves gyer-
mekeim ! A jó pásztornak az a kötelessége, hogy nyáját 
fölkeresse. Én is fölkerestelek titeket, de minthogy a ti 
anyanyelvetek nem az, a mi az enyim: szólok hozzátok 
a magatok anyanyelvén. Szólok pedig ennélfogva rövi-
den ; mert inkább akarok a nagy apostol szerint szólani 
hozzátok 5 szót értelmesen, mint stb. Örömmel hallom 
felőletek, hogy ti itt 3 felekezet éltek egymással, szép 
békességben és azzal is bizonyítjátok, hogy Krisztus 
tanítványai vagytok, hogy egymást szeretitek. Kedves 
gyermekeim 1 ámbár ti nyelv szerint németek vagytok, 
de gyermekei ennek a magyar hazának, mely minden 
polgárát egyenlően részesíti minden polgári jogokban ; 
tinektek egyébb kötelességek között az is kötelességtek, 
hogy hazátok nyelvét megtanuljátok. A magyarnák van 
egy példabeszéde: néma gyermeknek anyja sem érti 
szavát. Hogy hát ez a ti édes anyátok megérthessen, 
titeket: tanuljátok meg a nyelvét. Nagy örömmel halíot-

| tam felőletek, hogy ti erős szeretettel ragaszkodtok vak-
lástokhoz, melyet atyáitoktól örököltetek, tanuja ennek 
e szép kis templom, mely egyedül két kezetek szorgalmá-
nak gyümölcse. Imádkozom az én mennyei atyámhoz, 
hogy ebben az erényben tartson meg titeket. Azér t , 
hogy kicsinyek vagytok, kétségbe ne essetek. Az édes 
anya kicsiny gyermekeit erősebb szeretettel szokta sze-
retni, mint a nagyobbakat. Jézus is azt mondta : hagy-
játok én hozzám jőni a kicsinyeket — ilyeneké az Is-
tennek országa! Hogy Isten titeket is szeret, tanúsítja 
az, hogy szent igyekezetetekben megsegélt. Munkásság-
tokat tartsátok meg. Ez teszi függetlenné az embert, az 
egyházat minden időkre. Gyermekeiteket ilyen szellem-
ben neveljétek, ez ősi erényekhez csatoljátok még gyer-
mekeiteknek magyarrá nevelését is. Igaz, hogy az Isten 
minden népnek Istene, görögnek, zsidónak egyaránt ; de 
ne feledjétek, hogy e hazában minden nép egyenlő. . . 
Megérdemli tehát e haza, hogy ezért tanuljunk, éljünk, 
haljunk. Legyetek jó protestánsok és jó hazafiak 1 Jertek 
imádkozni. 

Május 8-án Ndgocsra ért a püspöki látogatás, hol 
örömmel emelte ki a főpásztor a gyülekezet hitbuzgalmát 
és dicséretes egyháziasságát. 

íme itt áll — mondá többek között — buzgóság-
tok örök emlékéül ez a gyönyörű templom, mely szint-
úgy hívja a szívet az imádságra, melynek minden kövén 
rajta csillámlik a ti verejtéketek; mert mint a méhek 
virágról-virágra repülnek, és sok százezer virág himpo-
rából építik fel csoda alkotású lépőket, sok százezer 
virág kelyhéből hordják össze édes kincsöket, a mézet : 
úgy ti is, szegény földmíves emberek, senkitől nem se-
gélve, egyedül saját szorgalmatokból építettétek fel ezt 
a gyönyörű a lkotmányt : templomotokat. Azt is örömmel 
hallottam felőletek, hogy ti azon terhek alatt, melyek a 
templomépítésből hárultak reátok, meg nem lankadtatok, 
sőt mint a pálma, megterhelve gyorsabban és erőtelje-
sebben növekedik, ti is a buzgóságban meg nem lan-
kadva, még más nemes célt is tűztetek magatok ele. 
Maradjatok meg kedves gyermekeim, ezután is ezen ősi 
erények mellet t ; annyival is inkább, mert ti nemcsak 
más hitű, de más nyelvű népektől is vagytok körülvéve, 
kik többségben levén, veletek szemben gyakran érezte-
tik, hogy ők a hatalmasabbak. •' - • - < • 



Ezen beszédet főpásztorunk egy olyan gyülekezet 
kebelében tartotta, a melynek még 33 évvel ezelőtt nem 
volt tanítója. A lelkész tanította az iskolás gyermekeket. 
A lélekszám 260—70. 1854-ben vásárolt egy házat és 
féltelket 3000 frton. Ezen a házhelyen épített egy díszes 
iskolát és tanítói lakot. 1884-ben fejezte be remek tem-
plomát, melyet a hires tolnai építőmester Geiger 18 ezer 
frtért épített fel. Harangokat ezer és néhány száz forinton 
vásárolt. És még most is van kétezer forint tőkéje, me-
lyen papházát szándékozik renoválni. S így ez a kisded 
gyülekezet 30 év alatt pusztán két keze munkájával szer-
zett egyházának 25 ezer frtot. 

Midőn tudósításomat bezárom, nem mulaszthatom 
el, hogy azon általános lelkesedésről, melylyel a főpásztor 
minden gyülekezetben fogadtatott, meg ne emlékezzem. 
Én még soha se láttam népünket igy exáltálva. Több-
nyire fehérbe öltözött koszorús leányok sorfala közt 
ment a püspöki kiséret — a templomba. A templomok 
sok helyen annyira megtellettek néppel, hogy szinte 
fullasztó volt a levegő. A bonnyai elöljárók, kedves fő-
bírójuk által azon kéréssel járultak püspök úr elé : en-
gedné meg nekik, hogy az elbúcsuzáskor kezet csókol-
hassanak, mit a püspök úr, nagy fájdalmukra, nem en-
gedett meg. Minden háznép, a hol püspök úr megszállt, 
vetélkedett egymással, hogy hódolatát és tiszteletét fő 
papja iránt kimutathassa. Talán mondanom is felesleges 
hogy a papnék mindenütt a legízletesebb étkekkel kí-
vántak kedveskedni. 

A kik a mai korban úgy írják le az embereket, 
mint a kiknek kebeléből kihalt a vallásosság, mint a kik 
semmi eszményiért lelkesedni nem tudnak, mint a kik 
egyedül az anyagiasságnak élnek : azokat, kik a világot 
ilyen homályos szemüvegen át nézik, szeretném meg-
hívni a külső-somogyi egyházmegye területére, hadd 
lennének tanúi annak a lelkesedésnek, a melylyel refor-
mátus népünk főpásztorát fogadja. Hiában tiltakozott a 
főpásztor hozzánk bocsátott levelében, a sallangos, a 
parádés fogadtatás ellen; a merre járt a kitörő lelkese-
dés jelenségei újultak meg minden gyülekezetben. 

O itt hagyta nálunk kedves emlékét, vajha ő is 
mirólunk szeretettel emlékeznék meg. 

Bálványos. Cserna István. 

Szász Károly úr püspöki körútjaban magasan ki-
emelkedik a többi szép napok sorából május 13-ika, 
Felső-Nyék napja. Az itt elhangzott, s a gyülekezet 
sajátos viszonyaihoz alkalmazott hatalmas főpapi beszéd, 
és az annak végeztével lejátszódott — s alább részlete-
sen leírandó — meglepő jelenet, örökre emlékezetessé 
s feledhetetlenné teszik e napot azok előtt, kik ez ün-
nepélynek részint porig sújtott, részint égig emelt tanúi 
valának. 

Méltó, hogy e nap külön lapot nyerjen az e nemű 
tudósítások krónikájában. 

Nagy-Szokolyból az esperesi vendégszerető lak-
helyről, hol egy fél napi idő pihenésre volt szentelve, 
május 13-ikán reggel Felső-Nyék felé indult püspök úr 
tekintélyes kíséretével, melyhez a közbeneső Tót-Keszi 
községig, a szomszédes mezőföldi egyházmegyéből nagy-
tiszt. Móricz János kenesei s Bátki Károly fülei lelkész 
urak Szalay Ferenc esperesünk kedves rokonai s ven-
dégei is csatlakoztanak. A mint Felső-Nyék határába 
be'éptünk, a határszélnél egy községi küldöttség tisztel-
gett a főpásztor előtt, Király János körjegyzővel élén, 
ki lendületes üdvözlő beszédét ez idézettel zárta b e : 
»Oh kedves vendég nálunk szállj, Bűnünktől ne iszo-

nyodjál 1« mire püspök úr röviden, de szívélyes és szép 
szavakban válaszolt. 

A festői szépségű nyéki völgy ölén haladva még 
néhány percig, elérte a menet a diadalívekkel ékesített 
s ünnepi díszbe öltözött F.-Nyéket, és tarackdurrogá-
sok közt vonult be a papi lak udvarára, hol már ekkor 
az egész falu apraja-nagyja — tán csak a nazarénuso-
kat véve ki — egybegyűlve volt, s égett a vágytól 
megláthatni a főpásztor orcáját s hallani szavát. Itt 
ifjabb Varjas Gábor lelkész várta presbyteriuma élén s 
fehérbe öltözött koszorús hajadonoktól környezve és 
üdvözölte néhány szívélyes szóval a kedves vendéget, 
ki adott válaszában, köszönetet mondva a szíves fogad-
tatásért, kiemelte, hogy nem először lépi ma át e papi 
ház küszöbét, mert a k.-somogyi egyházmegye összes 
egyházai közül egyedül e f.-nyéki egyház az, melyben 
már egy ízben megfordult, egykori agg lelkipásztora néh. 
Pap Sámuel idejében. Meghíván a gyülekezetet az Isten 
házába, a Krisztus nevében hozzájok intézendő beszéde 
meghallgatásra, folytonos éljenzések közt lépett be püs-
pök úr az egyszerű papilak nyájas belsejébe, hol a 
lelkész kedves neje és díszes hölgytársaság által iidvö-
zöltetett. 

Ezután fogadta püspök úr a különböző testületek és 
egyesek tisztelgését. Főtiszt. Fölkér J. paári esperes-
plébános, Csaplár L. f.-nyéki plébánus, Mészöly Gyula 
ennyingi járásbiró, Mihálfi György ennyingí takarékpénz-
tári elnök (r. kath.), Tóth Lajos gazdatiszt, Lamm Gyula 
izr. vallású nagybérlő, Király Nándor v.-hídvégi s Király 
János f.-nyéki jegyző urak, egymás után siettek a nagy 
kö tőt és főpapot üdvözölni, s vele személyesen is megis-
merkedni. 

E közben megtörténvén az átöltözködés és a há-
romszori harangozás, már 9 órakor templomba ment, 
fehér ruhás szüzek ékes sorfala — mint egy angyali 
táborkar — között a fehér hajú főpap, a nyájas arcú 
atya, kiről most tudjuk igazán : »mily nagy a nagyok-
ban, mily bölcs a kicsinyekben, s gondja el nem fárad 
ennyi sok ezerekbenl« S mi, kik viszonyainknál fogva 
megfosztattunk a szerencsétől, folytonosan körében le-
hetni az egyházlátogató főpásztornak, megvalljuk, némi-
leg aggódó kíváncsisággal vártuk a szót ajkairól, és ez 
az aggódás a szeretet aggódása vala, ha vájjon terhes 
utazásának 19-ik napján, itt e már 32-ik egyházban, a 
végzett fáradságos és erőfeszítő munka után miként fog 
szólani ? Nem veri-e le magasan szárnyaló lelkét, nem 
csendesíti-e meg harsogó szavát a testi kimerülés és 
elbágyadás ? 1 De nem csak a mikéntet, hanem azt is 
nagy feszültséggel várta a nagyszámban felgyülekezett 
intelligentia, hogy váljon mit fog szólani e néphez, 

j mely egy vallási ragálylyal: a nazarenizmussal, és egy 
társadalmi fekélylyel: az antisemitismussal van, az elég-
nél már jobban saturálva vándor apostolai által ? Mit fog 
szólani az igazi apostol az álapostolok tanaira, rajongó 
doktrínáira? És a várakozó kíváncsiság nem csak mind-
két részről megnyugtatva s kielégítve, de messze-messze 
túlszárnyalva lőn a hatalmas ékesszólás mindeneket fog-
lyúl vivő nagy ereje által. Sajnálom, hogy e gyönyörű 
beszédet, melynek minden szava tiszta színarany s egy 
igaz gyöngy vala, gyarló emlékezetem után csak vázlato-
san, s eredeti szépségeit vissza nem adhatva, ismertet-
hetem e lapok t. olvasói előtt. 

Kiindulva a nagy költő époszának ama szép beve-
zető soraiból : ^Hullatja leve'ét az idő vén fája, Terítve 
hatalmas rétegben alája. Én ez avart jártam, tűnődve 
megálltam, Egy régi levélen ezt írva találtam« : megem-
lékezett püspök úr a felső-nyéki egyház régi múltjáról, 



midőn ez a szomszéd Horhii (ma igénytelen puszta) egy-
házzal, mely a nagynevű reformátor Horhi Juhász Péter 
vagy Méliusz bölcsőjét is ringatá, egyesült egyház vala, 
s e külső-somogyi vidéken kétségkívül egyike legrégibb 
és a múltban is legtekintélyesebb gyülekezeteinknek, mit 
eléggé bizonyít az is, hogy 105 évet ért püspökünk, 
néhai Patai János idejében itt superintendentiáüs gyűlés 
is tartatott. Megemlékezett azután az ősök küzdelmeiről, 
hitéről s buzgóságáról, mely szent hagyományként szál-
lott át az utódokra, a mai nemzedékre is, megépíteni 
segítvén a templomot (benne szép orgonával), iskolát és 
az egyház virágzásának előmozdításául nemes áldozat-
készségre és végrendeleti hagyományozásra buzdítván 
ez egyháznak számos élő és elhunyt tagjait; s ez áldo-
zatkészségnek egyik beszélő bizonysága és szép ered-
ménye: a nem rég szerzett malom is, tekintélyes jöve-
delmi forrása az egyháznak. »Orömmel méltánylom és 
dicsérem — úgymond — bennetek atyámfiai, a mi 
dicsérni való : a ti buzgóságtokat a templomnak nem 
csak megépítésében, de látogatásában és a keresztyéni 
áldozékonyságban is; a ti munkásságtokat és józanság-
tokat, a borházak és dobzódás helyeinek kerülését; 
dicsérlek, hogy az egyház szolgáit kellő becsületben 
tartjátok ; dicsérem ifjaitokat és szüzeiteket a tiszta élet-
ért, és azért, hogy az oly sok helyen szokásos és annyi 
bűnre vezető vasárnapi táncolások és erkölcsi kihágások 
közöttök még nem divatoznak. De ha elváltozik hangom 
és kárhoztatást, dorgálást szólnak ajkaim a ti közöttetek 
uralkodó tévelygések s fogyatkozások ellen : vegyétek 
azt is tőlem jó szívvel, mert azt is a ti irántatok való 
atyai szeretetem és a ti javatok, idvességtek forró óhaj-
tása adja ajkaimra. És itt — szóljak-e elsőben azokról 
a szerencsétlen rajongókról, emez újkori farizeusokról, 
kik magokat jobbaknak, igazabbaknak tartják másoknál, 
a nazarénusokról ? A kik alázatos arccal s szemforgatva 
mondják a farizeus imáját: » Hálát adok neked Isten, hogy 
nem olyan vagyok, mint mások; böjtölök és megadom 
dézmáját mindenkinek! de annál rosszabbak s valóban 
rajok illik a Jézus Krisztus erős mondása : Olyanok vagy-
tok, mint a megfehérített koporsók, melyek szépeknek lát-
szanak, belől pedig ralcvák holtaknak tetemeivel és minden 
undoksággal! De minek szóljak rólok ? — úgymond — 
ők engem nem hallgatnak, ti pedig nem követitek 
őket « 

Halotti néma csendben, elfojtott lélekzettel hallgatta 
mindenki az ige lángostorának erős csattogását, a mint 
megverte és lefegyverezte a futkározó hamis atyafiakat, 
az álprofétákat, kik már e gyülekezetben is terjedezvén, 
az egyház testének szétmálasztására irányozzák akna-
munkájokat. 

Majd beszédje további folyamában kikelt a fényűzés, 
a ruházatban való bujálkodás ellen, pogány bűnnek ne-
vezvén azt, mint a testnek bálványozását; s alkalom-
szerűleg idézvén a gyülekezethez s kivált annak asszo-
nyaihoz a Pal apostol intését, az aranynak viselése és 
hajoknak felfodorgatása ellen, mézédességű szavakkal 
kérte s buzdította őket — a külső cicoma helyett — a 
belső tisztaságra, ártatlanságra, szóval a lélek megéke-
sítésére, mely az Isten előtt becsületes. 

Remegő hangon, fájdalmasan és egyszersmind szent 
haraggal érintette ezután azt a megnevezhetlen titkos 
bűnt, mely fogyasztja a népességet s vét a természeti, 
az isteni és emberi törvények ellen, s mely bűn már e 
vidéken is — ha nem oly nagy mértékben is, mint 
egyebbütt — fel-fel emeli fejét s rombolja a magyar 
nép életét. »Féltek a sok gyermektől, mert nehéz meg-
élni?! Hiszen minden gyermek egy-egy segítség, egyegy 

1 munkaerő ti köztetek; s a gyermekben nagy áldás va-
gyon és az asszony méhének gyümölcse: jutalom! stb. 

Nagy szónoki verve-el ostromolta végül a babona 
különféle nemeit, melyeknek a protestáns nép között 
ismeretleneknek kellene lenniök : a ráolvasást, kuruzsló 
és javas asszonyokhoz való folyamodást stb., ide soroz-
ván azt a szánandó s eléggé nem kárhoztatható előíté-
letet, melyszerint az ember — megfeledkezve a Krisztusi 
szeretet nagy törvényéről — vele egy hazában, egy 
mennyei atya oltalma s egy koronás fő védelme alatt 
élő embertársát, azért mert az más fajhoz, más feleke-
zethez tartozik, lenézi, gyűlöli, sot üldözi. »S melyik 
ezen népfaj? A zsidók? És kik az üldözők? Az u. n. 
antiszemiták I . . Csudálatos 1 Hiszen ha a zsidó nép nem 
lett volna, mi sem volnánk ma ! Hát nem a zsidó nép 
őrizte-e meg évezredeken át, patriarchái és prófétái által 
az egy Isten hitét tisztán és szeplőtelenül? Hát nem az 
szülte-e nekünk Jézus Krisztust, kinek az evangyelioma 
mondja: »Nincsen sem zsidó, sem görög stb., hanem mind-
nyájan egyek vagyunk a Jézus Krisztusban /« Elmondja 
ezután, hogy a zsidó nép sokat vétett ugyan Krisztus 
és az ő tudománya ellen, de azért eléggé meglakolt és 
századokon át megszenvedett, szétszórattatván a világ 
minden tájaira. És most mi értelme e fajgyűlöletnek ?! 
»Én — úgymond •— mint keresztyén pap s mint e 
nyájnak is főpásztora, a krisztusi szeretet, az embersze-
retet nevében, határozottan tiltakozom a keresztyénség-
nek ilyetén meghamisítása s a Krisztus nevének meg-
csúfoltatása ellen U 

Korán sem volt ez politikai célzatú, vagy tán épen 
kortes-beszéd, mint gondolhatnák, a kik fültanúi nem le-
hetvén, arról csak másoktól értesültek ; hanem a Krisztus 
vallása szellemének, az emberbaráti szeretetnek remek 
apologiája és apotheozisa, minőt egy keresztyén főpap-
tól, a ker. szeretet hirdetőjétől várnunk lehetett, sőt e 
nép között várnunk kellett. Nagyon szép és buzgóságos, 
a szeretet és egyetértés lelkéért esedező ima tette fel e 
hatalmas beszédre a méltó koronát. 

Erre meglepő — s kifej lésében megható jelenet 
következett. — Az egyház lelkésze, egy bibor párnán, 
gyöngyvirág koszorúkkal környezett szép mívű ezüst 
serleget tartó leánykával kisérve lépett elő — s csinos 
beszéd kíséretében nyújtá a serleget a főpásztornak, 
mint a gyülekezet apraja és nagyja Önkéntes adományai-
ból szerzett emlékajándékot s kérte annak szíves elfo-
gadását. »Hiszen — mondá — Krisztus urunk sem utasí-
totta vissza a drága keneteket, a bűnös asszony ajándékát, 
melyet az szeretetből adott neki.* 

A püspök komoly arccal, elmélázva állt e beszéd 
alatt. Látszott rajta hogy a váratlan által meglepve, de 
ép annyira meg is van indulva s hányja veti magában 
mit tegyen. 

»Ezen ti becses és szép ajándékotok nemcsak meg-
lep, de meg is indít engem — kezdé, felindulástól re-
megő hangon. De habozok és kételkedem, hogy azok 
után, a melyeket mondottam, elfogadhatom-e ez aján-
dékot vagy sem ? Mert eszembe jutnak Pál apostol 
szavai, a korintusiakhoz: Félek, hogy mikor hozzátok 
menendek, valami módon nem olyanoknak talállak tite-
ket, a milyeneknek akarnálak, és ti is olyannak találtok 
majd a milyennek nem akarnátok; és most meggondolva 
a keménybeszédeket, melyeket nektek szólottam, nem 
tudom, nem bántátok-e meg, szeretetök ez előlegezett 
jelét ? mert bizonynyal lehetnek közöttetek, a kik majd 
így szólanak: Ez a püspök, a ki így dorgált és ostoro-
zott minket, nem érdemli azt megl Én ez ajándékot (s 
itt megfogván magasra emelé a kelyhet), mint sajáto-



mot, itt hagyom a ti lelkipásztortok őrizete alatt, és 
majd eljövök értté még személyesen s akkor fogom el-
vinni, ha látom, hogy s avaim nem hullottak nálatok 
kősziklára és ti, a javatokat célzó intéseimet követitek ! 
Addig pedig használjátok azt úrvacsorai pohárul és va-
lamennyiszer isztok belőle, emlékezzetek meg róla, hogy 
Krisztus vére az emberiségért ontatott áldozatul; jusson 
eszetekbe, hogy az utolsó vacsora a szeretet vendégsége ; 
s hogy e poharat nektek, úrvacsorai használatra, az a ti 
főpásztor!ok hagyta itt, a ki titeket a keresztyén szere-
tetre a különbséget nem tevő krisztusi szeretetre intett 
mindenek iránt 1« 

Nem lehet leírni e hatást, melyet e szavak elő-
idéztek, mert senki sem volt elkészülve ily feleletre; de 
a melyet — legalább a jelenvolt szép számú értelmiség 
— utólag mégis a legfrappansabb és legnagyobbszerű 
feledetnek volt kénytelen elismerni. A felső-nyéki hívek 
mintegy megháborodva és megigézve néztek össze, mi-
ként a jeruzsálemi zsidók Péter apostol hatalmas prédiká-
ciójára. Szent felhevülés és megtérés lesz-e nálok e meg-
háborodás folytatása, mint ezeknél volt ? az Istennél van 
elvégezve. 

Bármi legyen is azonban az eredmény, Szász Károly 
püspök úr e nagyon igen nagy és szép munkát végzett, 
s mindeneknek véleménye szerint mintegy felülmulta 
önmagát 1 — Kálmán Gyula, ságvári lelkész. 

Némedibe május 14-kén reggel 8 órakor érkezett 
meg püspök úr, hol a h. lelkész Gödöllei József üdvözlő 
beszéde után nem sokára a testvér ág. hitvallású egy-
háznak lelkésze, Tamer János az egyházi elöljáróknak 
élén s majd azután a község jegyzője a községi elöljá-
róknak és helyi birtokos uraknak élén tisztelegtek a 
főpapnál, ki ekkor már harangoztatott s néhány perc 
múlva be is ment a zsúfolásig megtelt templomba. 

Az apostoli üdvözléssel kezdett — az egyháznak 
anyagi viszonyait és valláserkölcsi állapotát élénk színben 
előtüntető, szentírási idézetekben és az életből vett találó 
példákban gazdag — nagyhatású beszédben mindenek-
előtt elismerőleg szólott püspök úr az egyháztagok 
őseinek hitbuzgóságáról, kik Isten dicsőségére a múltban 
oly igen sokat tettek és áldoztak. Ti, az utódok — úgy-
mond — kövessétek a jó példát, s tegyetek meg min-
den lehetőt arra nézve, hogy egyházatok mielőbb anya-
egyházzá lehessen külön lelkészi és külön tanítói állo-
mással. Hiszen elég vagyonosok vagytok arra nézve, 
hogy ezt keresztülvihessétek, és lélekszámra nézve sok-
kal kisebb anyaegyházaink is vannak már. Tehát csak 
hitbuzgóság szükséges részetekről, hogy az egyház- és 
iskola-ügyek nálatok is mielőbb üdvös lendületet vehes-
senek. Ámde éppen ez hiányzik nálatok, az egy szük-
séges : a hit. Ebből magyarázható ki, hogy a híveknek 
legnagyobb része nem jár templomba s hogy rövid idő 
alatt már kétszer történhetett meg,miszerint az uri szent 
vacsorát, noha az ki volt hirdetve, nem lehetett a hívek 
között kiosztani, mert nem volt csak egy is, ki járulni 
ákart volna az Úr asztalához; ebből magyarázható ki 
továbbá az is, hogy már a ti egyházatok kebelében is 
tanyát üthetett a nazarenismus. Igaz ugyan, hogy eddig 
irnég csak az egyháztagoknak selejtese, alja, férgese vált 
ki közületek, hogy ezen éppen oly nevetséges, mint 
szégyenletes tévelygésnek zászlaja alá szegődjék, azt 
se tudva, miért teszi azt ; de nem szabad felednetek, 
hogy a ro^sz példa ragad, s mindig több követőkre 
találhat. Tehát legyetek éberek ! Hasion át benneteket a 
Krisztusban való hit, az igaz és munkás hit, mely bizo-
nyára meg fogja teremni áldásthozó g) ümölcseit a közel 

jövőben már. Ha elszokott a híveknek legnagyobb része 
az Isten házától: ti elöljárók járjatok elő jó példával, s 
ne legyen csak egy vasárnap is, melyen titeket bármi-
féle ok vagy körülmény elvonjon ettől a szent helytől, 
hol az örök életnek beszédével táplálhatjátok lelkeiteket. 
Ti jó módúak, tehetősebb gazdák 1 Hozzátok meg ti 
mindenekelőtt a feleslegből, mivel Isten benneteket meg-
áldott, az egyháznak és iskolának javára az áldozatot, 
hogy külön tanítót tarthatván, gyermekeitek a hasznos 
ismeretekben s tudományokban mindig nagyobb és na-
gyobb előmenetelt tehessenek stb. stb. Mely intő és 
buzdító beszédet püspök úr a hívek által nagy áhítattal 
hallgatott buzgó imával befejezvén, az istenitisztelet véget 
ért. Következett az iskolalátogatás, a hol ha a vizsgálat 
nem éppen mindenben talált megelégedést, ezt a kettős 
hivatalt viselő helyettes lelkész sok oldalú elfoglaltsága 
természetes következményének tartva — ismételten és 
erélyesen sürgette az iskolalátogatás után tartott pres-
byterialis gyűlésen is a külön tanitói állomás szervezésé-
nek szükségességét. 

Vajha a templomban s itt a presbyterialis gyűlésen 
hallott főpásztori jó tanácsokat ne felednék el a meg-
keményedett szívű elöljárók 1 

Nagy-Székelybe d. u. érkezett a látogatás, hol e 
napon minden munka szünetelt, benn a községben éppen 
úgy mint künn a földeken; és az ünnepi ruhába öltö-
zött egyháztagoknak hosszú és tömör sorai között bevo-
nuló főpásztor és kísérete nem egyszer adtak kifejezést 
a kellemes meglepetésnek, melyet éreztek az ezernyi 
éljenző néptömegnek, és a festőien díszített itt és ott, 
különösen pedig a templomoknak környékén felállított 
diadalívek látásán. 

A látogatás először a magyarajkú egyházban ment 
végbe, hol a lelkész Mányoki Tamás fogadó beszédére, 
ki örömét fejezte ki a felett, hogy az ő kfeded egyháza 
részesül először is főpásztori szerencséjében, püspök úr 
mindenekelőtt kijelentette, hogy nem azon okból jött 
először e kisded magyarajkú egyház látogatására, mintha 
ő különbséget tenne magyar- és németajkú, kicsiny 
vagy nagyobb és népesebb egyházak között — mert 
hiszen az atyának a gondjára bizott gyermekek között 
különbséget tennie nem szabad — hanem azért sietett 
ezen erőben és számban megfogyatkozott egyházba, 
mert tudja azt, hogy a kicsinyeknek a gyengéknek ál-
talában véve nagyobb szükségök van a támogatásra, a 
gondozásra, a szeretetre, mint a nagyobbaknak, az erő-
sebbeknek. Majd azután vigasztalta a vallás szavaival az 
egyháztagokat, s végre meghatottan nyújtotta kezét az 
egyház lelkészének, kire mint mondá az ifjúkor éveiben 
együtt töltött időből még mindig oly jól emlékezik, kit 
azonban oly sok évek lefolyása után csak most lát ismét 
először, a midőn már mindketten megőszült fővel üd-
vözölhetik egymást. 

A templomban tartott beszédben, melyet a krisz-
tusi szellemen kívül bizonyos költői ihletség lengett át, 
felemlítve püspök úr a szomorú tényt, hogy 70 évvel ez 
előtt történt főpásztori látogatás alkalmával kétszáznál több 
volt a lélekszám az egyházban, ma már csak hetvenné-
gyen vannak az egyháztagok — elismerőleg szólott az 
egyház valláserkölcsi állapotáról, — s buzdította a híve-
ket, hogy ennek utánna is legyenek erősek a hitben, 
a reményben meg ne fogyatkozzanak, az egyházuk 
iránti szeretetben és áldozatkészségben meg ne restülje-
nek. S ha szinte még jobban megfogyatkoznának is idő-
vel erőben és számban : tartsák fenn egyházuk önállósá-
gát, legalább addig, míg az ugyanezen községben lé-
tező, de szintén ev. ref. vallású nagy és népes németajkú 



egyház hívei is elsajátítván a magyar nyelvet, azoknak 
gyülekezetébe minden aggodalom nélkül beolvadhatnak. 
Az iskola állapotát, leszámítva, hogy a lelkész-tanító 
nem a modern tanmódszer szerint tanítja növendékeit, 
(kiknek létszáma jelenleg 7), jónak találta püspök úr, 
és csak hamar azután végzett az elöljárókkal is, kiket 
újólag buzdított a kitartásra, s a reményben való állhata-
tosságra. 

A székelyi németajkú egyház látogatására május 
15-én reggel 8 órakor ment át püspök úr, hol is, miután 
már az általános és ünnepélyes fogadtatás az előző 
napon megtörtént, a helyi lelkész Keck Endre csakis 
néhány szóval üdvözölte magyar nyelven a főpásztort ; 
kijelentve egyrészről, mily nagy lenne öröme, ha püspök 
úr azok felett, miket ezen egyházban látni és tapasztalni 
fog, teljes megelégedését nyilváníthatna; és ígérve más-
részről, hogy az esetben, ha ez nem történhetnék meg, 
sőt kénytelen lenne püspök úr egy s más az egyházban 
még észlelhető hiányok vagy bajok felett rosszalását kife-
jezni: ők, kik őrállók az egyházban, t. i. lelkész, tanítók 
és elöljárók, egyesített erővel fognak a netalántán jel-
zendő bajok orvoslásán a legszívesebb készséggel mun-
kálkodni. 

Először az iskolába menve, hol három tanító tanít, 
püspök úr az állapotot általában véve jónak találta, s a 
gyermekek értelmes feleletei fölött tetszését nyilvánította. 
Leikökre kötötte azonban a tanítóknak, hogy a magyar 
nyelv tanítására több időt s gondot fordítsanak, hogy 
nemcsak olvasni és írni tudjanak a növendékek, hanem 
értsenek is magyarul, hogy így aztán már a 3. osztály-
ban legalább egy tantárgyat, s a felsőbb osztályokban 
mindig több-több tantárgyat lehessen nekik magyar 
nyelven tanulni. Örömmel vette tudomásul püspök úr az 
elöljáróságnak a tanügy érdekében tett azon elhatáro-
zását, miszerint a jövő tanévben a 4. tanítói állomás is 
szervezve leszen, sőt hogy egy kisdedóvodának felállítása 
is a közel jövőben kilátásba van helyezve; továbbá azon 
intézkedését, miszerint jövő tavaszszal egy emeletes új 
iskolát fog építtetni négy — a törvény kívánalmainak 
teljesen megfelelő — tanteremmel, egy tanácsieremmel, 
és egy szertárnak szánt helyiséggel. A közel 13 ezer 
frtba kerülő épület tervrajzát megtekintve püspök úr az 
iskola s tanügy körüli vizsgálódásait bevégezte s tem-
plomba harangoztatott. 

A ritka szép stylban épült, magas boltozatú s dí-
szes bútorzatú nagy templomban ájtatos csendben várták 
a hívek főpásztoruknak megérkezését, ki aztán német 
nyelven tartott beszéde elején mindjárt, megütközéssel 
szólott arról a különös s alig kimagyarázható tényről, 
miszerint a hívek, kik már 165 év óta laknak e magyar 
hazában, még most sem beszélnek azon nyelven, mely 
hivatalos nyelve nemcsak az államnak, mely nekik hazát 
és oltalmat adott, de egyszersmind hivatalos nyelve az 
egyházi hatóságoknak is, melyek őket gondozzák. Éppen 
ezért ő, hogy megérthesse magát velők, kénytelen német 
nyelven szólani hozzájok. Ez nagy mulasztás volt — 
úgymond — eddig a hívek részéről, de igyekezzenek e 
mulasztást helyre hozni az által, hogy mostantól fogva | 
kétszeres erővel iparkodjanak a magyar nyelvet magok-
nak elsajátítani. Dicsérőleg emelte ki ezután a híveknek 
vallásos buzgóságát, s általában mindazon erényeket, j 
melyek e népet a régibb időkben is már jellemezték, s 
most is teljes mértékben feltalálhatók az egyház tagjai-
nál, mint a minők : a szorgalmas munkálkodás, a taka-
rékosság, az öltözékben és háztartásban való tisztaság, 
a rend és a pontosság; de intette egyszersmind őket, 
hogy a szorgalmas munkálkodás mellett vagy annak 

folytán a földiekben való túlságos elmerülés és a minden 
áron meggazdagodni akarás bűnébe ne essenek. Ne fe-
ledjék, mit Jézus Marthának mondott Luk. 1 0 : 4 0 — 4 2 ; 
vagy a mit Jézus ama fő embernek mondott, ki azt 
kérdezte tőle, hogy mit kelljen cselekednie, hogy az 
örök életet vehesse? Luk. 18: 25 ; vagy a mit Pál apostol 
Timotheushoz irott levelében mond: »A kik pedig meg 
akarnak gazdagodni* stb. I. Timoth. 6 : 9 ; vagy pedig 
a mit olvashattok az evangyeliomi gazdagról, kihez — 
a mikor legjobban töprenkedett azon, hogy vájjon mit 
míveljen, s hova tegye sok esztendőre összegyűjtött 
javait — így szólott Is ten: »Bo'ond« stb. Luk. 12: 20. 
Véssétek inkább szíveitekbe azon arany mondásokat, 
miket Jézus urunk ama felséges hegyi beszédében olvas-
hattok : »Ne gyűjtsetek kincset e földön« stb. Máté 6 : 
l9~34- A magvas és igen alkalomszerű beszédet a 
legnagyobb figyelemmel hallgatták a hívek, s hogy az 
elhintett jó mag sem az útszélre, sem a sziklára, sem 
pedig a tövisek közé nem esett: erről meggyőződhetett 
már ez alkalommal maga a püspök úr is, kinek az elöl-
járóság mindjárt a templom után tartott tanácskozás alatt 
a legmelegebb hangon köszönte meg az adott intést és 
utasításokat, s különösebben a magyar nyelvet illetőleg, 
mit ők a felnőttek különben is már mindannyian jól 
értenek, megígérték, hogy annak az iskolákban mindig 
nagyobb és nagyobb mérvben való tanítására a tanítókat 
utasítani fogják. (Vége köv.) 

A tiszántúli egyházkerület közgyűlése. 
A harmadik nap egyik legfontosabb, de csak az 

ülés végén felkerült tárgya volt még a jogakadémiák 
ügyében a konvent útján a kormányhoz terjesztendő 
felirat. Ez iránt a debreceni főisk. tanárkar a püspökhöz 
egy javaslatot dolgozott ki, mely a jogakadémiák ha-
nyatlása okát a jelenlegi tanulmányi s vizsgálati rend-
szerben mutatja ki; e feliratot a gyűlés felolvasottnak 
tekintvén, a m.-szigetit kívánja csak hallani. A memo-
randumhoz Ritóok Zsigmond szólott először, felemlítve, 
hogy az említett csökkenés és hanyatlás a debreceni 
jogakadémián eddig nem észlelhető. A baj oka a köz-
pont kiváltsága, az ügyvédi vizsga előfeltételéül szolgáló 
doctoratusi vizsga, mely a jelen rendszer mellett leszál-
lott az államtudományi vizsga színvonalára, s az egye-
tem ma nem az egykori s a külföldön ma is osztogatott 
doctoratust adja. Meg kell tehát változtatni a vizsgálat 
címét, illetőleg megszüntetni a doctoratust, szigorúbbá 
tenni az államtudományi vizsgálatot, melyre jogosítandók 
legyenek a vidéki jogakadémiák is. De első sorban az 
egyház oda törekedjék, hogy jogakadémiái mellett böl-
csészeti szaktanfolyamokat szervezzen, melyek megadják 
a joghoz szükséges philosophiai előtanulmányokat. Fel-
hívja aztán a figyelmet a jogi szemináriumokra. Beszé-
dére dr. Kovács S. jogtanár válaszolt, utána ismét 
Ritóok, felolvasván határozati javaslatát, mely szerint a 
konvent sürgesse az államkormánynál az 1874. XXXIV. 
t. cikknek törvényhozásilag oly képen megváltoztatását, 
hogy az ügyvédi vizsga alapjául ne követeltessék doc-
toratus, hanem a szigorított államtudományi vizsga, mely 
letehető legyen az akadémiákon is. Mondja ki a gyűlés 
a bölcsészeti szaktanfolyamok szerveztetésének szüksé-
gességét, de addig is bölcsészeti s történeti tanszékek 
állíttassanak a jogakadémiákon is. A jogi szeminári-
umokat illetőleg a gyűlés a tanárkart javaslattétellel 
bízta meg. 

A negyedik s ötödik nap eseményei közül fonto-
sabbak György Endre az iránti javaslata, hogy a fele-



kezeti középiskolák tanárai s ezek özvegyei s árvái az 
állami tanintézetekéivel egyenlő nyugdíjban részesíttesse-
nek. Az indítvány a konventhez terjesztetik. Az akad. 
igazgatóság előterjeszti a modern nyelvek hallgatásáról 
szóló jelentését, melynek kapcsában György Endre meg-
rója a joghallgatókat, kik egyáltalában nem veszik 
igénybe a főiskola által nyújtott azon kedvezményt, 
hogy ingyenes tanfolyamokat nyit s tart fenn, kéri, 
hogy a gyűlés e felett fejezze ki sajnálkozását. Dr. Ko-
vács S. felhozza mentségökre, a mit lehete, kijelentve, 
hogy a tehetősebbek e nyelvek egyikét vagy másikát, 
sőt többjét is ismerik. 

A gyűlés György E. indítványát elveti, Kovács S. 
jelentését tudomásul veszi. 

Főgymnasiumi igazgatóul az eddigi igazgató Tüdős 
János választatott meg. A tornatanítást illetőleg a gyűlés 
a tanárkar s tanügyi bizottság egybehangzó javaslata 
folytán elhatározta, hogy a jövő isk. évben ez ne csak 
a 4 alsó, de a 4 felső osztályban is rendszeres tárgy 
legyen, sőt a 8-ik osztálybeliek a lövészetben is gyako-
roltassanak. A közoktatási miniszter leiratot intézett az 
elnökséghez, melyben — a debreceni főgymn. 5. 7. és 
8-ik osztályaiban a tanulók létszáma a törvényes maxi-
mumot már 3 év óta meghaladván — kilátásba helyezi 
az e tekintetben előirt intézkedések foganatosítását. A 
gyűlés bevárandónak tartja a miniszter további intézke-
dését. Debrecen város tanácsa pedig tudtul adja, hogy 
az énekes könyv 53. kiadásából már csak 6900 példány 
van, tehát intézkedett az 54. kiadásról, mi is tudomásul 
vétetik. 

Több kisebb fontosságú, vagy tisztán helyi érdekű 
tárgyak elintézése után végre az elnökség s tagok köl-
csönös köszönő szavai után az egyházkerület tavaszi köz-
gyűlése pénteken délután véget ért. O 

I R O D A L O M . 
Észrevételek Kálmán Farkas úrnak, Szügyi József 

»Magyar ev. református Ghor ál-könyv* című munkájára 
tett nyilatkozatára. Midőn e lapok hasábjai mellett 
Szügyi József »Magyar ev. ref. Chorál-könyvének« mutat-
ványul szétküldött néhány chorálja megjelent, Kálmán 
Farkas úr e lapok mult évi egyik számában annyira 
elismeréssel és dicsérettel nyilatkozott e munkáról, hogy 
méltán felkölthette mindazok figyelmét, kik a prot. egy-
házi zenével foglalkoznak. Szerző szívességéből én is ; 
szerencsés voltam akkor egy előfizetési ív kísérletben a 
mutatványul szétküldött chorálokat megkaphatni. Meg-
vallom azonban engem ezen mutatványul szétküldött 
chorálok kidolgozása, illetve az abban foglalt dallamok 
összhangosítása egyáltalában nem elégítettek ki, annyira 
nem, hogy már ekkor elhatároztam a lapok útján ez 
ügyben felszólalni; azonban eközben szerző egy bizal-
mas levelével tisztelt meg, melyben őszinte nyilatkoza-
tot kér tőlem a szétküldött chorálok kidolgozását illetve. 
Válaszom sokáig nem késett. Elmondtam rövideden, hogy 
a mutatványul szétküldött chorálok kidolgozása, a meny-
nyiben abban a hangzatok egész sorozatai hibásan van-
nak összekötve, sőt több helyütt feltűnő hibás alhang-
menetek észlelhetők : egyáltalában nem mondható cor-
rec tnek; minélfogva ezen munka, ha megjelennék is, 
nem mutatna haladást prot. egyházi zene-irodalmunkban, 
sőt bizonyos tekintetben visszaesést tapasztalhatnánk I 
Buzdítottam szerzőt a további munkásságra s azzal vé-
geztem be soraimat, hogy a zenében s általában a mű-
vészetben mindent meg lehet tanulni ; az ízlést vagy az 

aesthetikai szépet s annak fogalmát csak hosszas tanul-
mányozás útján sajátíthatjuk el. Ezek voltak azon mér-
ges úrnak, ha tetszik mérges öreg úrnak szerzőhöz inté-
zett tanácsai, melyekre Kálmán Farkas úr, e lapok leg-
közelebbi számában ismertetvén illetve ajánlva a már 
megjelent Ghor ál-könyvet, hivatkozni s arra megjegyzése-
ket tenni szíves volt. Egyáltalában nem érintettem tehát 
levelemben, hogy nehéz-e vagy nem a chorálok kidol-
gozása? — Erre legjobban megtudna különben felelni 
Szügyi úr I Kálmán Farkas úr is próbálgatta már több 
ízben; mennyire sikerült azonban ez a kis munka neki, 
azt majd megbírálja más. Ezek után : 

Hogy mennyire becses mennyiben mondható nye-
reségnek ezen Chorál-könyv ref. egyházunkra nézve, azt 
e lapok legközelebbi számában egy terjedelmesebb cikk-
ben fogom közölni. Úgyszintén nem fogom elmulasztani 
azon alkalommal a *Zene lappban gazdátlanul megje-
lent, alaptalan s prot. egyházi zene-ügyünket mélyen 
sértő közleményre is megtenni helyreigazító észrevéte-
leimet. — Oláh Károly, ref. tanítóképezde! ének- és 
zene-tanár. 

Zakariás pápai iró-diák. A »Magyar protestáns 
Egyh . és Isk. Figyelő® legközelebbi számában ismerteti 
Noszlopy Tivadar úr Vl-ik Pius pápa titkos iró-diákjá-
nak 16 levelét s egyszersmind köztudomásra hozza ezen 
levelek fordítójának kilétét. Azonban mivel úgy látszik, 
hogy N. T . úr a molyrágta avas kézirat által tévútra 
vezettetve, a jelzett levelekre nézve minden tekintetben 
rossz nyomon jár, legyen szabad e lap hasábjain e tárgy-
hoz a lehető legrövidebben hozzá szólanom. — Zaka-
riásnak, a pápa titkos iró-diákjának Rómából költ leve-
lei, nem ismeretlen kéziratok, mint N. T. úr hiszi, meg-
jelentek azok nyomtatásban 1786-ban; s bár a címlapon 
az olvasható, hogy olasz nyelvből fordíttattak, de ha az 
előszót is elolvassuk, akkor megrendül, ha ugyan telje-
sen is meg nem dől az olasz nyelvből való fordítás hite-
lessége, azon állítással együtt, hogy azoknak Írója Za-
kariás. Mondja többek közt a kiadó előszava: »Az én 
barátom azt írja nekem, hogy ezt (a 16 levelet) ő neki 
egy barátja adta, úgy mondta, hogy e valóságosan Za-
kariás volna és ő azt magától Zakariástól kapta stb.« 
Majd így folytat ja : »Egyébaránt én az én barátom be-
szédjének igazsága mellett kezességet nem vállalok, min'ha 
t. i, ezen levelek valósággal egy olasztól Írattak volna« 
stb. Majd meg másutt í g y : »Az is könnyen megeshe-
tett, hogy az én tréfás barátomnak magának ötlöttek ily 
gondolatok eszébe. . , Legalább nehezen hihetem el, hogy 
a pápa titoknoka ily sok különféle dolgokból csúfot 
űzött volna.« Ha kinevetjük az egész mű pápaság-gu-
nyoló irányával a kiadói előszót s ezekkel összhangzat-
ban a címet is satyrának tekintjük, nagyon könnyen 
azon eredményre juthatunk, hogy itt Zakariás deák, a 
fordító és kiadó háromsága, egy és ugyanazon egyén : 
tehát a 16 levél eredeti magyar termék, melyeket írt 
legyen bárki, becsületére válik ma is. — N. T. úr azt 
állítja, hogy a fordító az ő szépapja Noszlopy Sándor ; 
az én felfogásom szerint pedig fordító és iró azonosok 
lévén N. S. lenne a szerző is. Azonban szerző kilétére 
nézve is másként ütött ki az én nyomozódásom. Ugyanis 
az én birtokomban levő Zakariás címlapján a nyoma-
tott »fordíttatott* szó után ez van írva pennával »Szacsvay 
Sándor ujságiró által,« (ő indította meg és szerkesz-
tette a »Magyar Kurirt*). Az előszó után pedig az van 
odajegyezve, hogy »Szacsvay Sándor a valóságos Zaka-
riás.® A két bejegyzés vagy egykorú a könyv megjele-
nésével, vagy amire alaposabb okom van következtetni, 
1823-ban történt, tehát oly időben, mikor már bizonyos 



körökben teljesen tisztában lehettek a szerzőre nézve. 
Ha még ehhez figyelembe vesszük, hogy Szacsvay 
Sándor kora legélcesebb alakja volt, azt hiszem, csak-
nem egész biztosra vehetjük, hogy a Zakariás szerzője 
valóban nem más, mint Szacsvay Sándor. S ha a köny-
vészet eddig meg nem állapította volna hitelesen, hogy 
ki a Zakariás szerzője, N. T . úr pedig az én logikám 
szerint szépapjának kivánja a dicsőséget, nyomósabb 
érveket kívánunk, mint puszta állítást. — Révész Mihály. 

A ,Protestáns Népkönyvtár* című havi folyóirat 
4. száma a következő igen érdekes s valóban becses 
tartalommal jelent m e g : »Az első keresztyének életéről* 
irta Petri Elek. A meleg, vallásos hangon irt értekezést, 
szerzője a valláserkölcsi felolvasások 3-ik estéjén olvasta 
fel. »Emlékversek* Dalmady Győzőtől. Gyarmathy Zsigáné 
»Büszke Zsófi* című beszélyéből adja az első közleményt. 
A beszély tárgya a kalotaszegi nép életéből van véve s 
a vidéknek, a nép szokásainak, viselésének és tájszólásá-
nak alapos ismeretével írva. Alakjai kitűnően vannak 
jellemezve s a mese szövése valósággal drámai. Diósi 
»Az utcaseprők* elbeszélésnek közli folytatását az ő 
kedélyes modorában; végül Almást Péter sBezzeg, 
Józsiék megjárták!* cím alatt ad egy jó kis életképet. 
A történet azzal a tendentiával van írva, hogy kimutassa 
a postatakarék-pénztárak intézményének üdvös voltát. 
Igazán örömmel constatáljuk, hogy a »Prot. Népkönyv 
tár« számról-számra mind jobban emelkedik s teljes mű-
élvezetet nyújt már e most megjelent füzet, a nélkül, 
hogy a »népies« világosság, érthetőség, kedélyesség és 
báj rovására történnék a magasabb igényeknek is kielé-
gítése. Pártolásra teljesen méltó e vállalat. A 4 ívre ter-
jedő füzet ára 20 kr. 

Az »Evangéliomi lelkészi tár«-nak, melyet Celder 
Márton kecskeméti ref. lelkész szerkeszt és ád ki, 8-dik 
évfolyamából az I—III. füzetet vettük. A hármas füzet 
6 iven 15 egyházi beszédet tartalmaz é s p e d i g tárgyaik 
szerint van közöttük böjti, virágvasárnapi, nagypénteki, 
húsvéti, tavaszi, áldozócsütörtöki és pünkösti pred káció, A 
szerzők között vannak Gulyás Lajos, Berky József, Hering 
Lajos, Adám Kálmán, Lévay Lajos és Medgyes Lajos. A »lel-
készi tár« egész évfolyamának előfizetési ára a »Figyelő* 
megrendelőinek részére 2 frt, különben 3 frt. A beszé 
dek részletes bírálatába nem kívánunk bocsátkozni. — 
Magasabb irodalmi értékkel biró beszéd alig van egy-
kettő a füzetben, a legnagyobb rész ephemer becsű, 
mely ha elmondatott, el ís hangzott maradandóbb hatás 
nélkül. Csak a külsőségeket illetőleg akarjuk megjegyezni, 
hogy micsoda megjelölése a textusoknak az ilyenféle, 
mint Ján . : 14. XXIII—XXI. versei (sic!) Csel.: 2. I—IV. 
Joel: 2. XXI—XXIII. stb. ?! Semmifé'e biblia-kiadás nincs, 
melyben a versek lennének római számokkal jelölve. 
Aztán hol található meg a 8. beszéd textusa, ha így 
van megadva : »Alapige: január 20. XXI. (sic 1) Békes-
ség néktek!* A 15. beszédnél pedig zavarba jöhet az 
ember, hogy vájjon az »Alapig ér ŐU vagy pedig a »jel-
igéről* fog-e beszédet hallani, mert egészen különböző 
a ke t tő ; az egyik »János: 14. XXI—XIII.«, a másik 
meg »Csel. : 2 : 1 . * ? Óhajtanok, ha ezekre kiterjesztené 
figyelmét a szerkesztőség. 

Vallás és hit. Irta dr. Brassai Sámuel. Az egy 
íves kis füzet a Dávid Ferenc-egylet kiadványai között 
jelent meg, mint a »Fölolvasások* i-ső kötetének 3. füzete. 
A nagytudományú szerző értekezésében azt mutatja fel, 
hogy a hitet nem monopolizálhatja csak a vallás, mert 
hiszen a hitre szükség van a tudományok minden terén 
s a gyakorlati életben Ís minduntalan. Hitre van szüksé-
günk még az annyira reálisnak tartott mathesisben, s az 

annyira gyakorlati kereskedelemben is, — a hitelnél. A 
tudást a hit előzi meg s a tudás határán túl megint a 
hivés kezdődik. A híres polyhistor tudós igen érdekesen 
vezeti végig olvasóit a tudományok összes régióin s az 
annak idején kiváló »Számitó Socrates* szerzője ez ér-
tekezésében is valóságos méeutikával ébreszti fel a gon-
dolatokat. A tanulságosan és érdekesen írt művecskét 
ajánljuk az érdeklődők figyelmébe. Bolti ára 10 kr. Az 
egylet tagjainak 6 kr. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Csonka Ferenc szentgáli lelkészt 

s veszprémi esperest egyházmegyei tisztviselőségének 
25-ik évfordulója alkalmából aranytollal tisztelték meg. 
— Kiss Áron szathmári esperes mint a tiszántúli egyház-
kerület iskolatanácsának elnöke a mult héten hivatalos 
látogatást tartott a hódmezővásárhelyi főgymnasiumhan, 
hol mindeneket ékesen és szép rendben talált. — Király 
ő felsége Kramarcsik Károlynak, a rozsnyói ev. gym-
nasium tanárának, sok évi kitűnő működése elísmeréseül 
a koronás arany érdemkeresztet adományozta. — Józsa 
Sándor kisborosnyói (Sepsí egyházmegye) újonnan vá-
lasztott fiatal lelkész, budapesti theologiai akadémiánk 
kitűnő növendéke, folyó hó 22-ikén iktattatott be hiva-
talába. 

* Legfelsőbb adományok. Király ő felsége a 
fulókércsi ref. egyháznak iskolaépítési célokra 100, a 
Icátai ref. egyháznak leégett paplaka és iskolája helyre-
állítására 100, a podrecsányi ev. egyháznak iskolaépítési 
célokra 100, a restéri ev. egyházközségnek temploma, 
paplaka és iskolája helyreállítására szintén 100 forintot 
adományozott magán pénztárából. 

* Az Országos Közalap végrehajtó bizottsága f. 
hó 21-én Beöthy Zsigmond elnöklete alatt ülést tartott , 
melynek főtárgyát a kezelési szabályok revisiója képezte. 
Beható tánácskozás után abban történt megállapodás, 
hogy addig, míg a folyó őszi konvent útján e tárgyban 
az egyházkerületek véleménynyilvánításra felszólíttatná-
nak, egyelőre csak a 37. § módosítandó. E szerint jövőre 
az esperesek nem köteleztetnek arra, hogy a domestikai 
pénzeket maguk kezeljék, hanem az egyházmegyék e 
kérdésben szabadon intézkedhetnek, a pénzkezelésre más 
alkalmas egyént választhatnak; de az eljárásnak jövőre 
ís a kezelési szabályokban előirt utasítás szerint kell tör-
ténni. A kezelési szabályok több más pontjának módo-
sítására vonatkozó indítványok érdemleges tárgyalása 
azon időre halasztatott, mikor a kerületek nyilatkozatai 
a bizottság rendelkezésére bocsáttatnak. 

* A Baldácsy-a lap igazgató-b izot t sága folyó h ó 
22-én Budapesten br. Kemény Gábor elnöklete alatt ülést 
tartott . A beterjesztett jelentésből örömmel vette tudo-
másul a gyűlés, hogy az alapítvány ügyei nagy részben 
tisztáztattak; hogy évi bevétele 56 ezer forint, miből 
16 ezer frt kiadás levonásával 40 ezer frt marad az ala-
pítvány céljaira. Ez összegből az egyes egyházkerületek 
fejenként 2500 forint osztalékot kapnak, a többi részint 
tőkesíttetik, részint pénztári készletül fennhagyatik. Az 
igazgató-bizottság újra szervezését, minthogy e tárgyban 
még c<ak három kerület nyilatkozott, a jövő gyűlésre 
halasztották, hogy addig a többiek is nyilatkozhassanak. 
Br. Kemény Gábor, Beöthy Zsigmond és Mocsáry Lajos 
tagokat, kik állásaikról lemondottak, megbízatásuknak 
még egy évig való viselésére a közgyűlés felkérte. 

* Az o r s z á g o s közoktatási tanács új tagjai. A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter az orsz. közoktátási 



tanács váltakozó tagjainak számát tízzel szaporítván: 
dr. Medveczky Frigyes budapesti tudomány-egyetemi 
nyilván, tanárt, Tóth József Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegye 
kir. tanfelügyelőjét, dr. Kiss Áron, Király Pál, Suppan 
Vilmos elemi és polgári iskolai íitanítóképezdei tanáro-
kat, Sebestyén Gyula nőtanítóképezdei tanárt, Ghyczy 
Géza kereskedelmi akadémiai igazgatót, Hegedűs Károly 
az állami középipariskola igazgatóját, Rauscher Lajos 
műegyetemi tanárt, Vajdafy Gusztáv főv. községi elemi 
iskolai igazgatót, az orsz. közoktatási tanács váltakozó 
tagjaivá nevezte ki. 

* A b u d a p e s t - b u d a i ev . ref. t e m p l o m épí tésére 
újabban következő adományok történtek : Perselypénz 
április 24-től május 22-éig 13 frt 99 kr. Budapesten: 
dr. Kiss Károly 20 kr. Özvegy Bathó Báüntné 1 forint. 
Király Pál gy. könyvén 12 (frt 40 kr. Kasics Péter 
gy. k. 20 frt. Dr. Varga Bálint 3 forint. Vári Szabó 
Antalné 1 frt. Szőts Albert 5 frt. Dömötör Bertalan 
Tass 4 frt 30 kr. Török Árpád Világos 6 frt 20 kr. 
Ablonczy József Piskolt 1 frt. Fűzy János Gönc 50 kr. 
Veres János szirákí főszolgabíró ívén 7 forint. Szakáll 
Antal gácsi főszolgabíró ívén 8 forint. Tihanyi Ferenc 
nógrádmegyei főjegyző ívén 15 frt. Pokornyi Gusztáv 
losonci polgármester ívén 32 frt 90 kr. Farkas Károly 
Zámoly 1 frt. — Összesen: 135 frt 49 kr. — Az első 
közlésben kimutatott összeggel együtt : 18,138 frt 78 kr. 
•— Budapest, 1887-ik évi május 27-én. — Szőts Albert, 
pénztárnok. 

* A pesti ág. hitv. evang . e g y h á z k ö z s é g f. hó 
22-én Busbach Péter elnöklete alatt rendes évi közgyű 
lését tartotta meg. Hatátozatba ment ez alkalommal, 
hogy a gimnázium első osztálya mellé párhuzamos osz-
tály állíttatik fel s az egyház polgári leányiskoláját a 
III. és IV. osztályok felállításával kiegészíti. Az általános 
egyházi megadóztatást szintén kimondta a közgyűlés. A 
költésgvetés, melyet a presbyterium előterjesztésére el 
fogadtak, a következő főösszegeket foglalja magában. 
A magyar és német egyház közös szükséglete 1887-re 
37,300 frt, fedezet 36,800 frt, pótlandó tehát az egyhá-
zak részéről 500 forint. Az 1886. évi iskolai számadás 
szerint a főgimnázium mult évi szükséglete 27,476 forint 
73 k r ; az elemi iskoláké pedig 30,246 frt 27 kr volt. 
Végre a templom építést illetőleg az építési bizottság 
bejelentette, hogy van reménye feladatának szerencsés 
befejezésére, minthogy adakozások mindenfelől szép 
számban érkeznek. így pl. a következők: Cséry Lajos, 
Stephani Lajos a gázgyár igazgatója, Kéler Napoleon 
építész, Fuchs .Gusztáv, kiket már máskor említettünk, 
továbbá Zsigmondy Pál, Fuchs Rudolf, Kochmeister F. 
báró, Gregersen Guildbrand és Saxlehner Endre egyen-
kint 5—5 ezer frttal adakoztak e célra. 

: * A csurgó i ev. ref . f ö g y m n a s i u m b a n a vizsgá-
latok rendje,: május 21. (volt), a VII. oszt. 23—27. (volt) 
Írásbeli érettségi, junius 14-én d. u. 4 órakor évzáró ün-
nepély, torna- és ének-vizsga 15-én I—II. oszt. d. e. 
két teremben, 16-án III—IV.- oszt.,. 17-én V—VI. oszt. 
18-án a VII. oszt. vizsgálata, 21—22.-én szóbeli érett-
ségi, melynél elnök Szabó Kálmán, kormányképviselő 
Kepkapoly Károly. — Dr. Vida Károly, igazgató. 

A dunántúli egyházkerület folyó évi közgyű-
lését junius hó 27-ik s következő napjain tartja Székes-
Fehérváron. A gyűlést előzőleg junius 24, 25-én lelkészi 
vizsga, s 26-án délelőtt a felavatásra ajánlott ifjú atya-
fiak kibocsátása leend. Junius 26-án d. u. 4 órakor pedig 
a székesfehérvári ev. ref. egyház díszes ülés termében 
az, egyházkerületi lelkészi értekezlet fog ülésezni, melyen 
V(&yi Lajps elnöki megnyitója után Thúri Etele 

fegyintézeti lelkész tart felolvasást: »Bornemisza Péter 
dunamellékí első ref. püspök életéről s munkáiról.« Az 
értekezlet — mivel jelenleg csak névleg él — ez ülésen 
teljesen szervezkedni fog, s hihetően nagyobb mérvű 
munkásságot fejt ki ezután. Addig is, míg úgy ennek 
lefolyásáról, mint az egyházkerületi közgyűlésről annak 
idejében kimerítő tudósítást adnánk, felhívjuk rá az ér-
deklődők szíves figyelmét. 

* Az o r s z á g o s k i s d e d ó v ó e g y e s ü l e t közgyűlése 
f. hó 15-én tartatott meg Tisza Kálmánné elnöklete alatt. 
Az egyesület a lefolyt évben nagy buzgalmat fejtett ki, 
tetemes összegeket fordíthatott a terjesztés munkájára, 
melyet nyomtatványokkal és buzdításokkal egyaránt esz-
közölt, valamint a vidéki óvodák segélyezésére, melye-
ket évenkint több ezer forint gyámolításban részesített. 
Buzgó működésének köszönhető, hogy ma már a kis-
dedóvó intézetek és falusi menedékházak száma az öt-
százat jóval fölülmúlja és különösen a mult évben örven-
detes számokban jelentkezett a fokozatos emelkedés. Az 
1886. év folyamán 61 rendszeres óvoda és 30 gyermek 
menedékház vagy falusi kisdedóvó. tehát összesen 94 új 
intézet keletkezett. Ezek közül állami n , községi 17, 
egyleti 22, alapítványi 9, magánjellegű 4 és menedék-
ház 31. Ezeken kívül több óvó-intézet van a megnyitás 
stádiumában. Az egyesület a mult évben 6411 forint 
35 krral járult a segélyt igénylő óvóintézetek anyagi 
gyámolításához. — A képző-intézetbe a mult tanévben 
116 növendéket vettek fel, mely szám az elmúlt évit 
29-cel haladja meg. A minta-óvódában megóvás és ne-
velésben 144 kisded részesült. A pénztári kimutatás sze-
rint az egyesület mult évi pénztári maradványa 327,838 
forint 95 kr. Az évi jelentés tudomásul vétele után a 
régi választmányt és elnökséget újra megválasztották és 
Tisza Kálmánné elnöknek buzgó működéseért elismerést 
és köszönetet szavaztak. 

* A g ö m ö r i ág. e v a n g . e s p e r e s s é g Rozsnyón 
tartott gyűlésében tárgyalta a *Domovy Kalendár« című 
pánszláv naptár ügyét, Szentiványi Árpád esperességi 
felügyelő s Terray Gyula főesperes elnöklete alatt. E 
naptárt Szalva Károly klenóci tanító adta ki, s tartalma 
a tót »nemzet« dicsőítése mellett telve van a magyar-
ság s a magyar nyelv elleni qualifikálhatlan kifakadá-
sokkal és sértegetésekkel. Tíz ilyen naptárt Kubinyi 
Géza rozsnyói főszolgabíró Kellner Gusztáv veszverési 
lelkésznél talált és kobozott el, s tett arról jelentést a 
tiszakerületi püspöki hivatalhoz, minek folytán az eljárás 
két irányban indíttatott meg : a szerző Szalva Károly 
ellen a kishonti esperességet kereste meg a nyomozat 
megejtésével s az eljárván tisztében, a püspöki hivatal 
nevezett tanítót állásától azonnal felfüggesztette. A nap-
tárak elárusítója s terjesztője Kellner Gusztáv ellen pedig 
a gömöri esperesség lévén illetékes eljárni, az e tárgy-
ban követendő módus praecedendi képezte a jelen érte-
kezlet tanácskozásának tárgyát. Ezt megelőzőleg felol-
vastattak az ezen ügyre vonatkozó iratok, melyek közű1 

különösen Becser Endre n.-szlabosi lelkész kimerítő jelen-
tése keltett általános figyelmet, melyben az inkriminált 
napfár cikkeit ismerteti s hazafias szempontból teszi bírá-
lat tárgyává. Megindulván a tanácskozás, az elnökség a 
fegyelmi eljárás és nyomozat megindítását véli elrende-
lendőnek. Szontágh Andor a veszverési lelkész ellen 
emelt vádat már most teljesen igazolva látván, a leg-
szigorúbb eljárást tartja követendőnek, s ellene a hiva-
talból való azonnali felfüggesztést kéli alkalmazásba vé-
tetni. Markó Sándor és Kubinyi Géza felszólalásai után 
aff. elnökség kimondta a határozatot, mely szerint Kellner 
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tik, s ügyében vizsgáló birákul: Markó Sándor rozsnyói | 
egyházi felügyelő s Becser Endre n.-szlabosi lelkész, 
jegyzőkönyvezetőül pedig Törköly János gömör-panyiti 
lelkész és esperességi főjegyző kiküldettek. 

* A »széles a lap«-ra fektetett autonomia v e -
szélyei. A mit a tekintélyes göllnicbányai ev. egyház 
legközelebb lefolyt papválasztásáról s annak zajos követ-
kezményeiről e becses lapok 16. és 19-ik számaiban meg-
említettünk, azt immár jelen folyamának 20. számában 
megerősítette a pozsonyi * Evang. Egyház és Iskola« is, 
hol »Az a >széles alap« és néhány kérdés« cimű »S. B.« 
aláírással ellátott cikk e papválasztásról szórói-szóra eze-
ket foglalja magában : »Legközelebb történt meg — 
lelkészüresedési esetben — egyik tekintélyesebb városi 
egyházgyülekezetünkben az, hogy sok évi érdemekben 
dús tagokból álló egyháztanácsa higgadt és az egyház 
féltékenyen őrzött javát célzó megfontolás után azon 
közmegállapodásra jutott, hogy a megürült helyre egy 
az egyházi téren már kipróbált érdemű lelkészt ajánl az 
egyházgyülekezetnek megválasztásra. Ezzel szemben egyik 
»jómódú* és különben is társadalmi állásánál fogva be-
folyásos egyháztag — úgy lehet, hogy csak ellenzékies-
kedésből — a még csak néhány hónap óta ott műkö-
dött segédlelkészt akarta keresztülforceirozni. Föltette 
magában, hogy a dolgot » megcsinálja* és — meglett. 
Határozott »egy embernek* dominálni állására. A votu-
mok többségét (már mi úton ? abban ő vala a mester) 
egybehozta, az egyház javát szívén viselő és (Grrítz ve-
zérlete mellett) buzgón építő egyháztanács kisebbségben 
maradt, érdemdús lelkészjelöltje megbukott, a felügyelő-
ség arra a presbyteriummal együtt leköszönt és »ad ma-
jorem dei glóriám* az egyház ügye — más kezekbe 
került.« — Tehát az i f j ú Zimmermann Andor, az egyház 
volt segéd-lelkésze, egyik »jómódú s befolyásos egyház 
tag« által, ki azután nem csekély érdemeinek elismeré-
seül buzgólkodó párthivei által felügyelőnek is válasz-
tatott, pártoskodás s régóta gyakorolt »ellenzékieske-
désből* némely »érdekelt apák* (»Pannónia«) segítsé-
gével »keresztülforceiroztatott I* A szavazatokat a félre-
vezetett munkásoknál, »und bei seinen Leuten* »egybe 
hozta«, s a dolgot határozottan autonomiánk szent 
ügyének nem kis kárára »megcsinálta. * Az eredmény 
az volt, a mit e becses lapok más számában közöltem, 
s a mit az »Ev. Egyház és Iskola* is megerősít, hogy 
t. i. a mérsékelt, józan, s komolyan gondolkozó, amel-
lett »az egyház javát buzgón építő* egyházi elöljáróság 
leköszönt, s az egyház ügye »az autonomia eme tiszte-
lőinek, sáfárainak s megvalósítóinak* kezébe kerül t! — 
Kérdjük, ilyen pártoskodás, érdekelt ellenségeskedés és 
korteskedés képezheti-e a papválasztás eszközét ? — Vá-
dolni nem akarunk, hanem csak egy elvi kérdést akarunk 
fölvetni a göllnicbányai valóban mintaszerű papválasztás 
alkalmából, már t. i. evang. egyházi autonomiánk ügyének 
kérdését. Kifogástalannak mondható-e az minden tekin-
tetben, s ha nem, melyek annak hiányai, mik gyökeres 
reformálásra szorulnak ? Szóljanak e kérdéshez intéző 
egyházi köreink s a szakértő gyakorlati lelkészek.—(sz.) 

* Felvi lágosítás a parochial is jog gyakorlásának 
kérdéséhez. E cím alatt beküldött közleményből — a sze-
mélyeskedő részek kihagyásával — a következőket közöl-
jük: »B. I. soha sem volt a h.-szőllősi egyház tagja és így 
a h.-szőllősi pap sem lehetett annak illetékes lelkésze, mert 
B I. a negyvenes évek dereka óta törzsökös lakos, birtokos 
és egyháztag volt Bellyén s mint mindig, úgy folyó évi 
Szent György napjáig is minden egyházi, lelkészi és taní-
tói tartozását megfizette. Most egy éve neje elhalálozván, 
B. I. mint már régibb idők óta beteges 77 éves öreg 

a nyár végén nevelt leányához ment ideiglenesen a 
h.-szőllősi egyházhoz tartozó egyik uradalmi pusztára 
(Frigyesföld). Itt érte a halál folyó évi ápril 12-én, te-
hát az új papi év kezdete előtt és így csakis a folyó 
évi Szent György napjától kezdve tartozhatott volna a 
h.-szőllősi egyházhoz, ha ugyan életben maradván, a ta-
vaszszal ismét haza nem jött volna Bellyére a saját 
házába, a mint nem egyszer nyilatkozott előttém. <— 
Ezen nyilatkozatot kivéve, a többit a h.-szőllősi collega 
is jól tudhatta, s kérem mutassa meg lukmás könyvét, 
be volt-e abba B. I. neve jegyezve, mint h.-szőllősi egy-
háztagé ? Boldogult édes atyám és elődöm lukmás köny-
vében valamint az enyémben is évről-évre egész folyó 
évi Szent György napjáig bejegyezve van s Bellyén 
fizetett. Tessék megnézni bárkinek is! B. "I. tehát az én 
egyházamnak levén törzsökös tagja és én annak illeté-
kes papja, méltán utasítottam vissza a h.-szőllősi lelkész 
által küldött meghatalmazást, mert arra épen semmi 
szükségem sem volt. Ez a tényállás. — Az ó-budai 
lelkésztárs úrnak állítása szerint tehát a boldogult B. I. 
hulláját nem foglaltam le bellyet egyháztagúi, mivel az 
úgy is hozzám tar tozot t ; ellenkezőleg a h.-szőllősi lel-
kész akarta azt én tőlem eloccupálni s magát illetékes 
lelkészül feltolni, mivel B. I. történetesen az ő egyhá-
zához tartozó pusztán hunyt el. Bizony szükségtelen 
volt tehát az ó-budai lelkésztársnak előtte ismeretlen és 
általa nem jól tudott ügyben a kárhoztatás köveit rám 
dobálni. — Hogy az ildomossággal és a kartársi tisz-
telettel megyegyező-e oly kitételeket használni hivatalos 
átiratban, mint a milyenekkel én éltem ? magam is elis-
merem: nem ; de a h.-szőllősi pap ellenében akarva hasz-
náltam ama kifejezéseket, mert hát ő azon fiatal óriások 
egyike, a ki másokat ignorá'ó magaviseletével és infa-
misan hivatalos stylusával kívánja magára vonni a figyel-
met. Végül kijelentem, hogy ezen ügyet részemről be-
fezettnek tekintem és senkivel további vitatkozásba bo-
csátkozni nem fogok ; vigasztal és megnyugtat az öntudat, 
és a viszonyokat jól tudó több lelkésztársamnak a leg-
közelebbi tractualis gyű és alkalmával tett ama nyilatko-
zata, hogy nekem van igazam és én értelmeztem helye-
sen a parochialis jogot.* —• Vinczy Gyula. 

A nélkül, hogy a részünkről is befejezettnek nyilvá-
nított vitába elegyednénk, a kérdés tárgyilagos elbírálása 
végett emlékeztetőül ide írjuk zs. törvénykönyvünk meg-
felelő §-ait. »Magyarországnak minden reformált vallású 
lakosa és honpolgára azon helyen tekintetik az egyház-
község rendes tagjának, a hol tagja a polgári község-
nek.* 15. § A ki előbbi egyházközségéből más egyházközségbe 
teszi át lakását, hat heti ott lakás után az egyházközségi 
tagság jogainak és kötelességeinek tényleges gyakorlatába 
lép« 17. §. Fiat applicatio ! Szerk. 

* Értesítés. Eperjesen a tiszai ág. hitv. evang. 
egyházkerületi tanítóképző intézetben a tanképesítési 
vizsgálatok f. é. junius hó 30-án és folytatólag julius i-éu 
s következő napjain fognak megtartatni. Az érdeklettek 
junius 15-ig nagytiszteletű Sztehlo János főesperes úrhoz 
mint a vizsgáló bizottság elnökéhez Eperjesre küldjék 
be folyamodványaikat, végzett tanulmányaikról és a 
folyamodás napjáig terjedő működésükről szóló bizo-
nyítványokkal együtt. — Zsarnoviczky István, tanító-
képző igazgató-tanár. 

* Rövid h i rek . Szász Károly dunamelléki püspök 
a külső-somogyi egyházmegyében végzett egyházláto-
gató kőrútjából visszatért s egyházában befejezve a con-
firmándusok oktatását,' f. hó 22 dikén hajtotta végre a 
confirmációt. Az ünnepélyen szép számú és díszes kö-
zönség jelenlétében 108 fiú és leány confirmáltatott. 



— Az országos protest. árvaházban áldozócsütörtökön 
tartották meg a vasárnapi iskola zárünnepélyét, melyen 
Kenessey Béla mondott alkalmi beszédet és imát. — 
Az új-pesti reform, templom-alap javára junius 4-dikén 
a rákospalotai erdőben nyári mulatságot rendeznek. — A 
kecskeméti jogakadémia két tanárának, Gsilléry Benőnek 
és Dékány Istvánnak tiszteletére, 25 éves működésük 
alkalmából, tanártársaik junius 12-én jubiláris ünnepélyt 
rendeznek és »Csilléry-Dékány jubileumi ösztöndíj* címen 
az akadémia hallgatói részére alapítvány gyűjtésén buz-
gólkodnak. Az adományok dr. Beliczay Jónás jogtanár-
hoz küldendők. — Ifj. Szotyory Nagy Károly fővárosi 
zene-tanár f. évi szept. 5-kén csoportos zongora-tanítást 
kezd meg külön a leányok és külön a fiúk számára, cso-
portonként 4—6 növendékkel, 10 hónapi tanfolyammal, 
nyilvános vizsgálattal, évenként 80—100 frt tandíjjal. 
Az előleges jelentkezések junius 15-ig, a beiratások és 
felvételi vizsgálatok aug. 20-tól szept. 5-én eszközlendők 
Muzeum-utca 5. sz. 

* Gyászhír. Pály Lajos etei lelkész és a tatai 
egyházmegye esperese rövid szenvedés után élete 54-ik 
évében elhunyt. A beküldött gyászjelentés így szól : A 
tatai ev. reform, egyházmegye gyülekezetei és lelkészei 
szomorodott szívvel jelentik fáradhatatlan buzgalmú s 
közszeretetben álló esperesüknek, nagytisztelelű Pály 
Lajos etei ev. ref. lelkész úrnak élete 54-ik évében, folyó 
hó 22-én reggeli 7 órakor, rövid szenvedés után történt 
gyászos elhunytát. A boldogultnak hiilt tetemei f. hóv 
24-én, d. u. 4 órakor fognak az etei ev. ref. egyház 
sírkertjében örök nyugalomra tétetni. (Nekrologját kéri 
a Szerlc.) — Kis-Lónyán a napokban halt meg Késő 
Károly ref. lelkész. — Béke hamvaikra 1 

* Szerkesztői mondanivalók. F. L. úrnak K—rtt. Nagy 
köszönettel vesszük és szíves készséggel közrebocsátjuk. — Dunamel-
lékinek. Közlését csak a jövő számban kezdhetjük meg. — K. M. 
írnak K. Az első levelet teljesen, a másodikat csak részben vehettük 
figyelembe. — S. K. úrnak A—tid. Jelen számra későn érkezett. — 
Th. E. úrnak S. Köszönet -'az értesítésért, az Ígéretnek nagyon ör-
vendünk. — B. E. úrnak K. Tárgyhalmaz a necrologokat kiszorította. 
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H I R D E T E S E K . 

V A külső-somogyi ev. ref. egyházmegyébe kebele-
z e t t kapolyi egyház — halál által megüresült — lelkészi 
hivatalára pályázat hirdettetik. 

Ezen egyház Il l-ad osztályú, a lelkészi javadalom 
hivatalos becsű szerint 800 forintra megy, készpénz, 
termény, s fold jövedelmekben. A kellően felszerelt pá-
lyázati kérvények, folyó évi junius hó 25 napjáig, Szalai 
Ferenc espereshez küldendők Nagy-Szokolyba (Tolname-
gyében). 

Kelt Budapesten, 1887. május 20-ikán. 
Szász Károly, 

püspök. 

A hajdú-böszörményi hat osztályú ev. ref. gymna-
síumban egy rendes tanári állomásra pályázat hirdette-
tik. E tanári szék tantárgyai : latin- és magyar-nyelv 
a gymnasium alsóbb osztályaiban. 

Javadalmazás 800 frt évi fizetés és 100 frt lakbér. 
Pályázhatnak a törvény szerint képesített ev. ref. 

tanárok és tanárjelöltek. Pályázók a gymnasium felügyelő 
tanácsához címzett kérvényüket, melyben életkoruk, ev. 
ref. vallásuk, nős vagy nőtlen állapotuk, egészségük, 
hadkötelezettségi viszonyuk, végzett tanulmányaik és ta-
nári képesítésük, nyelvismereteik és netán eddig tett 
szolgálataik okiratokkal igazolandók, ha szolgálatban 
vannak, elöljáróságuk útján minősítvényi táblázattal nagy-
tiszteletű Szeremley József h.-böszörményi lelkipásztor és 
esperés úrhoz f. évi julius hó i-ső napjáig küldjék be. 
A megválasztandó tanár 2 évi próba-idő után fog állan-
dósíttatni. 

H.-Böszörmény, 1887. május 15. 
S o m o s s y B é l a , 

felügyelő tanács-elnök. 

IJP.A. T-TZrJ^ S 

A békés-bánáti ev. ref. egyházmegyébe kebelezett 
battonyai egyes. prot. egyház lelkészi állomására. 

Évi fizetés: 
I. Tisztességes lakás, kerttel. 
2. 344 azaz háromszáznegyvennégy forint o. é. az 

egyház pénztárából. 
3. 66,669 • öl (56 hold) egy tagban levő föld-

használat; adóját a lelkész fizeti. 
4. Stóla. ? 
A megválasztott lelkész az 1896-dik év okt. i -én 

túl a fentebbi díjazáson kívül még 17,195 Q öl föld 
haszonélvezetében részesül. 

Lelkek száma 500. 
Az egyház a tiszántúli ev. ref. egyházkerületben 

II. osztályú. 
A megválasztott lelkész a békés-bánáti ev. reform, 

egyházmegye özvegy-árva intézetének kötelezett tagja, 
hivatalát f. év okt. i-én foglalja el. 

Pályázati kérvények f. év junius'.120-ig Szabó János 
békés-bánáti egyházmegyei espereshez Kőrös-Tarosára 
(Békésmegye) küldendők. 

Debrecen, .1887. május 27. 
l E S é T r é s z ; B á l i n t , püspök. 

^ J ^ jLTzr.A. Z j 

A békés-bánáti ev. ref. egyházmegyébe kebelezett 
nagy-kikindai missziói lelkészi állomásra. 

Évi fizetés: 1. 800 azaz nyolcszáz o. é. frt. 2. Uta-
zási pót lék: 100 frt. 3. L a k b é r : 200 frt. 4. Stóla. 

Kötelessége az anyaegyház lelkészi hivatalának 
betöltésén kívül ezen missziói kör (Torontálmegye , 
N.-Kikinda környéke) időnkénti lelkészi látogatása, a 
missziói bizottság utasítása szerint. 

Az egyházmegye fentartja magának a jogot, hogy 
a díjlevelen 5 év multán a körülmények netaláni válto-
zása esetén, módosíthasson. 

Hivatalát a megválasztott lelkész f. év. julius hó-
napban elfoglalni köteles. 

Pályázati kérvények f. év junius 20-ig Szabó János 
békésbánáti egyházmegyei espereshez Kőrös-Tar csár a 
(Békésmegye) küldendők. 

Debrecen, 1887. május 27. 
Révész Bálint, püspök. 

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

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : 3Dz. 33a.lla.gi IsAlóx, DEUTSCH M.-féle művészeti intézel Budapesten. 



Harmincadik évfolyam. 23. sz. Budapest, 1887. junius^ 5, 

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 d i j a : 

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

külön 30 kr. 

T e l j e s s z é t m - m p é l d á n y o k k a l m i n d i g s z o l g - é L H i a . - t - u . n . k : -

Codiíicatio az erdélyi egyházkerületben. 
Tudva van e lap olvasói előtt, hogy a debre-

ceni országos zsinat 1881-ben fehér lapot adott 
az erdélyi egyházkerület kezébe, kimondván, hogy 
ennek ^a több százados különállás folytán kifej-
lett alkotmányos szervezete érintetlenül hagyatik 
és részére fenntartatik, hogy alkotmányát jövőben 
is a képviseleti rendszer elveivel összhangzóan to-
vább — fejleszthesse — kötelessége levén a teendő 
módosításokat az egyetemes konventnek, illető-
leg a zsinatnak bejelenteni.4 (Lásd a zsinati tör-
vény 9. §-át.) 

Meg kell adnunk, hogy az erdélyi egyház-
kerület az egyesüléskor nyert ezen privilégiumát 
derekasan felhasználta s a kezébe adott fehér 
lapot sűrűn teleirta. A törvényes íactorok meg-
kérdezése és több mint 4 évi fontolgatás után, 
készített egy 439 §-ból álló, oly rendszeres és ki-
merítő törvénykönyvet, mely az egyházi élet egész 
összességét felöleli, minden eredményét és minden 
mozzanatát szabályozza. Terjedelmesebb és telje-
sebb e munkálat magánál a zsinati törvénykönyv-
nél is, a mennyiben az iskolák és a házassági 
bíráskodás ügyeit is kodifikálta. 

Méltó elismerés illeti az erdélyi egyházkerü-
letet ezen teljes törvénykönyvért, melyhez hason-
lóval a többi kerületek egyike sem dicsekedhe-
tik, valamint azért is, hogy a zsinattól nyert sza-
badalmát a számára kijelölt korlátok között, 
csupán alkotmányos szervezetének kodiíikációjára 
használta fel. Ha valamit kifogásolni lehet az er-
délyi kerület eljárásában, ez csak annyi, hogy 
speciális intézményeinek fenntartásában túlságos 
conservativnak bizonyította magát s ez által a 
közte és a többi kerületek közt íevő válaszfalakat 
még inkább megerősítette. 

Nem lehet célom s e lap szűk tere sem en-
gedné meg, hogy ezen új és fölöttébb terjedelmes 
törvénykönyvnek minden részletét, bá r vázlato-

san is, ismertessem és megbíráljam. S tán az ol-
vasó is szívesebben veszi és teljesen megelégszik 
azzal, ha pár cikkemből némi tájékozást nyerhet 
az Erdélyben történt és pár héttel ezelőtt teljesen 
befejezett kodifikációról. 

Mondandóimat négy főpont alá foglalom : 
1. Miket vett át az erdélyi egyházkerület a 

zsinati törvényekből változatlanid? 
2. Mely intézményeket nem vett át a többi 

kerületeknek a zsinat által törvényesített alkotmányos 
szervezetéből ? 

3. Melyeket tartott fenn továbbra is válto-
zatlanul, eddigi speciális intézményei közül? és 
végül: 

4. Mely intézményeit módosította a zsinati 
törvények alapján, avagy saját céljainak megfele-
lőleg ? 

Ugy hiszem, hogy e kérdésekre adandó 
feleleteimből s itt-ott teendő megjegyzéseimből 
teljes és könnyen áttekinthető, tiszta képet fog 
nyerni az olvasó az erdélyi törvényhozás egész 
munkájáról, sőt azonnal szemébe fog ötleni az 
is, hogy mikben egyez és mikben különbözik az 
erdélyi egyházkerület alkotmányos szervezete á 
többi superintendentiákétól. 

Változatlanul becíkkelyezte az erdélyi egyház-
kerület : 

a) a zsinati törvényeknek az egyházalkot-
mányra vonatkozó „általános határozatait" ; to-
vábbá b) az egyházközségekről, c) az egyetemes 
konventről, d) a zsinatról, e) a lelkipásztorokról, 
f) az énekvezér ékről, g) az egyház fiakról, h) az 
egyes egyliáztagokról, i) a felelősségről, j) a közalap-
ról, k) az egyházi adózásról szóló részeit, illetve 
fejezeteit. És végül némi módosításokkal I) az 
egyházi törvénykezés szervezetére vonatkozó' összes 
törvényeket. . . -

Módosítva lettek a bíróságok szervezetét, a 
fegyelmi eljárást és a felfüggesztést tárgyazó 
fejezetek, amennyiben Erdélyben a tanácsbírák 



helyett egyházmegyei és egyházkerületi köztör-
vényszéki és külön házassági birák Ítélnek és a 
fegyelmi eljárást, valamint a felfüggesztést, nem a 
bíróságok elnökei, hanem a püspök vagy az állandó 
igazgató-tanács rendeli el. 

Ellenben nem vette át az erdélyi kerület a többi 
supérintendentiáknak zsinatilag is megerősített alkot-
mányos szervezetéből: 

a) a paritast, s ebből folyólag b) a kettős 
elnökséget és c) a kettős (egyházi és világi) jegyzö-
séget; továbbá d) a tanáesbirói, e) a segéd-lelkészi 
és az adminisztrátori intézményeket; végül f) a 
presbyteriumok választói jogát. 

A paritas el nem fogadását azzal indokolja, 
hogy >a protestantismus papi és világi rendet 
nem ismer s míg, mindnyájan szent nép és királyi 
papság vagyunk, addig az egyház hivatalos func-
tióinak végezésére alkalmazott és javadalmazott 
megbízottak kasztot nem alkothatnak az anyaszent-
egyház kebelében. 1 

^Ez a felfogás — mondja a bizottsági in-
dokolás — az erdélyi reformált egyházkerület-
nek kezdettől fogva fundamentális meggyőződése 
s kifejlődésének és fölvirágzásának alapja volt.* 

Meg lehet, hogy volt, de ma már nem az, 
sőt az egyházi és a valláserkölcsi életnek épen 
hátrányára szolgál, amint ezt az erdélyi egyház-
kerület legtöbb gyülekezetének és papjának nyo-
morúságos állapota, oly alacsony fokon álló te-
kintélye és a közöttük oly annyira elterjedett 
indifferentismus kétségtelenül bizonyítják. 

A paritas a Királyhágón inneni kerületekben 
sem jelent rendet vagy kasztot, hanem jelenti az 
egyházi és a világi híveknek egyenlő arányú közre-
működését az anyaszentegyház törvényhozásában 
és igazgatásában; jelenti azt, hogy a lelkészek, 
mint a valláserkölcsi élet ápolói és legfőbb té-
nyezői, mint a keresztyén vallás és a protestáns 
eszmék hivatott bajnokai s végül mint a gyü-
lekezetek és az egész anyaszentegyház szellemi 
és anyagi ügyeinek alapos ismerői, az egyház-
megyék, kerületek, a konvent és a zsinat gyűlé-
sein az ügyek intézésére kellő befolyást gyako-
rolnak s az egyházi dolgokat kevésbbé ismerő 
és a valláserkölcsi élet fejlesztésével csak közvetve 
foglalkozható világi férfiak által, az anyaszentegy-
ház kárára nem majorizáltatnak. Másfelől pedig 
jelenti azt, hogy a reformált egyház nem csu-
pán papokból áll s hierarchiát kebelében meg 
nem tűr. 

Az a túlságosan világi jelleg, melyet az 
erdélyi egyházkerület, most is változatlanul fenn-
tartott , szinte megdöbbentő, s bármint dicsekszik 
is vele, előnyére, felvirágzására nem szolgál. Azt 
a benyomást teszi ránk, mintha az erdélyi kerület 
a maga egyházi férfiait a törvényhozás jogaiból 

kiszorítani, illetve oly nevetséges minoritássá kí-
vánta alacsonyítani, hogy a törvények alkotására 
s az egyház kormányzatára, felsőbb fokozaton, 
semminemű befolyást se gyakorolhassanak. 

Ennek illusztrálása végett lássuk, hogy van ott 
összealkotva a kerületi közgyűlés, mely a zsinati 
törvények korlátai között, az egyházkormányzás 
jogát gyakorolja, melynek kezében minden hata-
lom összpontosul s mely több, mint fele részben, 
önmaga által választott tagokból áll. Könnyebb 
áttekintés céljából részletesen feltüntetem a világi 
és az egyházi tagok számát. 

A kerületi közgyűlés tagjai: 
a) az egyházkerületi főgondnokok egyházi t, 

világi 5, összesen 6 ; 
bj az egyházkerületi közjegyző és director 

egyházi 2, összesen 2 ; 
ej az állandó igazgató-tanács tanácsosai és 

hivatalnokai (pénztárnok és számvevő) világi 12, 
összesen 12 ; 

dj az egyházmegyék, a collegiumok és a 
püspöki vizsgálat alatt álló gyülekezetek gond-
nokai ( 1 8 X 4 + 7 X 4 + 8 + 1 ) együtt világi 108, 
összesen 108; 

ej a teljes gymnasiumok 4 — 4, a nem telje-
sek 2—2, a theol. akadémia 2 rendes tanára és 
a tanítóképezde igazgatója, együtt ( 5 X 4 + 2 X 2 + 
1 X 2 + 1 ) egyházi 2, világi 25, összesen 2 7 ; 

f ) az egyházmegyék esperesei és főjegyzői 
(18X2) egyházi 36, összesen 36 ; 

gj az egyházmegyék választott képviselői 
(minden 5 ezer lélek után egy), kik lehetnek vi-
lágiak is, egyháziak is, de többnyire az utóbbiak 
közül választatnak, mintegy egyházi 21, világi 50, 
összesen 71 ; 

h j a néptanítóknak minden egyházmegyéből 
1 — 1 képviselője világi 18, összesen 18; 

ij a rendkívüli érdemeket szerzett férfiak 
(választva a közgyűlés által) circa világi 4 (?) 
összesen 4 ; 

k) a legalább 3 tanítóval biró népiskolát 
fenntartó egyházközségek 1 — 1 képviselője (ha 
t. i. a kerületi közgyűlés erre nekik jogot ad) 
mintegy világi 6 (?), összesen 6. 

Együtt egyházi 62, világi 228, összesen 290, 
Látható e kimutatásból , hogy a tagok 

száma egyfelől igen sok (valóságos országgyű-
lés), a mi a tanácskozást rendkívül megnehezíti 
és szerfölött lassúvá teszi, másfelől pedig túlnyo-
mólag világi férfiakból áll, kik az összes létszám-
nak csaknem 4/5-ét teszik, míg a lelkészi kar csak 
1/5 részét alkotja. És jellemző, hogy a codifikáló 
bizottság és az igazgató-tanács tagjai a lelkészi 
karnak még e csekély arányú képviseletét is túl-
ságosan soknak találván, az egyházmegyék fő-
jegyzőit a kerületi közgyűlés tagjainak sorából 



kiszorítani javasolták. A kerületi közgyűlés azon-
ban, az egyházmegyék együttes ellenzése folytán, 
jónak látta őket kebelében továbbra is meg-
hagyni. 

Feltűnő az ís — mert a zsinat-presbyteri 
rendszerrel és a képviseleti elvvel homlokegyenest 
ellenkezik — hogy a közgyűlési tagoknak közel 
3/5-ét (165-öt) maga a kerületi gyűlés választja, 
tehát ezek önmagukon kívül senkit a világon 
nem képviselnek. Hát biz ezt mi nem irigyeljük 
Erdélytől, bármily nagyra van is a maga >status-
gyűlései*-vel és f e j l e t t e b b alkotmányos érzéké*-
vei, sőt óhajtottuk volna, hogy a képviseleti 
elvet Királyhágón túli testvéreink is nagyobb 
mértékben érvényesítsék a codificatio munkájánál. 

Ép ily kevéssé állja ki a kritikát a codificáló 
bizottság amaz indokolása is, melylyel a kettős el-
nökséget. perhorr eszhálj a, azt mondván, hogy „egy-
házmegyéinkben aggályos lenne, mert egyházi éle-
tünk figyelmes ismerője tapasztalati adatokra 
hivatkozhatik, hogy a társelnökségnél nélkülöz-
hetlen tapintat, mérsékeltség és összesimulás fel-
tételei nem minden egyházmegyénk vezető egyé-
neinél találhatók föl; egyházkerületünk fötestületei-
ben pedig (kerületi gyűlés és igazgató-tanács) 
fölösleges volna, hacsak nem akarjuk az egyház-
kerületünkben mindeddig egészen ismeretlen fél -
tékenykedést vagy versengést legfőbb egyházi 
hivatalosaink összhangzatos működésébe beol-
tani.* 

Hát ha ez igaz, akkor nagyon szomorú 
állapot, mert azt jelenti, hogy az erdélyi egyház-
kerület nem bízik az önmaga által választott 
tractualis gondnokok tapintatában és mérsékleté-
ben. Hát akkor miért választotta meg őket a 
tractusok gondnokaivá és a törvényhozó testület 
tagjaivá? ha bölcsességüket és higgadtságukat 
elégtelennek deklarálja. Vagy tán a törvényhozás 
munkája nem kiván annyi bölcsességet és tapin-
tatot, mint a tractualis társelnökség ? Igazán nehéz 
^satyram non seribere*. Es micsoda sértés, a 
kerület jelenlegi és jövendőbeli főhivatalnokairól, 
a püspökről és a főkurátorokról föltenni, hogy 
ők, ha együtt elnökölnének, féltékenyek lenné-
nek egymás hatalmára és versenyeznének, kié 
legyen a nagyobb hatalom és a döntő befolyás? 

Oh idők, óh emberek! Hát ha valamit nem 
akartok és meg nem szívelhettek, mondjátok 
meg teljes őszinteséggel; de ne akarjátok a fe-
hért is feketére indokolni. Nem lett volna biz 
abból semmi baj, ha a kettős elnökséget elfo-
gadjátok s hozzánk e tekintetben is közelebb 
jőtök. Nálunk százados tapasztalás tesz róla tanú-
bizonyságot, hogy esperes és tractualis curator, 
püspök és kerületi gondnok szépen megférnek 
egymással ; nem féltékenyek és nem versengenek 

a hatalomért, hanem együtt ^viribus unitis* mun-
kálkodnak anyaszentegyházunk és nemzetünk 
javára. 

Egyébiránt az elnöklés tekintetében az er-
délyi törvényhozás következetlen is volt magával, 
a mennyiben a gyülekezetek és tractusok köré-
ben kizárólag egyházi, jobban mondva, papi, 
illetve esperesi elnöklést állapít meg, ellenben a 
kerületi közgyűlés és az igazgató-tanács elnökévé 
a jelenlevő és hivatalánál fogva legidősebb fő-
gondnokot teszi, tehát világi egyént, aki a gyű-
lések vezetésénél egyebet, az ügyek kellő isme-
rete hiányában gyakran a legjobb akarat és a 
legkiválóbb bölcsesség mellett sem tehet, hanem 
— igen helyesen — kikéri a püspök útbaigazító 
tanácsát minden fontosabb ügy tárgyalásánál. De 
hát ha ez így van — pedig a dolog természete 
szerint nem is lehet másképen — akkor mit ár-
tana a kerületnek, ha közgyűlésein a püspök az 
elnöklő főgonclnok mellett, mint annak társa, fog-
lalna helyet? 

A tanácsbirói intézmény átültetése sem ke-
rült volna nagy fáradtságba és nem ütközött 
volna semmi nehézségbe, legalább a tractusban 
nem. Hiszen az egyházmegyei köz- és házassági 
törvényszéki bírák csak névleg és annyiban kü-
lönböznek a mi tanács-bíráinktól, hogy válóperek-
ben is ítélnek. Az egyházkerület szervezete azon-
ban jelentékenyen megváltozott volna a tanács-
bírói intézmény bevitele esetén s hogy nem 
vitetett be épen e körülményben találja magya-
rázatát. 

A segéd-lelkészség és az adminisztrátori in-
tézmény nálunk szokásos formája pénzügyi okok-
ból, a gyülekezetek és lelkészek nagy többségé-
nek rendkívül szegény anyagi helyzete miatt nem 
fogadtatott el. Ezek szüksége nem is oly nagy, 
mint nálunk, amennyiben a gyülekezetek legtöbb-
nyire 4—500 lélekből állanak és egymáshoz, kevés 
kivétellel, nagyon közel feküsznek. 

Ezért úgy segít magán már rég idő óta a 
kerület, hogy népesebb és vagyonosabb gyüleke-
zetekben, 2-ik, 3-ik papi állomást szervez, a lel-
kész halála esetén pedig mindenik egyházközségbe 
a szomszéd papok valamelyike neveztetik ki ad-
minisztrátornak, míg a vasár- és ünnepnapi isteni-
tiszteleteket a környékbeli papok sorban végezik. 
Egyébiránt a segéd-lelkészség intézményének be-
vitele iránt hova-tovább élénkebb az óhaj, és 
égetőbb lesz a szükség ott is. A papjelöltek 
ugyanis eddig a collegiumokban nyertek ideigle-
nes tanítói, u. n. jurátusi állomásokat, de most, 
hogy a collegiumok ezek helyett rendes és segéd-
tanári állomásokat szerveznek s ezeket diplomás 
tanárjelöltekkel töltik be, a papjelöltek csaknem 
kivétel nélkül kenyér nélkül maradnak és a szíi-



lői, t ö b b n y i r e igen szegény ház t á m o g a t á s á r a szo-
ru lnak . E b a j némi o r v o s s z e r e k é p e n m á r is m e g 
van e n g e d v e , az egyházkerü le t i és az egyház-
m e g y e i cardinál is h iva ta loka t e l foglaló lelkészek-
n e k és a p ü s p ö k i vizsgálat álló g y ü l e k e z e t e k n e k , 
h o g y k á p l á n t t a r t h a s s a n a k s igen valószínű, h o g y 
ez e n g e d é l y p á r év múlva szé lesebb k ö r r e is ki 
fog te r jesz te tn i . 

N e m ve t t e á t végü l az erdélyi ke rü le t a 
presbyteriumok választói jogát. M e g h a g y t a t o v á b b r a 
is az eddigi gyako r l a to t , melyszer in t a p ü s p ö k ö t , 
a generá l i s nó tá r ius t és d i rec tor t , kerü le t i és 
e g y h á z m e g y e i g o n d n o k o k a t , a zsinati és a kon-
venti képv i se lőke t , a theol . a k a d é m i a , t an í tóké-
p e z d e és az összes g y m n a s i u m o k t aná ra i t és g o n d -
nokai t , t o v á b b á az igazga tó - t anács minden hiva-
t a lnoká t , a köz- és házasság i f ő tö rvényszékek 
bíráit , a p ü s p ö k i vizsgálat a la t t álló gyü lekeze tek 
f ő g o n d n o k a i t , v é g r e az e g y e t e m e s t anügy i bizot t -
s ág , a Ba ldácsy-a lap és az o r szágos segé ly -a l ap 
fe lügye lő b i zo t t s ágának tag ja i t az egyházkerü le t i 
közgyű lés — v a g y mint o t t szere t ik nevezni, a 
^Generá l i s synodus ,* alias ^ S t a tus -gyű lé s* — 
választ ja . T e h á t az e g y h á z k ö z s é g e k p re sby te r iuma i 
minden választási j o g o t nélkülöznek, k ivéve a ke r . 
és az e g y h á z m e g y e i képvise lők, t o v á b b á az egy-
házfiak és a h a r a n g o z ó k megvá la sz t á sá t , me lynek 
j o g á t a kerüle t i közgyű lés s z á m u k r a ezút tal is 
kegyeser t m e g h a g y t a . 

Lehe t , h o g y a választási j o g n a k ezen cent ra -
l isat iója az o t tan i v i szonyok közö t t indokol t és 
százados g y a k o r l a t által szentes í te t t do log , me lye t 
g y ö k e r e s t ő l k i tépni és fe l forgatn i nem volt vo lna 
t a n á c s o s ; d e h o g y a centra l is t ikus r endsze r a 
gyü lekeze tek p r e s b y t e r e i n e k az a n y a s z e n t e g y h á z 
ügyei i ránt való é r d e k l ő d é s é t és l e lkesedésé t 
fokozná , s h o g y a p r o t e s t á n s egyház s a rka l a to s 
elveivel ö s s z h a n g z a t b a n á l l a n a : azt én belá tni és 
elhinni s e m m i k é p p e n n e m tudom. H a m á r e g y e -
b e k e t fenn is t a r t m a g á n a k az egyházke rü l e t , d e 
l ega lább az e g y h á z m e g y é k ku rá to r a inak , t o v á b b á 
a p ü s p ö k n e k , gene rá l i s nó t á r iu snak , d i r ec to rnak 
és á kerüle t i f ő g o n d n o k o k n a k m e g v á l a s z t á s á t 
az e g y h á z k ö z s é g e k p r e s b y t e r i u m a i r a ruházhatná , 
mint oly jogo t , mely őke t , e g y h á z u n k önko r -
mányza t i elveinél fogva , mél tán megilleti . A p res -
b y t e r i u m o k az erdélyi e g y h á z k e r ü l e t b e n j e l en leg 
n e m e g y e b e k , mint a fe l sőbb r ende l e t ek végre -
ha j tó i és vé l eményező tes tü le tek , me lyeknek min-
den in t ézkedése fe lsőbb j ó v á h a g y á s t igényel . 
S e m m i öná l lóságuk , s emmi ha t a lmuk nincs, m é g 
a gyü lekeze t k ö r é b e n sem. N e m csoda , ha igen 
sok ekklézs iában m e g se l ehe te t t a lkotni és a hol 
m e g a l k o t t a t o t t is, ülései i ránt semmi é r d e k l ő d é s 
n e m muta tkozik . 

Római és protestáns egyházpolitika. 
— Befejező cikk. — 

A vatikáni rendszernek eme legújabb diadalát 
részben maga a prot. egyház is okozta, a mennyiben 
az korántsem áll feladatának magaslatán, s legujabb-
egyházpolitikája korántsem hatalmas eszköz ama renda 
szer ellensúlyozására. A római egyház korántsem tagadj -
ugyan a német protestantismus termékeny erejét s sza^ 
bad vizsgálódási szellemét, azonban megveti azt, mive_ 
annak sokkal nagyobb gyengéit ismeri. A protestantis 
mus gyengesége a prot. gondolkodás skeptikus jellegében, 
a theol. és egyházi pártok vitás küzdelmében s a világi és 
vallási ismeret közötti mély űrben rejlik, úgy hogy igen 
nehéz a tájékozás a tanok tömkelegének babyloniai 
zavarában, míg a római egyház mint az üdvösség nagy 
biztosító társulata lép föl, s a kormány is anyagi és 
erkölcsi támogatásban részesíti ezen imponáló egyházat. 

A német protestantismusnak gyenge egyházpolitikai 
álláspontja az ismeretes Iiammerstein-féle javaslatban 
talál kifejezést, a mint az legközelebb a positiv és szi-
gorú felekezeti theologusok berlini ápril 26-ki tartomány-
egyházi gyűlésén is tárgyaltatott. A döntő szót Schultze 
magdeburgi generálsuperintendens vitte, a ki »az egy-
házpolitikai helyzet s annak követelményeiről« című 
előadásában sürgette a tartomány-egyházi summepisko-
pátus visszaadását a tulajdonképeni püspökök kezébe, s 
általában »a tartomány-egyházi kormányzatnak felszabadí-
tását a méltatlan bilincsek alól.* Ugyancsak ilyen érte-
lemben szólottak Stöcker, Kleist és mások »az egyház 
nagyobb szabadságának« érdekében, a mire ezen embere-
ket az egyháztörténeti fejlődés teljes mellőzésével épen 
Rómának legújabb egyházpolitikai vívmányai indították. 
Ezen legújabb prot. egyházpolitikai irány követeli egy-
szersmind az egyház nagyobb javadalmazását és beavat-
kozási jogát a theolog. tanszékek betöltésénél, miáltal az 
egyetemi theol. fakultások teljesen a hierarchiai ízű püs-
pökök kényének volnának alávetve, ami minden szabad 
theol. fejlődésnek útját vágná el. A tartomány-egyházi 
gyűlésnek Ő pontból álló resolutiója, mely e becses lap 
olvasói előtt a német protest. egyházi lapokból eléggé 
ismeretes, sok mindent zavart össze, s nagyonis elárulja 
a hamis agitáló elemeket, a melyekből össze van téve. 

Ezen, a német protestantismus történetével nyilt 
ellentétben álló, de a legújabbi római egyházpolitikai 
vívmányok által eléggé föltételezett prot. egyházpolitikai 
vita a birodalmi gyűlésben is tárgyaltatott, s itt Bismark 
valóban mesterileg oldotta meg feladatát. Mindenekelőtt 
kimutatta, hogy e javaslatnak eszményi szerzője a welf 
»Centrumhospitáns,« Brüel, a mi szerinte »egészen új 
fényt vet a Hammerstein-féle mozgalomra.« Kérlelhetle-
nül birálat alá vette azon hamis paritási elvet, a melyen 
e javaslat alapúi. »A két egyháznak római mintaszerinti 
paritása a porosz államban — mondja helyesen Bismark 
herceg — lényegileg véve lehetetlen, mert mindkettő 
incommensurabilis nagyság.« . . . »A javaslat szerzői 
fölcserélik a »paritás« és »egyenlőség« fogalmát. Paritás 
után törekszik a kormány is, t. i., hogy az egyes fele-
kezetek között a politikai jogok gyakorlására nézve kü-
lönbség nincsen, azonban a két egyház államjogi situá-
tiójára nézve az egyenlőség lehetetlen.® . . . »A míg a 
porosz király feje az evangyéliomi egyháznak, formális 
egyenlőségről a két egyház között szó sem lehet.® 
»Azonfelül szem előtt tartandó még azon körülmény is, 
hogy a két egyház egészen ellentétes alapokon nyug-
szik: a római egyházat teljesen a maga papsága teszi; 
az létezhetnék gyülekezet nélkül is, — a misét lehet 



gyülekezet nélkül is olvasni, . . . . a protest. egyházban 
azonban határozottan a gyülekezet képezi az alapot, az 
istenitisztelet a maga egészében gyülekezet nélkül kép-
zelhetetlen valami, s az egész protest. egyházszervezet 
eredetileg az egyházi tanrendszernek megfelelőleg a 
gyülekezeten alapúi.« »A prot. egyházon nem lehet az 
által segíteni, hogy a gyülekezet jogait csorbítjuk s a 
papságot erősítjük, valamint azáltal sem, hogy a pap-
ságon s az egyházi felsőségen belül elodázzuk a súly-
pontot, hanem rajta csakis a jobb javadalmazás, nem 
pedig a törvényhozói szervezetébe való erőszakos be-
avatkozás segíthet.« Valóban a »vas ember* ezen nyi-
latkozatai elég érett s jól megfontolt prot. nyilatkoza-
tok, melyek messze felülmúlják a Hammerstein-féle ja-
vaslat szerzőinek egész gondolatkörét 1 

Mindamellett van e javaslatnak jogosult alapja is, 
habár elvileg el kell azt Ítélnie a német protestantismus-
nak, mert az evangyéliomi egyház a rómaival szemben 
az államnak mostohagyermeke. Az ev. egyházat kor-
mányozza az állam, gyakran röviden bánik el vele, míg 
a rómait mindig nagyobb jogokkal és szabadalmakkal 
ruházza fel; püspökeit fejedelmekként tiszteli, kik cél-
jaiknak majdnem suverán megvalósításában állami segéd-
eszközökkel ís élhetnek, míg az evangy. egyház Posen 
és Sziléziában a bureaukratikus elbánás miatt határozot-
tan háttérbe szorúl. Ezen kétségtelen viszonyok kölcsö-
nöznek a Hammerstein-féle javaslatnak jogosult mozza-
natot, s az azt támogató pártnak erkölcsi erőt. Beyschlag, 
ki ezen agitatiónak nem barátja, kiemeli, hogy a német 
protestántismus az állami hatalom pillanatnyi tévedése 
miatt nem adhatja föl a reformátióból eredő kulturáltam-
mal való természetes erkölcsi s történeti viszonyát, s nem 
szabad idegen hatalmi eszmények elérése után töre-
kednie. 

Azonban ha a porosz állam továbbra is oly módon 
bánik el a két egyházzal, mint 1815, főleg pedig 1878 
óta, akkor a prot. egyháznak alapjait, a melyeknek pedig 
védelmére van történetileg, lassankint aláássa, a mire a 
békepápával kötött legújabbi kiegyezés Luther Márton 
szülőföldén nagy kilátást nyújt. Mert igaza van Rabiger 
boroszlói tanárnak, midőn a berlini »Protest. Kirchen-
zeítung« jelen folyamának 1 8-ik számában közölt *Des 
Kampfes Ende« című jeles értekezésében azon teljesen 
alapos aggodalmának ád kifejezést: »Wir fürchten, dass 
der Friedensschluss nicht zum Fríeden, sondern zu noch 
grösseren Unfrieden führen wird.« A kormányt oppor-
tunitási indokok vitték e térre, a melyek azonban hihe-
tőleg a német prot. egyház jogainak csorbításával fognak 
végződni. 

Dr. Szlávik Mátyás. 

I S K O L A Ü G Y . 
Ö n ü t ö t t e rés 

a protestánsok iskoláinak az 1790/1-ik XXVI. t. cikk által biztosított 
jogain. 

(Folytatás és vége.) 

A pretestánsok összes egyházi és iskolai jogaínak 
legerősebb mentsvára, melyhez menekültünk eddig eset-
leg megtámadott jogaink védelme céljából az 1790/1. 
XXVI-ik sarkalatos t. cikk 10-ik §-a ezt mondja: »Az 
evangélikusok alapítványai, melyek egyházaik és az ő 
szolgáik és bárminevű iskoláik . . . . részére alapíttattak, 
vagy jövőben alapíttatnak. ... tőlök semmiképen el ne vé-
tessenek . . . . a királyi főfelügyelet, hogy ezen alapítványok 

az alapítók célja szerint kezeltessenek és osztassanak ki, 
ezekre is kiterjesztetvén.« 

A középiskolák és azok tanárainak képesítéséről 
szóló 1883. XXX. t cikk, mely a protestánsoknak isko-
láikra vonatkozólag a fentebbi törvényben biztosított 
jogait több helyen pl. a 48., 50, 41. §-okban elismeri 
és hangsúlyozza, úgy ezen protestáns, mint általában 
bárminemű iskolák jogai és alapítványaira vonatkozó-
lag az 52. §-ban a következőleg nyilatkozik: »Ila az 
iskolai vagyonról és alapítványokról szóló időkénti kimu-
tatásokból az tűnnék ki, hogy a jövedelmek nem 
rendeltetési céljokra fordíttatnak, vagy valamely 
alapítvány hiányosan kezeltetik, vagy épen veszélyben forog ; 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter az illető tanintézetet 
fenntartó hatóságot utasítja, hogy az alapítvány biztosítá-
sáról gondoskodjék; ha pedig a felhasználás nem 
az alapítvány céljaira történik, a szükséges tör-
vényes intézkedéseket tegye meg.* 

E törvényekben bízva, lehetetlenségnek tartottam, 
hogy ama törvénybe ütköző terv keresztül vitethessék. 
Azonban reményem hiú volt. Mert nemcsak a nagy-
szalontai ref. egyháztanács és városi képviselő-testület-
ben, hanem az egyházmegye közgyűlésén is szó nélkül 
ment keresztül: nem találkozott egyetlen ember sem, 
ki ama jogtalanság és törvénytelenség ellen szót emel-
jen. De épen e körülmény a legerősebb aggodalmat 
keltette bennem, s hiszem, a nagy-szalontai 6 osztályú 
gymnasium több igazi barátjában is arra nézve, hogy a 
veszélyes szándék az egyház főhatósága, a tiszántúli 
egyházkerületen, esetleg — a várost, mint másik szerződő 
felet illetőleg :— a magas közoktatásügyi minisztérium-
nál is keresztül erőszakoltatik. Ez aggodalom indított 
arra, hogy ama gymnasiumi alapok természetét »Egy 
kis felvilágosítás a nagy-szalontai gymnusium alapok 
ügyében« című röpiratban kifejtsem. 

Bár a röpiratot a nagy-szalontai egyház, Nagy-
Szalonta város, a nagy szalontai egyházmegye és a 
tiszántúli ref. egyházkerület minden befolyásos vezér-
férfiaínak megküldöttem, ama jogfosztó terv az egyház-
kerület folyó hó 9-ík és többi napjain tartott közgyűlésén 
— fájdalom — mégis helyben hagyatott. Azon egy vi 
gasztalásom van az ügyben, hogy az : »soron kívül* s 
úgy is csak 8 szóval 6 ellenében ment keresztül. 

Bizony ez gyenge vigasztalás egy virágzó s nem-
csak kulturális, hanem magyar nemzeti tekintetben is 
fontos gymnasium haláláért. Még gyengébb és a két* 
ségbeeséssel határos fájdalommal egyértékű vigasztalás 
akkor, ha meggondolom, mily kiszámíthatatlan horderejű 
s talán — adja az ég, hogy ez soha be ne következzék 
— veszélyes elvi kérdéssé nőheti ki magát az ügy. Mert 
én szeretem egyházamat, azért s annak iskolái igaz 
érdekeiért kész vagyok küzdeni utolsó leheletemig. Es 
épen azért, mert így érzek és gondolkozom, én — 
mint az egyházkerület egyik legbefolyásosabb vezér-
fér fiához az ügy tárgyálását közvetlenül megelőzőleg 
irám — az egyházkerület — most már ténynyé vált — 
végzésében egy rendkívül fontos elvet látok megtámadva, 
azon elvet t. i. hogy a ref. iskolák a saját alapíványailc 
és azok származékaira vonatkozólag kizárólagos tulajdo-
nosok s azokat —- az alapítványokat és származékai-
kat — a felügyeleti joggal felruházott testületek, legye-
nek bár azok saját egyházaink, rendeltetési céljoktól 
el nem vonhatják, sem saját céljaikra nem fordíthatják. 

A jelzett alapok ellen tervezett szándékban — fáj-
dalom ma már végzésben — oly jogtalan cselekményt 
látok, melynek az egyházkerület által történt helyben-
hagyása veszélyes tátongó rés protestáns egyházunknak 



és iskoláinknak 1790/1. XXVI. t. cikkben biztosított jo-
gain; oly rés, melyen át minden igazságtalan jograblás 
bizton törhet be ; oly praecedens, melynek alapján egy-
házunk és iskoláink jogai bármely oldalról megtámad-
tathatnak. Mert ugyan minő meggyőződéssel kelünk mi 
harcra esetleg megtámadható iskoláink vagyona és érde-
kei mellett, ha azok elkobzására és megsértésére magunk 
tesszük meg az első lépést? És várhatjuk-e, hogy is-
koláink részére a jelen nemzedék alapítványokat tegyen, 
ha látja, hogy az ősök alapítványaival ekként sáfár-
kodunk ? 

Mindenkor őszinte elismeréssel viseltettem az egy-
házkerület bölcsessége iránt, tisztelettel hajoltam meg 
annak végzései előtt. E feltétlen tiszteletemet nem volt 
képes megingatni mostani törvényellenes végzése sem; 
annyival kevésbé, mert a legmélyebben meg vagyok győ-
ződve, hogy az ügyet kellőleg nem ismerve, hozta ama 
végzését. *) 

Kecskemét, 1887. május hó. 
Katona Mihály, 

volt n.-szalontai gymnasiumi, jelenieg 
kecskeméti ref. fogym. tanár. 

T A R C A . 

„ Z a k a r i á s l e v e l e i " 
Zakariásnak, »a pápa titkos iró-deákjának« levelei 

tárgyában Noszlopy Tivadar és Révész Mihály uraknak 
a következő felvilágosítással szolgálhatok : 

A kérdéses röpirat 1786-ban jelent meg és pedig 
magyar és német nyelven. A magyar kiadás Szeitz Leo 
állítása szerint, Nagy-Győrben nyomatott, »jóllehet azt 
a bécsi censura meg nem engedte, kivált mivel már 
akkor a német kiadás is meg volt tiltva, a magyar 
pedig a németnél is vastagabb és mocskosabba (Máriafi-
Szeitz : Igaz magyar. III. Rész 44. lap.). 

Hogy ki volt a röpirat szerzője, e felett kár vitat-
kozni. Minden bibliographus tudja, hogy Szacsvay Sán-
dor, a »Magyar Kurír* szerkesztője írta azt. A többi közt 
Szeitz is említi, hogy az »Izé purgátoriumba való utazása« 
c ímű, 1787-ben megjelent hasonszellemű pamphlettel 
eeyütt Szacsvay volt a szerzője. (U. o. II. R. 40. lap. 
III. R. 44. lap.). 

Ami Zakariás leveleinek belső értékét illeti, erre 
nézve nem vagyunk egy véleményen Révész úrral. Mert 
igaz ugyan, hogy az említett pamphlet, irályának folyé-
konysága és magyarsága által a mult század legkitűnőbb 
termékei közé sorozható; de modora jóizlésű emberre 
nézve visszataszító. A gúny, melyet fegyverül használ, 
sértő ; sérti a vallásos érzületet; a tréfa, melylyel elő-
adását fűszerezni akarja, durva, a tisztesség határain 
messze túllép. Méltán írta róla Szeitz, a goromba egri 
szervita, hogy az »Izé« könyvével együvé köttette »és 
kivül ezt a titulust tétette rá : Két Disznósdi.* (U. o. 
III. R. 45. lap.). 

Az igaz, hogy ha az egri barát, »Igaz Magyar *-
jából egy-két lapot szintén hozzájuk köttetett volna : ak-
kor bátran megváltoztathatta volna az ekként összeállí-
tott collectió címét »Három Disznósdira.* 

Noszlopy Tivadar úr és a »Magyar Prot. Egyli. és 
Isk. Figyelő® szerkesztőjének az irodalom-történetben való 

Ezen soroknak átvételére azon hazai, fővárosi, vidéki napi és 
egyébb lapokat, különösen a tanügyi folyóiratokat is, melyeknek a 
több példányban leiratással járó időveszteség miatt azokat be nem 
küldhettem, szíves tisztelettel kéri A szerző. 

járatlanságukról tesz tanúbizonyságot az a körülmény, 
hogy egy egészen közönséges (mert nemcsak minden köz-
könyvtárban, de számos magánkönyvtárban is föllelhető) 
röpiratot kéziratból ismertetnek. 

Az pedig, hogy a mű nagyonis könnyen felismerhető 
tendentiáját félreértették, ítélő tehetségökre vet árnyékot. 
Noszlopy úr ugyanis azt írja, hogy Zakariás »elitéli a lai-
kusok közül mindazokat, kik a felvilágosultságnak s ami 
ezzel karöltve jár, a szabadságnak buzgó apostolai voltak.« 
Holott a pápa iró-deákjának minden állítását megfordítva 
kell érteni. Szörnyűködve tárgyalja a József-féle felvilá-
gosodás vészes következményeit, de azzal a világos cél-
zattal, hogy ép az ellenkezőről győzze meg olvasóit, 
mint amire kapacitálni látszik őket. Olyan, mint a sanda 
mészáros : nem oda vág, ahova néz. Aki e felől meg 
nem győződik, ha csak egy lapot is elolvasott Zakariás 
leveleiből: az nem tudja, mi a gúny és a komoly be-
széd közti különbség s így természetesen eltéveszti hiva-
tását, midőn tollat vesz a kezébe, hogy kritikát írjon. 

Ballagi Géza. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
A hit oltára. Imakönyv evangélikus keresztyének szá-
mára.' Irta Gyurátz Ferenc evang. lelkész. Budapest. 
A Luther-társaság kiadánya. 1887. 15 ív 8°. Ara 

vászonba kötve 1 frt, félvászonban 80 kr. 

A Luther-társaságnak első kiadványát vettük Pápa 
kitűnő lelkészének »Hit oltára® című imakönyvében, 
melyet szerző kegyelete elhúnyt szülőinek, Gyurátz János 
és Mesterházy Terézia emlékének szentelt, azoknak, 
kiknek körében szívta be legelőször a vallásosság élet-
adó levegőjét s a kiktől nyerte az első impulsust az 
imádkozásra. Az imakönyv majdnem 120, különböző 
alkalomra szolgáló imát tartalmaz a következő beosz-
tással: »elmélkedés az imádságról« ; hétköznapi és vasár-
napi imák«; »iinnepi imák* ; »a töredelem órái*; »al-
kalmi és különböző életviszonyokra vonatkozó imák* ; 
»időszaki és különböző csapásokra vonatkozó imák* ; 
végül a »függelékben« hat ima az Isten iránt való sze-
retetért, a felebaráti szeretetért, az alázatosságért, a 
szenvedések elviselésére való erőért, a keresztségben 
Istennel kötött szövetségért s a mint a kötetet egy az 
imádságról való elmélkedés nyitja meg, úgy megfelelőleg 
egy a mulandóságról szóló meditatió zárja azt be. A gaz-
dag tartalom felöleli a keresztyén ember vallási és erkölcsi 
életének összes előfordulható mozzanatait; nemcsak, ha-
nem egész physikai és társadalmi élet viszonyainak minden 
lehető eseteit. Igy hát az imák legnagyobb része alkalmi 
s alig néhány az, mely általánosságban mozog. Mindenik 
ima elé igen jól megválasztott bibliai locusok vannak 
téve, a melyek mintegy mindjárt megadják az imának 
tartalmát s hathatósan közremunkálnak a hangulat fel-
ébresztésére és emelésére. A címek és a bibliai helyek 
változatossága azonban nem mentette meg szerzőt attól, 
hogy némi egyhangúság ne legyen imáiban, ne ismét-
lődjenek igen gyakran ugyanazon gondolatok s kifejezé-
sek. Az élet eseményei természetesen rendkívül változa-
tosak, sőt kimeríthetetlenek s nem fordulhat elő vallá-
sos ember életében oly történet, a mikor nem esnék 
jól neki imádkozni, Istennel társalogni. Szívének érzéseit 
lelkének gondolatait, vágyait előtte kiönteni. Istenhez 
való viszonyunk azonban az események tarka változa-
tosságában is mindég csak egy és ugyanaz, mert hiszen 

l jó és balsorsban, egészségben és betegségben, boldog-



ságban vagy szerencsétlenségben mindég csak »dicséret 
illeti őt és nem bírálat®, hálaadás és magasztalás ; gyarló-
ságunk érzésével közeledhetünk csak hozzá s könyö-
röghetünk gyámolító, segítő kegyelméért. Ily szűk kör-
ben egészen természetes lesz a gondolatok és érzések 
monotomiája s legfeljebb csak arra tehetünk megjegyzést, 
ha a kifejezésekben Ís uralkodóvá válik ez. 

A kiválóan alanyi íróknak van mindég egy ural-
kodó érzésük és gondolatuk, mely mint egy hatalmas 
souverein dominál minden más érzésük és gondolatuk 
felett. Az imaírók tartoznak legelső sorban az alanyi 
Írók közé. Oda kell tartozniok; mert ha nem saját érzés-
világukat szólaltatják meg, hanem csak eszükkel szedik 
össsze a frázisokat, akkor visszhangra nem találnak 
s velük egyiitt nem fog senki imádkozni tudni. Mint 
teljesen subjectiv Íróknál, az egyiknél a vallási és er-
kölcsi gondolatok közül egyik, a másiknál másik az, mi 
lelkükre mintegy elhatározó benyomást tesz. Az egyiket 
bűnösségének, gyarlóságának érzése sújtja le s vala-
hányszor csak imára kulcsolja kezeit mindig ez az érzés 
uralkodik felette. A másik annyira el van telve Isten 
jóságának, szeretetének érzetétől, hogy egy pillanatra 
sem remegnek meg lábai, mikor az istenség trónjához 
akar közeledni s mint a gyermek anyja ölébe, oly bi-
zalommal meri odahajtani fejét az istenség kebelére. A 
harmadikat mint rémes árny kiséri minden lépésében 
múlandóságának érzése s mintha nem látna egyebet 
maga körül temetőnél, az életnek különben legboldogabb 
pillanataiban is a »mementó morÍ« jut eszébe s ez élet- , 
bői kikívánkozik az örökkévalóságba, mert annyira nyomja 
a mulandóság, az örökös változás s bizonytalanság. A 
negyediket . . . de minek folytassam ? Kagylóhéjjal me-
rít getni a tenger vizét, eredménytelen s balga munka 
volna! Szerzőnk az utóbb említettek közé tartozik s 
mélyen vallásos lelke nem fél ugyan a mulandóságtól, 
mert túl a sír éjén örök hajnal derültét tudja; de min-
dig ez bántja, ez ösztönzi, hogy maradandót, változha-
tatlant keressen a változók helyett. A bűnösségnek igazi 
mély, megrendítő érzése, mely »de profundis« mer csak 
kiáltani, alig szólal meg egy-két imában, így a »háború 
idején« és a »pusztító ragályos nyavalyák idején* mon-
dottakban. Egyik legmélyebb érzéssel írott ima az »Es-
deklés bűnbocsánatért* (roo. 1.) című. Különben majd-
nem mindannyi az igazi, őszinte érzés egyszerű kifeje-
zése minden szónoki dagály s keresettség nélkül. Egész 
határozottsággal vannak kifejezve az imák egyes tételei-
ben az ág. ev. egyház dogmái is, a nélkül azonban, 
hogy különösebben előtérbe állíttatnának s inkább csak 
a theologus ismer rá a status inanitionis és exaltationís 
dogmájára, vagy az úrvacsorai tanra stb. Néhol az a 
lelkész szólal meg, ki nem arra szánta imáit, hogy más 
imádkozza azokat a magáéi gyanánt el, hanem, a ki 
megszokta, hogy gyülekezete előtt, ennek nevében kö-
nyörögjön. Ilyen a lelkész szájába való imák: a beteg 
ifjú ágya fölött (131. 1.), fiatal (143. 1.) — s öreg hal-
dokló fölött (144. lap.) és a konfirmált gyermekekért 
(184. 1.). A »Gyermek Ímája« nem a gyermekekhez van 
mérve s a gyermeki kedélyvilágra nézve egészen idegen-
szerű, mikor így imádkoztatja szerző: »Segélj oly életre, 
hogy a midőn imádkoznak (t. i. szülőim) mindig öröm-
mel mondhassanak ők is néked hálát azon áldásért, 
melyben én általam részeltetted őket« — stb. (108. 1.) 
Azt szerző érezheti, hogy neki a gyermek Isten áldása, 
de a gyermeknek fogalma sincs arról, hogy ő szülőire 
nézve az volna. Vannak olyan, a szív legmélyéről vett 
érzések és a lélek legelrejtettebb redőiből származó gon-
dolatok, melyek ha egyszer Szavakban fejeztetnek ki, 

könnyen érzelgőselcneh tűnnek fel, bár alapjukban fensé-
gesek. Ilyeneknek látszottak előttem azok a gondolatok, 
melyek itt a »Szülők imájában« vannak kifejezve, külö-
nösen a 114. lapon a következő mondatokban: »Vannak, 
kik igazán szeretnek engemet s kiknek öröme és szere-
tete elűzi lelkemről a bánat fellegét. Ha majd elöreg-
szem, nem leszek akkor sem magános fa a pusztában. 
Ha elgyöngülök, lesz a ki támogat, ha kifáradok az idő 
és a gondok terhe alatt, lesz a kinek keblén pihenést 
találok. Ha elaggott erőmet megtöri a nyavalyák bilincse, 
nem leend betegágyam elhagyott, felkeres és megvigasz-
tal a hű szeretet. És ha eljő majd végórám kedves 
családomnak ölén, jó gyermekek karjain boldog halált 
várok Szerető kéz fogja le megtört szememet, lesz ki 
gyászoló könnyűt hullat koporsómra, lesz ki sírhalmom 
felett elrebeg egy fohászt és áldást kér a göröngyökre, 
melyek a szeretet szülőnek hamvait takarják* stb. S 
ugyanezek majdnem szórói-szóra ismétlődnek a 122. la-
pon, de kérdés alakjában. Ezeket érezhetjük, gondol-
hatjuk, de annyira szent érzések, hogy a szavak csak 
profanálják őket. Érettük legfeljebb csak egy mély só-
hajban tudnék részemről hála-á'dozatot bemutatni annak, 
ki az érzéseket keblembe adta. Az ima hymnikus mene-
tét több imádságban megzavarja a be-beszőtt erkölcsi 
elmélkedés. Ha általános erkölcsi igazságokat akarunk 
imáinkban is prédikálni, azokat is be kell illeszteni ezek 
keretébe oly formán, hogy azokat az Istennel és a hozzá 
való elbeszélés menetéből s hangjából ki ne zökkentsük 
a hallgatót vagy az olvasót. Ilyen elmélkedések vannak 
a 3. imában, azután a szülők, hajadon, az öregek stb. 
imájában. Egyáltalában nem tartozik tárgyához mit az 
5. számú imában mond: »Tartsd meg rokonságunkban 
a békességet* stb., mert itt »a mindennapi kenyérért« 
imádkozik. Hasonlólag más gondolatkörbe tereli a figyel-
met a 4-dik számú imában, mikor »Isten akaratának telje-
süléseért* imádkozva így szól: ^Oszoljék a bűn és tudat-
lanság sötétség éje* stb. Ez és a következő néhány mondat 
az »Isten országáért« mondandó imában volna teljesen 
helyén. A 4-ikben fődolog lett volna azt kiemelni, hogy 
miért legyen meg Isten akarata s nem a mi akaratunk. 
Maga szerző is azt mondja, hogy »a te jó és kegyel-
mes akaratod megleszen a mi kérésünk nélkül Ís, de 
alázattal esedezünk előtted, segélj, hogy mi általunk is 
meglegyen* (15. 1.), tehát arra kellett volna rámutatni, 
hogy miért nyughatunk meg Isten akaratán ; a casuis-
tika (16. 1.) aztán jöhetett volna ezután. A verses alakú 
imák kevésbé sikerültek, mint a kötetlen alakúak; bár 
amazok között is néhány igazán szép, mint a minő a 
»templomban « és az »új évi«. A verses alak imáknál 
általában erőltetett, mesterkélt (nem a vers faragását ér-
tem 1), nem közvetlen s kénytelen szerző is a vers ked-
véért többször oly kifejezéseket használni, melyeket az 
ima méltóságos nyelvezete nem tűr meg, mint pl. »tő-
led el ne verjen* s mások; pedig különben irálya 
választékos, szép, emelkedett, szabatos, sőt fellendülé-
sében költői Ís sok helyütt. E tekintetben kiválóbb 
imák : a hétfő reggeli, a kedd esti, az istenitisztelet 
előtti, a beteg imája úrvacsora előtt és után, a tem-
plomtól messze eső ember imája, a tavaszi elmélke-
dés, az alázatosságért való ima, a »szülők imája, kik 
sírba szállni látták minden gyermekeiket* és mindnyája 
között az ó-évi imádság. 

Sok kegyes lélek érzései, gondolatai találhatnak 
utat a mennybe ez imák kalauzolása mellett, azért me-
legen ajánlhatjuk az imakönyvet úgy a t. lelkészi kar, 
mint a nagy közönség becses figyelmébe. A munka külső 
kiállítása is igen megnyerő s becsületére válik mind a 



kiadó társulatnak, mind pedig a Hornyánszky cégnek, 
mely a nyomdai munkát végezte. 

Kenessey Béla. 

B E L F Ö L D . 

Püspöki látogatás a külső-somogyi egyház-
megyében. 

Nágocsról kiindulva, Jutom pusztánál kiértünk a 
tabi járásból s az igali járás területére tértünk. Mielőtt 
a járásbíróság székhelyére, teljesen a róm. kath vallású 
Igal mezővárosba érkezénk, a határszélen a járás tiszt-
viselők : Melicskó járásbíró, Vajda Béla aljárásbíró, 
Svastits József főbíró, Bogyay Victor szolgabíró, Beksics 
Gyula ügyvéd, Gruber városi jegyző, László s.-jegyző, 
Kerkapoly István útbiztos, Smidt Károly sz.-bírói se-
géd, Németh György városi bíró négy uri fogaton, 
négy közönséges igali s négy kazsoki kocsin polgárok 
jöttek a főpásztor tiszteletére ; ezekkel hajtattunk Igalba, 
hol — Svastits főbíró úr szíves hívására — barátságszerető 
lakásához mentünk. Itt az ipartestület, a nagy szám-
ban egybegyűlt városi nép várta főpásztorunkat Kocsink-
ról leszállva S. főbíró úr lakása előtt megálltunk s Gruber 
úr a város jegyzője a város, s ipartestület nevében üd-
vözölte főpásztorunkat, kinek szívélyes válasza után a 
főbíró vendégszerető házába tértünk, hol kedves és bájos 
neje örömét és szerencséjét fejezte ki a magas vendég 
látogatása felett, s innen néhány percnyi pihenés után az 
egész kísérettel a még mindig ránk váró néptömeg harsány 
éljenzése közt elindultunk Kazsokon keresztül Büssübe. A 
büssüi határnál a körjegyző Begedi Kálmán, a község elő-
járói és népe élén csinos beszéddel fogadta főpászto-
runkat, kinek meleg köszönete után taracklövések és 
harangszó kísérete közt értünk a községbe, hol a nem-
zeti lobogókkal és »Isten hozott!* felírásokkal ékesen 
elkészített diadalkapu alatt áthajtva, a lelkész lakhoz 
érkezénk a nemzeti lobogókkal díszített házsorok közt. 
A lelkész, Sörös István, lakása előtt fogadta a gyüleke-
zet jelenlétében püspök urat s beszédében fölemlíté, 
hogy megjelenésével nemcsak az egyház lelki életére 
hozta meg boldogító áldását; de a hosszas tavaszi szá-
razság után, magával hozta a halmokra és völgyekre 
termékenyítő eső áldást hintő harmatát is. Ezen beszédre 
tett válaszában azon óhaját fejezte ki a szeretve tisztelt 
főpásztor : vajha az egyházban való megjelenése s műkö-
dése oly termékenyítőleg hatna a hallgatóság lelkére, 
mint hat a csendes permetező eső az elalélt növényzetre. 
Ezen kölcsönös üdvözlés után a lelkészlakban otthon 
érezve magunkat, folyt a szívélyes társalgás, miközben 
a község földes urasága Gaál Gusztáv is megjelent tisz-
telegni a község és egyház magas vendégénél s rövid 
beszélgetés után távozott. Elköltve vacsoránkat, éjjeli 
szállásunkra költözénk. 

Másnap zsúfolásig telt templomban hallatta főpász-
torunk kenetteljes ajkairól az igéket. Beszéde elején 
lelkesen buzdította a hiveket vallásosságra, erkölcsi tiszta 
életre; a végén megdorgálta a gyülekezetet a köztök 
elterjedt iszákosság, ruhába való bujálkodás veszedelmes 
bűneért, értésökre adva, hogy e két rosz szokás nemcsak 
egyes családokat, de egész társaságot sőt nemzetet is 
képes az elszegényedés örvénye szélére vinni. Intette az 
ifjúságot az éjjeli dorbézolások, utcai lármák és rendet-
lenkedésekért, a nőket intette különösen a ruhában való 
fényűzésért, a náluknál magasabb rangúak majmolásáért. 

Templom után az iskolás gyermekeket szigorúan kikér-
dezte tantárgyaikból, serkentette őket a szorgalmas is-
kolábajárásra és tanulásra. Majd presbyteri gyűlést tar-
tott püspök úr, mindenről erős censura alá fogta az 
egyház tanácsát, figyelmeztette őket az egyházi adók 
pontos behajtására, hivataluk tisztességes viselésére, egy-
házuk iránti buzgóságra és áldozatkészségre. Ebéd és 
szívélyes búcsúvétel után Iíazsohra ment át a látogatás. 

A harangok ünnepélyes hangja kíséretében a lel-
készi udvar kapujánál diszes boltív alatt bemenve az 
iskolás gyermekek és az egyháztagok nagy számban 
egybegyűlt szép rendben álló sora közt a lelkészlakhoz 
közel érve leszállottunk kocsinkról. Itt Füstös István 
lelkész, a felhangzó éljenzés után, a gyülekezet hódoló 
tiszteletét elmondva, szívből jött szavakban köszöntette 
az egyház óhajtva várt magas vendégét, mire ő méltó-
sága szívélyes hangon válaszolt. A tömeg elhangzott 
harsány éljene után, díszesen öltözött leánysereg köze-
ledett a főpásztorhoz s egy közülök : »a kazsoki leányok 
tisztelete jeléül*, három csinosan kötött mezei virágok-
ból font, koszorút nyújtott át szeretett püspökünknek. 
Nem sokára átöltözvén, az Úr házába sieténk, hol a 
zsúfolásig tele volt kis templom gyülekezete előtt érde-
kesen rajzolta a főpásztor az egyház, keletkezését, két és 
fél százados fennállását, s hogy mostani temploma már 
az idő óta harmadik. Beszéde folyamán főként vallásos 
buzgóságra s Isten dicsősége iránti áldozatkészségre 
adott épületes tanítást a híveknek. 

Templom után következett az iskolai vizsga; ki-
váló gondja levén a látogatásnak az iskolákra, mint az 
egyház veteményes kert jére; de nemes célját itt el nem 
érheté, mert a főbb tantárgyak kikérdezése után abban 
kellett hagynia a vizsgát, a szűk alacsony teremben levő 
fojtó lég miatt. A gondos főpásztor megnézve az egész 
iskolaépületet, szigorúan lelkére kötötte a velünk levő 
egyháztanácsnak az iskola újból építését. A presbyterium 
hivatalos kikérdezése után buzdította őket a közalap 
lelkiismeretes behajtására, az egyházi épületek jő karban 
tartására s az egyházi tartozások pontos beszedése és 
hűséges kezelésére. Presbyteri gyűlés után a torzsalkodó, 
békétlenséget szító természetű tanítónak adott erkölcsi 
leckét, atyailag intve őt a békeszeretésre s a felsőbbek 
iránti engedelmességre. 

Ezek után az egész társaság Szillba vala menendő, 
hol Sárközy Béla szilli birtokos s egyházmegyei tanács-
biró úr vendégszerető háza várt bennünket; de ezen 
terv módosítva lett a kazsoki gyülekezet kérésére, kik a 
leirhatlan örömmel várt főpásztort saját asztaluknál óhaj-
tották megvendégelni. KérésÖknek engedve, leültünk a 
korai nagy vacsora mellé, melyben velünk együtt részt 
vettek, Sárközy Béla, Svastits József főbiró, Vajda Béla 
aljárásbiró és több igali tisztviselő s a büssüi lelkész és 
jegyző. Itt Svastits főbiró toasztjában bucsut vett püs-
pök úrtól s ő viszont a szívélyes főbírótól. A jó vacsora 
után a főpásztor kíséretének egy részével Sárközy úrhoz 
ment szállásra, kitől más nap reggel indult tovább a 
látogatás Bogyay Viktor szolgabíró kalauzolásával Lá-
pafő felé. 

Ldpafő. Midőn Somogymegyéből kiértünk, Tolna 
határszélén Lápafőhöz közel, számos kocsi, nagy néptö-
meg zászlókkal, 18 lovas banderistával várta püspök urat. 
Oda érve a határszélhez, a tömeg közül kivált Szévald 
Mór, a dombovári járás főbírája, Kiss János aljárásbiró 
s egyházmegyénk tanácsbirája, Sperlak Dániel, Borsicky 
Dezső, Bajó Pál, Pintér Alajos tisztviselőkkel, kik mind-
nyájan főpásztorunk hintájához közeledtek és zajos éljen 
kiáltás után Szévald főbiró a megye s járás nevében 



köszöntötte meleg szavakkal a magas vendéget, mire I 
püspök úr szeretettel válaszolt. 

Szép rendben haladtunk, elől a 18 lovas, püspök úr 
hintaja mellett kétfelől ünnepi öltözetben gya log a lápafői 
leányok, utánunk a tisztelgők fogatai cifra zászlókkal s 
a kocsiknál menő nagyszámú nép : így értünk Lápafőre, 
hol a nép harangszóval s sziinni nem akaró éljenzéssel fo-
gadta püspök urat. Bajó Sándor lelkész a templomajtó-
ban várta az ünnepeltet s virágos szavakban üdvözölte 
a főpásztort, ki egyszerű, de szívélyes szavakban köszö-
netet mondva, templomba harangoztatott. A felvirágo-
zott templomban, mely dacára a közel Szillban tartott 
vásárnak, meglehetősen megtelt áhítatos hallgatókkal, a 
gyülekezet éneke után püspök úr rövid imát s azután 
beszédet mondott. Szentírási helyekkel ékített gyönyörű 
beszédében kiemelte a gyülekezet szorgalmát, jóra kész-
ségét ; de ugyancsak kárhoztatta bennök az istenitisztelet 
elhanyagolását, a templomkerülést; serkentette őket 
mindenekfelett az Isten országa és annak igazsága ke-
resésére, mert csak ezek után adatnak m e g a testi jók 
nekünk. Beszédét remek imával zárta be, melynek min-
den hangja az imádkozó szív szent érzelme, melynek 
minden szava Istenhez emelé a könyörgő lelkét. Ezután 
következett az iskolavizsgálás. A tanerő hiánya miatt 
az eredmény nagyon csekély, a rendes tanító csak pár 
hete foglalta el hivatalát. Presbyteri gyűlésben az egyház 
gazdászatára, legcsekélyebb ügyeire is kiterjeszté magas 
figyelmét és kérdéseit aszerint intézé az egyháztanácshoz. 
A z egyház kül- és belügyeinél, hol a legpraktikusabb 
falusi lelkész is elfelejt v a g y kihagy valamit, mi tán 
lényegtelennek látszik, ő ott is ott van átható figyelmével, 
finom tapintatával, bámulatos gondosságával. Különösen 
figyelmes arra, h o g y az egyház privát vagyonát házilag 
kezeli-e vagy bérbeadja ? h o g y mindenekből tapasztalást 
szerezhessen magának az egyház buzgóságáról, munka-
szeretetéről és egyházához való ragaszkodásáról. Ily 
szellemben tartotta Lápafőn is a hivatalos vizsgálatot. 

Rövid beszélgetés s toasztokkal fűszerezett ebéd 
után a távol fekvő Tengődre indulánk, hová délután öt 
órára érkezénk meg. Diszes készülettel várták a magas 
vendéget . Bocsor Lajos lelkész szép csínnal épült új 
lakása előtt fogadta nagy közönséggel a főpásztort, rövid 
kerek beszéddel. »Mint a fiú, ki atyját vizsgára várja,« 
habár nincs is készen, de nem fél, mert tudja, h o g y 
atyai szeretete elfedezi készülése hiányát, úgy a főpász-
tor is szeretettel elnézendi fogyatkozásaikat. Püspök úr 
a valódi atyai szeretet hangján válaszolt a lelkész beszé-
dére, köszöntve az egybesereglett sokaságot. 

A csinos lelkészlakban nemcsak a lelkész úr nyá-
jas neje örült a magas vendégnek; de a szép számban 
ide sereglett úri rokonság is, kik látogatásukat éppen e 
nevezetes időre határozták : Szekeres Mihály úr a pápai 
egyházmegye esperese s a család többi rokonai, Gerenday 
Endre áporkai, Badicz György szerdahelyi lelkészek. A 
kedélyes beszélgetés közt költött jó vacsora után kipihenve 
a nap s utazás fáradalmait, másnap reggel istenitiszte-
letre mentünk. 

A lelkészlakból kilépve, 20 fehérbe öltözött ko-
szorús leány kört képezve a presbyteriummal s velünk 
együtt kisérte a templomba a főpásztort. A tengődi 
buzgó gyülekezet ódon templomát ez alkalomra szépen 
kitisztítafta kívül és belül, különösen szemünkbe tünt a 
felvirágozott templom belsejének díszítése, a kathedra, 
papszék és úrasztala ékes szőnyegezése, mit a gyüle-
kezet nő tagjainak vallásos buzgósága készíttetett; de 
nemcsak e díszítés, hanem az aranyozott drága ezüst 
kelyhek is mind áldozatának teremtményei. A nagy 

templom egészen megtelt ájtatos közönséggel, s midőn 
az orgona kísérete mellett zengő ének e lhangzott: püspök 
úr az úrasztala mellett kezdé el a nép erkölcsi életéhez 
mért könnyeket fakasztó nagyszerű beszédét. Valóban 
m é g így kikelve nem is láttam őt ; de nem is ostro-
molt m é g sehol is bűnt, mint a minőt itt talált. Dörgő, 
de mégis kellemesen csengő hangjával kelt ki a népben 
tenyésző nevezhetlen gonosz ellen, minden szavát e g y - e g y 
lelket rázó szentírási helylyel erősítette, úgy h o g y a nép 
szívében és lelkében megrendülve a velők megoszlásáig 
ható tanításon, igen sok szem hullatta a bűnbánat forró 
könnyeit. Majd nagyszerű beszédét ima követte, melyben 
kérte a Mindenhatót, hogy e bűnt irtsa ki e különben 
vallásához hű gyülekezetből. N a g y o n hiszem, hogy be-
széde foganatos leend az emberi szívekben s imája meg-
hallgatva Istennél. 

A templom után iskolába mentünk, hol a tanítás 
eredménye dicséretesnek találtatott. 

Most kezdődött a hivatalos vizsgálat, melyből m é g 
bővebben megismerte főpásztorunk ez egyház szellemi és 
anyagi helyzetét. A bölcs lelkész okos vezetése, mellett 
minden rendben találtatott, különös dicséretreméltók pom-
pás egyházi épületeikért. 

Á z ízletes ebéd után a kiséret Iregh felé vel te 
útját, én pedig érzékeny búcsúvétel után hazafelé indul-
tam : örömmel eltelve e néhány nap éleményei fölött, 
bámulattal és tisztelettel főpásztorunk személye iránt, 
kit az Isten sokáig éltessen! — Nágocs, május 20. — 
Orbán Antal, lelkész. 

A z ireghi határ szélénél a hullámos két fele részén, 
e g y magas'aton, honnét a kies fekvésű Tolna és So -
m o g y nagy része, sőt a pécsi hegykor is meglátható, 
már messziről hosszú kocsisor jelzé, h o g y a ritka vendég 
várva várt vendég is leend. A z előre jött nagyszámú 
tisztelgők nevében a f.-ireghi j egyző üdvözölte s éltette 
püspök urat, mint az egyháznak, a hazának s a tudo-
mányoknak nagy fiát; mire püspök úr röviden válaszolt, 
megköszönve a szíves fogadást. Ezután újra megindult 
a menet, mintegy 20 lovas és 30 kocsi, s l/« órai út 
után bevonult harangzúgás s éljenzés között a lelkészlak 
udvarára, melyet a népes község lakossága ünnepies 
színbe öltözve, felekezeti különbség nélkül megtöltött . 
Fehér ruhába öltözött leányok által képezett körben 
fogadta s üdvözölte a főpásztort az egyház elöljáróságá-
val a gyülekezet segédlelkésze N a g y János, az agg, s 
szélhűdés miatt ágyban fekvő lelkész, Mocsi Antal he-
lyet t ; melegen tolmácsolva a gyülekezet érzelmeit, sze-
retetét, tiszteletét főpásztora iránt, mire püspök úr szívre-
hatólag szólva a gyülekezet agg lelkészének betegségé-
ről, köszönetét fejezé ki a szívélyes fogadtatásért és 
rögtön a beteg lelkész meglátogatására sietett Szilády 
Áron úrral együtt, s a beteg agg pásztor elérzékenyülve, 
szólásra nem tudván nyitni ajkait, könnyekben fejezte ki 
hála érzelmeit. 

Csakhamar ezek után beléptünk az 1863. évben 
épült ritka szépségű, merész boltíves, gót stylű tágas 
templomba, melynek minden helyét felekezet különbség 
nélkül töltötte meg a község nagyszámú lakossága. A 
mult évben készült kitűnő orgona, ügyesen kezelve, a 
gyönyörű s hangos templomban, valóban kellemes hatást 
gyakorolt a lélekre; előre hangolá a hallgatóságot, h o g y 
a főpásztor szavai előtt nyitva legyenek a szívek, s 
gyökeret verjenek a kebelben. Vajha úgy lenne! Püspök 
úr az Úr asztala mellé állva, e g y óra hosszan beszélt, 
megemlékezvén a mult időkről, midőn 200 évvel ezelőtt 
Újkéri Gergely — somogyi esperes és ireghi prédikátor, 



kinek hamvai itt nyugosznak — volt e gyülekezet láng-
lelkű prédikátora, kinek oly sokat köszönhet ez egyház, 
valamint a somogy-tolnai ref. egyházak; megemlékezett 
azokról a szomorú időkről, mikor gyász borult az egy-
házra, a vallásüldözés gyásza; emlékezett azokról az 
időkről, midőn 1786 ban — torony nélkül — ismét 
templomot építhettek, mely helyett 1863-ban a mostani 
díszes templomot építék, a régit pedig igen célszerű s 
alkalmas iskola s tanítói lakká változtaták, hogy az ez-
után is a lélekművelésnek temploma lenne; beszélt püs-
pök úr erősen észhez és szívhez szólva a gyermekeiket 
hanyagul iskolába járató szülék ellen ; szólt nagy hatás-
sal, ékesen, ama majdnem mindenhol eléggé alig osto-
rozható nagy bűn, a magzat-elkenyés ellen, említvén a 
legnagyobb magyar Széchenyi szavait: oly kevés a 
magyar, hogy még a legnagyobb bűnösnek, az apa-
gyilkosnak is meg kellene kegyelmezni, ha magyar, és 
ti még csirájában gyilkosai lesztek —• mondá püspök 
úr — gyermekeiteknek s ez által a magyarnak! Nagy-
hatású s remek beszédét egy igen lélekemelő fölfohász-
kodással zárta be, kérvén Istent, hogy vezetné e gyü-
lekezet lelkét s érzelmeit úgy, hogy még akkor is emlé-
kezzék meg e nép szavaimról, midőn már sírban porla-
doznak hamvaim, s eszükben tartanák, melyek az ő 
békességükre valók! 

Istenitisztelet után iskola vizsgálás következett, 
nagy lelki gyönyörűségére s teljes megelégedésére úgy 
püspök úrnak, mint egész kíséretének; mert mind két 
iskolában, de főképpen Laki Dezső iskolájában olyat 
láttunk s hallottunk, hogy iskolaját bátran minta-iskola-
képpen állíthatjuk elő a falusi népiskolák között. 

Ezután értekezlet volt a presbyteriummal, a mikor 
is némely békéltető elemeket elég volt püspök úrnak 
mély bölcsességével s világos és jó akaratú tanácsaival 
rendes mederbe visszavezetni. 

12-én reggel 8 órakor, érzékeny búcsúvétel mellett, 
nagy sokaságtól környezve indultunk Seewald Mór, 
dombovári járás főszolgabírája vezetése mellett az alig 
J/2 órányira fekvő virágzó és népes egyházba Nagy-
Szokolyba, hol a nagyszámú lakosság lelkesedése mellett 
szeretett esperesünk az ő székhelyén várva-várta püs-
pökét. A lelkészlak kapujában egész ízléssel s művé-
sziesen emelt diadalkapun áthaladva, nagy sokaság fo-
gadta püspök urat dörgő éljenzéssel, mely után a lel-
kész Szalay Ferenc esperes úr díszbe öltözött leányok, 
s az összes presbyteriumtól környezve meghatóan szép 
beszéddel üdvözlé püspök urat, kijelentve, hogy úgy vár-
ják, s fogadják ők, mint a gyermek atyját, örömmel, 
szeretettel; s nem aranyat vagy ezüstöt hoznak aján-
dékba, hanem szívüket, önzetlen szeretetüket; mire 
püspök úr szinte szíve melegéből, teljes atyai szeretet-
tel szólt és hogy úgy szólt, bizonyítá az érzésteljes 
hang, igazolá az a pár könnycsepp, mely százat, ezeret 
csalt maga után a hallgatók szemeibe. Ezután a nagy-
szokolyi ágost. vallású gyülekezet elöljárósága élén Jun-
kuncz Sándor lelkész, majd a községi képviselő tes-
tület élén Szalai József jegyző üdvözölték püspök urat, 
amaz az ágost. hitvallású gyülekezet, emez az egész 
község nevében, de mindketten szép beszéddel, me-
legen, szív és lélekhez szólva, melyekre külön-külön 
válaszolt püspök úr, örülve a felekezetek szép egyetér-
tésének s Ígérve, hogy erre munkálni neki is mindenkor 
szent törekvése és buzdítva a községet az egyetértésre, 
békés együtt lakásra, mint kik mindnyájan egy Istennek 
gyermekei, egy hazának fiai, egy koronás fejedelemnek 
alattvalói vagyunk. 

Kevéssel 9 óra után templomba mentünk, a mikor 

is a nagy s három oldalról karral megrakott templom 
már zsúfolásig megtelt minden felekezetbeli közönség-
gel ; a mult évben készült kitűnő, szerkezetű orgona 
kellemes hangjai nagyban emelték az ünnepély méltó-
ságát s a lélek buzgóságát, de méltóságteljes lett igazán 
az ünnepély, midőn megzendült a főpásztor ajkairól a 
beszéd, mely örömöt hirdetett, háromszoros örömöt, 
hogy egy ily gyülekezetben szólhat, hol a rend, a jól-
lét, a vallásosság stb. örvendeztetik meg atyai lelkét. 
Megemlékezett az egyház múltjáról; 1714-ben alakult a 
község, 1724-ben már a ref. gyülekezetnek volt anya-
könyve, és soha ki nem zavarva édes otthonából, min-
dig virágzó gyülekezet volt. De nehogy a dicséret által 
az elbizakodás érzelme s gondolata lábra kapjon, panaszát 
is előterjeszté a főpásztor az ő nagy-szokolyi nyája ellen, 
s szólt a fényűzésről, az atyafiak között fölmerülő ver-
sengés, pöröskodésről; szólt az ifjabb nemzedéknek 
sokszor bormámorába sülyedéséről, melyek, mint meg 
annyi betegségek dúlnak egyesek életében. E nagyha-
tású beszédet szívből emelkedő s szívhez szóló ima 
zárta be. 

Templom után a két iskola vizsgálása következett, 
s a rendes tanító vezetése alatt a növendékek igen szép 
eredményt mutattak föl. 

Ezek után az idő előre haladván, a presbyterium-
mal tartandó tanácskozás délután 4 órára tűzetett ki, s 
püspök úr és nagyszámú tisztelő s kisérő környezete 
-ebédhez ült, a mikor is a jobbnál jobb felköszöntések-
nek vége-hossza nem volt, melyekből az oroszlán rész 
püspök úr ő méltóságát illeti, ki a legkedélyesebb la-
koma és pohár csengés között annyira szívből és szív-
hez szólt, hogy nem tudtuk sírjunk-e, vagy lelkesedé-
sünkben — örüljünk. 

Délután 4 órakor volt az értekezlet — fonnt jel-
zett megállapodás szerint — a presbyteriummal, mikor 
is főkf'p püspök úr az elöljáróságot egy másod tanítói 
állomás szervezése s rendszeresitésében buzdította, a 
mostani segédtanítói állás helyett, mit az elöljáróság 
meg is igért, lehető rövid idő alatt, hogy fölállítand. 

Ádánd Somogyi Kálmán. 

Miszlára május 15-én d. u. érkezett püspök úr, 
hol az egyházkerület legöregebb lelkésze, a 91 éves 
Varjas Gábor fogadta őt, örömtől ragyogó arccal, mire 
a szívében elérzékenyült főpásztor így szólította meg 
az agg lelkészt: »Hivatalomnál fogva fiam! koromnál 
fogva apám!« és Istennek kegyelmébe ajánlva őt és 
gyülekezetét, nem sokára templomba ment. 

Beszédjében elismerőleg szólott püspök úr az egy-
háztagoknak jó törekvéseiről, kik az újabb időben oly 
sok és szép jelét adták munkás hitöknek, mely lehetővé 
tette, hogy alig 16 év leforgása alatt díszes tanító la-
kást s iskolát építtethettek, templomuk tornyát újból 
fedethették, új harangokat vehettek és orgonát készíttet-
hettek ; de más felől aztán a legkeményebben megdor-
gálta először is az elöljárókat s általában véve a híveket, 
kik néhány év óta már oly felettébb rosszul teljesítik 
a közmunkát, hogy az által az egyházi hivatalnokok-
nak különben is csekély fizetésök nagyban csonkíttatik s 
ez annyiban szégyenlítőbb rájuk nézve, mert ezáltal 
vissza élnek szelidlelkű most már teljesen elaggott lelki-
pásztoruknak tehetetlenségével; azután pedig megdorgálta 
az ifjakat, kiknél divattá kezd lenni a kárhozatos károm-
kodás s a trágár beszédekkel való éretlen hetykélkedés, 
intve őket Isten parancsainak megtartására, ki nem fogja 
büntetés nélkül azokat hagyni, kik nevét hiában felveen-
dik; mely dorgálás után a szeretet szavaival kérve fő-



pásztor úr a híveket az Isteni előtti magok megalázá-
sára, a hitre, s az egymás közötti békességre szeretetre : 
imára hívta fel őket, s azután megáldva elbocsátotta a 
gyülekezetet. — Az iskolában a tanítót, kinek tanítvá-
ványai egyébbként elég készültséget tanúsítottak adott 
feleleteikkel, arra figyelmeztette püspök úr, hogy ne elé-
gedjék meg azzal, hogy a gyermekek a kiszabott tan-
tárgyakat csak megtanulják, hanem igyekezzék azokat 
velük jól meg is értetni. Az elöljáróknak pedig a velük 
tartott értekezlet alkalmával szigorúan meghagyta, hogy 
ők, mint a kik hivataluknál fogva mindenért felelősek, 
a közmunka teljesítésénél semmiféle rendetlenséget ne 
tűrjenek, mert különben a netán panaszló egyházi hiva-
talnokoknak — kik e miatt kárt szenvedtek volna — ők 
lennének kötelesek a kárt megtéríteni. 

Gyön Jer e május i6-il<án reggeli 8 órakor érkezett 
meg püspök úr hivatalos kíséretével, melyhez a helyi 
úri osztálynak már a városon kívül várakozó fogatai 
csatlakoztak, s igy történt azután a bevonulás a szépen 
díszített gymnasiummal szemben levő németajkú egyház 
lelkészi lakához, hol ünnepélyesen fogadtatott. 

Beszédében mindenekelőtt azt igyekezett megér-
tetni pii»pök úr a hívekkel, mily nagy hálával tartoznak 
ők Istennek, ki őket ősi hazájukból kivezérelve, itt a mi 
kedves magyar hazánkban jelölt ki számukra egy új 
hazát, hol nemcsak elszaporodtak, hanem vagyonilag is 
annyira megerősödtek s gyarapodtak, hogy egy erős 
alapokon nyugvó egyházat alapíthattak maguknak s utó-
daiknak lelki üdvösségökre. Ne feledjék el tehát soha 
Istennek ezen jóságát, hanem tegyék aira méltókká ma-
gukat az által, hogy imádják őt lélekben és igazságban 
s haladjanak folytonosan az erény és üdvösség utain, 
minek jutalma nem fog elmaradni sem e földi életben, 
sem pedig a mennyben. De legyenek hálásak a haza 
irányában is, melynek védszárnyai alatt békességben 
lakozhatlak mind e mai napig, s háhorítlanul élvezhet-
ték munkásságuknak gyümölcseit. Legyenek hálásak az 
által, hogy az eddig elhanyagolt magyar nyelvet sajá-
títsák el ők is, de megtaníttassák azt mind nagyobb-
nagyobb mérvben gyermekeiknek is. Majd azután a ke-
resztyéni erényekre intve, buzdítva a híveket, imádko-
zott velük és érettük, s kérte a kegyelemnek Istenét, 
hogy testi s lelki áldásaival árassza el az őt szerető és 
tisztelő népét. 

Iskolában a növendékek magyarul énekeltek, s 
azután egy fiú és egy lány magyar nyelven üdvözölték 
püspök urat, ki azonban meggyőződvén arról, hogy a 
szavaló tanítványok az általuk elmondottakat nem értet-
ték : ez ismét alkalmul szolgált, hogy a tanító uraknak 
leikökre kösse a magyar nyelvnek kiválóan gondos 
tanítását, arra Ís utalva őket, hogy a szokásos hadarás 
helyett értelmes beszédre és előadásra ösztönözzék a 
tanítványokat. A presbyterialis gyűlésben a teendőket 
szintén csakhamar végezvén, a tisztelgésre jött küldött-
ségeket fogadta püspök úr, és pedig a tolna-somogy-
baranyai ágost. hitvallású esperesség nevében Bauer 
Adolf esperes, Sántha Károly sz.-lőrinci, Lágler Sándor 
kölesdi, Reichert Gyula tormási, Dunajcsik János kalaz-
nói, Vágner Sámuel varsadi, Torda Lajos szárazdi és 
Holch Ottó gyönki helyettes lelkészek kiséretében, kik-
hez a világiak közül számosan csatlakoztak; majd később 
Tolnamegye főispánját, gróf Széchényi Sándor urat, ki 
a helyi járásbíróságok személyzetének kíséretével jött 
püspök úrnak üdvözlésére, kik aztán mindannyian Gyönk 
városának értelmiségével együtt a 65 terítékű asztalhoz 
ültek, honnét természetesen a szebbnél-szebb tósztok se 
maradhattak el 

A kitűnő hangulatban lefolyt ebéd után néhány 
perc múlva minden jelenvoltak elkísérték püspök urat 
a magyar ajkú egyház lelkészi lakához s onnét a tem-
plomba. 

A gyönlá magyarajkú egyház lelkészének üdvözlő 
beszédére ily formán válaszolt püspök ú r : Kiváló figyel-
mem tárgya volt a ti egyházatok évek óta már, tudva 
azt, hogy vannak nálatok bajok, melyeken segíteni, 
sebek, melyeket mielőbb gyógyítani kellene. És hogy 
mégis nem siettem hozzátok, hanem hagytam éppen a 
ti egyházatokat főpásztori körutamban a legutolsónak az 
egész egyházmegyében : ezen ne ütközzetek meg, mert 
hiszen éppen az által akarom kimutatni, mily igen nagy 
az én szeretetem és atyai vonzalmam ti hozzátok, hogy 
a midőn e végpontján utazásomnak Isten hozzádot 
mondok az egyházmegye összes egyházainak: titeket 
szorítsalak utoljára szerető szívemhez, mint a kiknek 
legnagyobb sziikségtek van atyai szeretetemre. Avagy 
nem így szokott-e tenni a haldokló atya is, kinek percei 
már megszámlálvák, s ugyanazért még egyszer össze-
gyűjti halálos ágya körül gyermekeit, hogy azoknak 
megjelölje az utat, melyen haladniok, s megadja a ta-
nácsokat, miket szem előtt tartaniok kell, ha boldogulni 
akarnak az életben; tudva azt, hogy a háladatos gyer-
mekek azokat az intéseket, azokat a tanácsokat, melye-
ket a tőlök búcsúzó atyától hallanak, mélyen szivökbe 
vésve, soha feledni nem fogják. Es ha e részben köte-
lességének eleget tett a haldokló atya s érzi, hogy a 
válás pillanata e'érkezett: sorra megáldja ugyan minden 
gyermekeit különbség nélkül, de a legkisebbet azon kí-
vül is még egyszer magához szólítja, magához kéri, 
magához öleli, hogy szerető szívének utolsó dobbanása 
azé legyen. Igen atyámfiai, ez volt az ok, melyért én is 
titeket utoljára látogattalak meg ezen egyházmegyében. 
Ezt tehát vegyétek fonto'óra, s a szavakat, miket majd 
hallani fogtok tőlem Isten házában : véssétek ti is mélyen 
szívetekbe, mint püspök atyátoknak búcsú szavait, és 
éljetek aszerint stb. stb. Az ezen beszédnek hatása alatt 
elérzékenyült szívvel s könnyektől csillogó szemekkel 
Istennek házába tóduló hívek, s egyébb különféle vallású 
hallgatók hallottak aztán egy oly beszédet, melyet a 
legjobb igyekezet mellett is csak halványon tudok pa-
pírra tenni. 

Itt — így kezdé püspök úr — főpásztori utamnak 
végpontján a midőn szavamat felemelem kis templom-
tokban, jó esnék lelkemnek, ha itt most már csak jó-
ról, szépről és Istennek úgy mint tinektek is egyiránt 
kedves tárgyakról beszélhetnék. Ámde ezen öröm tőlem 
megtagadtatott. Mert régóta van már tudomásom a 
meghasonlásokról, viszályokról és más egyébb bajokról, 
melyek az egyháztagoknak békességét és lelki nyugal-
mát folytonosan zavarják, emésztik. Ámde lehet, ki 
tujda? nem-e éppen azért tagadtatott meg tőlem ez 
alkalommal az öröm, mire hivatkoztam, hogy Isten a 
mindenható ez által egy sokkal nagyobb örömöt tar-
tott fenn számomra, mely t. i. abban állna, ha ti most 
az én intéseimnek engedve a helyes útra térnétek 
Itt aztán püspök úr Jézus urunknak az eltévedt bárány-
káról való példabeszédét alkamazva szólott a báránykáját 
megtalalónak nagy öröméről, melynél kisebb az övé se 
lenne, ha t. i. ő ís visszavihetné eltévedt híveit az igazi 
útra stb. Az orvosnak, úgymond, hogy a betegen segít-
hessen tudnia kell : »miből keletkezett a baj ?« Nos én 
tisztában vagyok az iránt, hogy nálatok a baj micsoda 
forráshoz vezethető vissza ? s így képes is vagyok az 
utat is megjelelni, melyen ha haladtok, csakhamar se-
gítve lesz raj tatok, míg ellenkezőleg egyházatoknak 



hajója örvénybe merül, honnét szabadulást többé re-
ménylnetek nem lehetne. Az a ti bajotoknak forrása, 
hogy a midőn különváltatok a németajkú egyház híveitől 
kikkel azelőtt egy közös lelkésztek volt és külön lel-
készi és külön tanítói állomást szerveztetek egyházatok-
ban : csakhamar elcsüggedve az ez által rátok nehezülő 
újabb terhek viselése alatt, addig kérvényeztetek az 
egyházi hatóságoknál, míg azok a két hivatal egyesíté-
sét nektek meg nem engedték. Mert most, midőn célt 
értetek ismét a régi állapotot óhajtanák vissza sokan 
közületek; mások ellenben fenn akarnák ugyan tartani 
a jelen helyzetet, de mégis azon átváltoztatással, hogy 
a lelkész ennek utána ne maga tanítson, hanem tartson 
időről-időre egy tanítót, saját jövedelmének megrövidíté-
sével anélkül, hogy ti a tanító fizetéséhez, a magatok részé-
ről csak valamicskével is járulni hajlandók volnátok; ismét 
mások úgy vélekednek, hogy az volna legjobb, ha egy-
házatok leányegyházzá lenne ; és végre vannak számo-
san olyanok is, kik belefásulva az évek óta már tartó 
egyenetlenkedésekbe: mivel sem törődnek többé, vissza-
vonják magukat a közügyektől, kerülik a templomot, s 
így tényleg megszűntek egyházatoknak tagjai lenni. Itt 
tehát mindenekelőtt egyetértést kell létrehozni. Határoz-
zatok. Szerintem a következő két megoldási módozat 
jöhet csak szóba közöttetek : vagy lesztek leányegyház, a 
mikor egy jól díjazott tanítót tarthattok, az egyházatok-
ban pedig a németajkú egyház lelkésze fogna bennete-
ket gondozni; vagy pedig szerveztek szilárd alapon 
nyugvó külön lelkészi és külön tanítói állomást, csak 
hogy ez utóbbi esetben az áldozatkészségtől nem sza-
bad visszariadnotok 1 Gondoljatok őseitekre. Nem egy 
mérce rozsot, nem 30 krt áldoztak ők, mint ti, kiknek 
már csak ez is oly igen nagyon soknak tűnik fel, ha-
nem véröket, és életöket is örömmel vitték ők áldoza-
téi ha kellett a Krisztusbani hitért Isten anyaszentegy-
házának oltárára 1 Ámde éppen az korunkban a baj, 
mely á'talában a többi egyébb keresztyén vallásfeleke-
zeteknél is észlelhető mindenütt, hogy í. i. hiányzik az 
egyháztagoknál a hit, a Krisztusbani erős hit, mely he-
gyeket mozdít, és a lehetetlent is lehetővé teszi. Igen, 
miként a régi rómaiknál a házi Istenek ott valahol a 
lakás félreeső részében, valamely fülkében voltak rende-
sen elhelyezve, mint valami mellékes tárgyak, a mikre 
csak nagy ritkán gondoltak az élet gondjaiban elmerült 
világfiak: éppen úgy nálatok is ma már csak mellékes 
dolog a hit; a fő pedig: a földiekben való szorgoskodás, 
az élvezetek hajhászása, és az egyébb világiakban való el-
merülés stb. Buzdítva, lelkesítve ezután a híveket a mun-
kás keresztyéni hitre, egy buzgó imával zárta be főpásztor 
úr teljes egy óráig tartó emelkedett hangú és igazán 
nagy hatású beszédét.* 

Es alig hogy elhagytuk Istennek házát, néhány 
perc múlva már ismét munkánál láttuk a fáradhatlan 
főpásztort az iskolában, hol áldott türelemmel s kedvte-
léssel kérdezte és hallgatta a kicsinyeket, kiknek készült-
ségével teljesen meg volt elégedve. Majd azután a helyi 
algymnásiumot látogatta meg, hol az igazgató-tanár 
Varga István tanár-társainak és a tauulóknak élén lelkes 
szavakban üdvözölte püspök urat, ki a gymnasium épü-
letét és az egyes osztályokat behatóan megvizsgálva egy 
s más felől részletesebb felvilágosításokat is kért magá-
nak. Végre a presbyteriummal ülésezett, kik a templomi 
beszédek üdvös hatása folytán készséggel s örömmel fo-
gadták az adott jó tanácsokat. 

A korai vacsora után, melynél egyházmegyénknek 
esperese búcsút vett püspök úrtól, és a mely búcsúbe-
szédre azután a püspök úr által adott válasz hattyú 

dalként rezgett át elérzékenyült szívünknek húrjain, úgy 
hogy az »éljenek® helyett csak könnyeink beszélhettek, 
kocsira ült és a várostól 3/4 órányi távolságra fekvő 
vaspálya állomáshoz hajtatot t ki, számos fogat kísére-
tében. És miután itt is az előzékeny állomás-főnök által 
feldíszített várótermekben, s künn a pályaudvarban is 
néhányszor még koriilállottuk őt, kitől válnunk oly ne-
hezünkre esett, végre is elkellett mondanunk egymásnak 
a végső Istenhozzádot. 

Soha se fogjuk feledni a kedves benyomást, melyet 
megjelenésed, az örömöket, miket nálunkléted, a fájdal-
mas meghatottságot, mit távozásod nekünk szerzett, 
okozott szeretve tisztelt főpásztorunk 1 Tarts meg te is 
bennünket jó emlékedben 1 K. E. 

I R O D A L O M . 
Ajánlott könyv. A közoktatási miniszter Eötvös 

Károly Lajos: »Kis Világ, legújabb Flóri könyve« cimtí 
paed. költészeti kötetét, mely Gyulai László és Tahi 
Antal 60—70 eredeti rajzával van illustrálva, mint »a 
gyermekek kedély világához és értelmi fejlettségéhez al-
kalmazkodó, magyar népköltési motívumokon alapuló, 
szívnemesítő élvezetes versek« gyűjteményét a kisded-
óvodák és népiskolai könyvtárak számára, úgy a tanulók 
közt kiosztani szokott jutalomkönyvűl ajánlotta. A jeles 
paedagogusnak s lapunk derék munkatársának e becses 
kis művét melegen ajánljuk a gyermek-barátok pártfo-
gásába. — A rövid időn már II. kiadást ért szép kiállítású 
könyv egy példánya 50 kr. Megrendelhető a szerzőnél 
(Nagy-Becskereken), vagy bármely könyvkereskedő útján. 

Személyes kérdésben. Midőn Szügyi J. úr s>Gho-
ral'könyvét« e t. lap hasábjain méltatólag ajánlottam, 
azt mondám, hogy nem szólok többe t ; mivel azonban 
a 22. számban t. Oláh Károly úr egyenesen személyem-
nek ront, s keserű gúnynyal fitogtatja ellenem bőséges 
tudományát : kénytelen vagyok még egyszer és utoljára 
szót kérni, s a személyemet illető megtámadást érdeme 
szerint komolyan visszautasítani. 

Méltán kérdezheti bárki is, — ki e t. lap régebbi 
évfo'yamait olvasta — hogy tehet Oláh úr az ellen a 
Kálmán ellen személyes támadást, ki az ő műveit oly 
kitüntető elismeréssel ismerteté? úgy annyira, miszerint 
voltak ismerőim, kik egyenest szemembe mondták, hogy 
én Oláh úrral valami különös jó barátságban lehetek s 
pajtáskodásból teszem, a mit teszek. (Nota bene : még 
akkor sohse láttuk egymást 1) 

Hát én ennek az ellenem való nagy haragnak meg-
mondom a nyitját. 

Oláh úr abban a szerencsétlen mániában szenved, 
hogy senki se tud semmit, egyedül ő 1 Ezt kimutatá 
1877-ben, midőn beadott »Énekes könyvét« a dunamelléki 
ének-bizottság az én indokolásom alapján — a Jelüté-
ses alla brlve beosztás nem nekünk való — nem fogadá 
el. Azután néhány évvel ezelőtt ismét adott be Oláh úr 
egy halottas könyvet, mely kiadatott bírálatra. — Én 
szövegi tekintetben nem szóltam hozzá, (arról szólhat 
más) csak zenei oldalát vizsgáltam, s kénytelen voltam 
úgy tapasztalni, hogy Oláh úrnak — mint mondani 
szokták — még csak dunszfja sincs a magyar rythmus-
hoz, egész gyűjteménye nem egyébb, mint a negyed-
fél-egész kótáknak minden rendszer nélküli egymás mellé 
való rakása, felütést a magyar érzék nem tűr, (ezt az 
öreg Szotyori Ís megmondá neki, de ő Szotyorira se 
hallgat!) holott mennyire kifejtém én e t. lap hasáb-
jain, hogy a magyar dal és ének elengedhetlen kelléke 



az, hogy a szöveg s dallam rythmusa hajszálig össze-
pászoljon ! 

S mi történik ? . . . . Oláh úr az én recensiómmal 
megismerkedvén, intéz hozzám egy (nem is tudom mi 
névvel mondjam, hogy milyen) levelet, melyben azt fej-
tegeti, hogy mivel énekeink tulajdonságait, sajátságait, 
rythmusait egyedül ő tudja, ő rimezi legjobban, s ő úgy 
van meggyőződve, hogy az ő álláspontja az egyedül 
helyes és jó (1!!) vegyem vissza én a — már az egy-
házkerületre beadott — recensiómat, s rójak helyette 
mást, az ő álláspontjának kedvezőt! . . . . Ez így van 
szórói-szóra, betűről-betűre. Én már most nemcsak arról 
lettem bizonyos, hogy a jó úrnak a magyar rythmusról 
legcsekélyebb ismerete sincs, de arról is, hogy merőben 
elfogult s önbálványozó, — kivel nem érdemes szót 
váltani; de meg erőszakolni akarása annyira sérté ön-
érzetemet, annyira bántott az, hogy valaki ilyen levelet 
mer hozzám intézni, hogy válaszra se méltatám, hanem 
tisztelettel megkértem az ottani igazgató urat, hogy őt 
meghivatván, adja tudtára neheztelésemet s piron-
gassa meg! 

Ha tehát a t. közönség olvasandja majd Oláh űr 
expectoratióit, kegyeskedjék az elmondottakat figye-
lembe venni 1 

Még egyet. Oláh úr tagadja, hogy érintette volna 
nehéz-e vagy nem a chorálok kidolgozása, (melylyel t. i. 
Szügyit a munkától rettenté) holott így í r : (Kelt Nagy 
Kőrös, 1886. nov. 27.) »Igazán nehéz feladat megoldá-
sára vállalkozik az, ki choralainkat vegyes karra, illetve 
orgonára közbejátékokkal együtt kiadni szándékozik, a 

ír ja továbbá, miszerint szerzőt buzdította, hogy a 
zenében mindent meg lehet tanulni: az izlést vagy az 
aesthetikai szépet, (ugyan mi lehet ez ?) holott szerzőhöz 
egészen ellenkezőt í r : (N.-Kőrös, 1886. dec. 4.) *Igaz 
ugyan tanulmány által nem pótolhatjuk az izlést« stb. 
így tehát Oláh úr maga se tudja, hogy mit tud 1 

Végre azokra a hibás alhangmenetekre nézve figyel-
meztetem Oláh urat, hogy van ám a világon Ab rányi is 
és pedig a magyar zene-irodalomban tündöklik neve, 
ebből megtanulhatja, hogy azok az alhangok nagyon 
helyesek és törvényszerűek. 

Nagy baj az, mikor valaki nem halad éveken át 
tovább, hanem stagnál annál a szerencsétlen német 
tankönyvnél, a mit valaha bemagolt, s tanítványainak 
únva, rágva előad, a miből azok nem tudnak semmit 1 

Gyoma, 1887. május 31. 
Kálmán Farkas. 

Olvasókönyvek a népiskolák számára. Ebenspanger 
János, a felső-lövői tanintézet tanára által három német 
olvasókönyv küldetett be szerkesztőségünkhöz. Az olvasó-
könyvek Haesters Albertnek, a werdeni fiúiskola első 
tanítójának, Németországban rendkívül nagy elterjedést 
nyert munkái alapján készültek s illetve Ebenspanger 
által hazai viszonyainknak megfelelőleg dolgoztattak ki 
az eredeti művek methodusában. Az első : »Fibel oder 
der Schreib-Lese Unterricht«, a népiskolák alsó osztályai 
számára, készült az eredetinek 1081-ik kiadása alapján; 
a második: »Deutsches Lesebuch«, a népiskolák közép 
osztályainak van szánva; a harmadik pedig a felső- és 
ismétlő osztályok számára. A »Fibel« n kategóriába 
csoportosítva az olvasmányokat, beszél az iskoláról, a 
házról, a házi állatokról, a kertről, a faluról s városról, 
a mezőről, erdőről, a vízről, a földről, a levegőről s 
égről, végül az emberről s Istenről, kedves egyszerű 
leírásokban, versecskékben, talányokban s erkölcsi el-
beszélésekben. Terjedelme 3 ív, ára kötve 25 kr. A 

középosztályok számára adott olvasókönyv ugyanezen 
kategóriákba osztja be az olvasmányokat s különösebben 
meglepők a »Hcimat und Vaterland* cím alatt közlött 
darabok, melyek hazánk iránti annyi szeretettel vannak 
írva, hogy ha előadási methodusa nem volna is annyira 
kitűnő a munkácskának, már csak ezért a hazafias szel-
leméért is megérdemlené, hogy minél szélesebb körben 
terjedjen el. A felső- és ismétlő osztályok olvasókönyve 
már magasabb körben mozog s a legkiválóbb magyar 
és német irók neveivel találkozunk az egyes olvasmá-
nyok alatt. A tananyag beosztása methodikailag ugyan 
itt is követi azt, hogy a közelebbiről halad a távolab-
bira, az ismertebbről az ismeretlenre, de a kiindulási 
pontot képező közelebbi tárgy is itt már magasabb. Ot 
szakaszban adja a következőket: »Spiegelbilder aus dem 
Menschenleben*, sBilder aus der Lánder und Völker-
kunde« ; »Bilder aus der Naturkunde«, »Bilder aus der 
Geschichte«, »Bilder aus der Erd- und Himmelskunde.* 
Egy s más kifogást lehetne ugyan tenni az egyes olvas-
mányoknak az említett csoportokba való beosztása ellen, 
pl. hogy miért van a j> Szózat* és a »Honfidal* az első 
csoportba felvéve, a »Hymnus< pedig a 4-ikbe, holott 
egyaránt hazafias költemények ? De terünk nem engedi 
az ily részletekbe bocsátkozást. Aranyt több költeményben 
is bemutathatta volna szerző s Petőfi költeményeit jobb 
lett volna Neugebauer fordításában közölni, mert a Kert-
beny és Steinacker fordításai nehézkesek. Örömmel láttuk, 
hogy ez olvasókönyvekben a talányok is megkapták 
igazi helyüket s így sikeresebben lesznek felhasználha-
tók az ész fejlesztésére, mint eddig. Igen helyesen osz-
totta be ezeket is az illető rokon tárgyak közé s a jó 
csoportosítás könnyebbé teszi megfejtésüket. A 2-ik 
kötet 14 ív terjedelmű s ára kötve 55 kr, a 3-ik kötet 
31 ív ára 95 kr. Kaphatók Pfeifer Ferdinánd bizomá-
nyában. Melegen ajánljuk a tanítói kar figyelmébe mind 
a három munkát. 

A ,Protestáns Népkönyvtar* V. füzete a követ-
kező tartalommal jelent meg : * Pünkösd« Hörk Józseftől; 
»Büszke Zsófi« Gyarmathy Zsigánétól; »Az utcaseprők* 
Diósitól; » A bölcső mellől* Török Józseftől; »Miért 
eszünk és mit eszünk ?« dr. Hankó Vilmostól; >A bánya* 
Szabó Bélától s az »Apróságok« rovatában sok hasznos 
tudnivaló van. A szerkesztőség a második félévre elő-
fizetési felhívást bocsát ki. Ajánljuk a jól indult vállalatot 
olvasóinknak pártolásra és minél szélesebb körben való 
terjesztésre. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* A dunamelléki tanári gyámegyesület f. hó i-én 

Budapesten tartotta szokásos képviseleti gyűlését Csabai 
Imre elnöklete alatt. Az igazgató-választmány jelentése 
szerint az egyesület, melynek 56 tagja van, segélyt 
nyújtott 9 tanárözvegynek fejenként 200, összesen 
1800, 11 árvának összesen 400, két elhalt tanár édes 
anyjának 200 frttal, tehát az évi segély volt összesen 
2400 frt. Az egyesület vagyona 51,142 frt 4 kr, miből 
vagyonszaporulat a mult év óta 3499 forint 51 krajcár. 
Adományok fejében nyert az egyesület a hazai első 
takarékpénztártól 100 frt, Ballagi Mórtól 21 frt, Izsák 
Dezső és Vida K. uraktól 100—100 forintot stb. Az év 
folyamán az egyesület céljaira rendezett hangversenyek 
és műkedvelői előadások Kecskeméten 240, N.-Kőrösön 
153 frt 46 krt jövedelmeztek. A számvizsgálat a vagyon-
kezelést teljesen rendben találta. A jövő évi segélyössze-
gek az eddigiekben állapíttattak meg. 



* Az orsz. prot. árva-egyesület május hó 28-án 
tartot ta évi rendes közgyűlését, rendkívül csekély számú 
közönség jelenlétében, br. Kochmeister Frigyes elnöklete 
alatt. Az elnöki rövid megnyitó után, a választmány évi 
jelentése olvastatott fel, a mely szerint az 1886. év fo-
lyamán 100 árva volt az intézetben, kik közül az év 
folytán kilépett 10 s így maradt 49 fiú és 41 leány. 
Az egylet fennállása óta összesen 334 árvagyermek 
ápoltatott és neveltetett az árvaházban. A folyó évben 
12 gyermek fog kilépni. Az egyletnek összes bevétele 
17,074 frt 12 kr volt, kiadása pedig 16,528 frt, 13 kr, 
pénztári átvitelre tehát maradt 545 frt 99 kr. Az egész 
vagyoni állás készpénzben, értékpapírokban, alapítvá-
nyokban stb. 132,744 frt 70 kr. Adakozás folytán gyűlt 
be 4112 forint 92 kr. Majd előterjesztetett a jövő évi 
költségvetés, melyben mintegy 5000 forint van a kegyes 
adományok terhére előirányozva. Az, a kinek kegyelme 
eddig sem vonta meg a segítséget árvaházunktól, bizo-
nyára könyörülővé és jótékonynyá teszi a szíveket ez 
után is, hogy nem csalódunk meg számításunkban. Az-
után ujolag megválasztattk a választmány ama tagjai, 
kiken a ki'épés sora volt, u. m. Farkas József, Dr. Jelenik 
Z-igm-md, Kéler Napoleon és Stephany Lajos urak, 
Fuchs Karolina, Gyöngy ély Kornélia, Hunfalvy Karolina 
és Patay Etelka úrnők. A közgyűlést Szász Károly püs-
pök emelkedett szép imája zárta be. 

* A nagy-körösi és dunamelléki ev. református 
tanítóképezdében, a népiskolai elemi tanító-képesítési 
vizsgálatok folyó évi junius hó 27-én s következő nap-
jain ; továbbá folytatólag jul. l - jén és következő napjain 
fognak megtartatni. E vizsgálatra jelentkezhetnek mind-
azok, kik a tanítóképezdei tanfolyamokat elvégezték s 
egy-két évet gyakorlati tanítással töl töt tek; továbbá 
mindazok, a kik magán úton készültek és szintén 1—2 
évig tanítóskodtak. Ez utóbbiak azonban az ev. refor-
mátus orsz. köznevelés és közoktatási szervezet 42-ik 
§-a értelmében tartoznak előbb a négy képezdei osz-
tály-vizsgálatot letenni. A vizsgálatra jelentkezők 50 kros 
bélyeggel ellátott folyamodványaikat f. évi junius 15-kéig, 
főt. Filó Lajos egyházkerületi tanító-képesítő bizottsági 
elnök úrhoz küldjék be Nagy-Kőrösre, mellékelvén ke-
resztlevelüket, iskolai bizonyítványaikat, tanítóskodásuk-
ról szóló bizonyítványaikat, illetőleg az eddigi foglalko-
zásukról és erkölcsi viseletükről szóló s végre : a tanítói 
pályára alkalmas voltukat igazoló orvosi bizonyítványt. 
A tanítóskodásról szóló bizonyítványok illető espereseik 
által is megerősítendők. Minden bizonyítvány szabály-
szerű bélyeggel látandó el. — Kelt Nagy-KőrÖsÖn, 1887. 
május 26-án. — A képezdei igazgatóság. 

* A dunántúli egyházkerületi közgyűlésnek 
Székes-Fehérvárra junius 27-dikére kitűzött határnapja 
— mint nékünk újabban írják — közbejött akadályok 
miatt julius hó 4-dikére tétetett át az elnökség által. Ezt 
előzőleg julius 3-ikán vasárnap délelőtt az ifjú lelkészek 
kibocsátása, s délután 4 órakor lelkészi értekezlet leend, 
oly rendben, mint a mult számunkban említettük, azon 
hozzá adással, hogy ez alkalommal Pap Gábor püspök 
úr is tart beszédet. 

* Bod Péter művére 10 forintot küldött Geduly 
Elek Ferenc Iónyabányai evang. lelkész a nógrádi ág. 
evang. esperesség részéről. — B. M. 

* Az „Irodalmi Társaság" ügyében Kis Ernő 
pápai tanártól, ki egyúttal a rendes tagok közé is be-
jegyeztette magát, a következő sorokat vettük. »Míg 
egyfelől látjuk örömmel üdvözölni az alakulóban levő 
»Magy. Prot. Tud. írod. Társulat« ot, látjuk másfelől 
egyesek aggodalmát is, hogy vájjon a prot. felekezetek-

nek a tudományos téren történő eme társulása nem 
fog-e egyik másik prot. felekezet érdekeinek csorbításá-
val járni. 

Ha arról volna szó, hogy egyesüljenek a prot. 
felekezetek a hit dolgában, megvallom én is indokoltnak 
látnám az aggodalmakat, mert ekkor a nagy közön-
séggel és nem pusztán a művelt közönséggel kellene 
egyezkednünk; azonban most a prot. felekezetek tudo-
mányos világa áll egy Társulatba, hogy együttes iro-
dalmi munkássága által felkeltse a közönség vallásos 
érdeklődését, s előbbre vigye a tudományt. E g y ilyen 
testületnél, a melyben Révész Imre, Székács, Török és 
Zsarnay most is élő kartársai és szellemi utódai vannak 
hivatva a vezérszerepre, én aggodalomra semmit okot 
nem találok. 

Tegyük fel, hogy a lélekszámra nézve legkevesebb 
azonban irodalmi téren aránylag legmunkásabb unitárius 
irók a társulatban aránylag több kiadni valót nyújtanak 
be, mint a másik két prot. felekezet tagjai, mi történik 
akkor, kérdik az aggódok ? Az én egyesülésnek örvendő 
lelkem azt dictálja, hogy nem fogjuk zsinórra venni a 
sorokat és statisztikai adatok szerint elbírálni a közlen-
dők mennyiségét, s az »aequalis divisio non conturbat 
fratres® elvét csupán a méltányosság értelmében vesszük. 

Az életben is tapasztaljuk, hogy egyeseknek elő-
nyösebb helyzetük van mint mimagunknak, s ezért 
eszünkbe jusson-e eldobni magunktól az életet ? 

Aggodalmak helyett nekem reményeim támadnak, 
hogy a prot. felekezetek értelmiségéből alakult társulat 
mily élénk munkásságot fog még a különben tétlenül 
maradók közt is felkelteni! Prot. egyházunk éltető eleme 
a tudomány, egy ily irányban működő egyesület mun-
kássága által mily jelentős lendületet nyer ! Örömet 
érzek a felett, hogy az eddig csak papiroson olvasott, 
vagy legfeljebb egyes ünnepi alkalmakkal hangoztatott 
összetartozását a prot. felekezeteknek az értelmi osz-
tálynál végre megtestesülve látom. A prot. tud. irod. 
társaság feltámadását nem aggodalmakkal, hanem e hús-
véti énekkel üdvözlöm: 

»Szűnjetek meg kétségeim, 
Változzatok félelmeim 
Reménységgé s örömökké! 

Kis Ernő, pápai tanár. 
* A dunamelléki egyházkerület közgyűlése folyó 

hó 4-én kezdette meg tanácskozásait Budapesten, Szász 
Károly püspök és gr. Tisza Lajos főgondnok elnöklete 
alatt. Megelőző napokon a tanügyi és lelkész vizsgáló 
bizottságok működtek, ez utóbbi Szász Károly püspök 
úr elnöklete alatt. A gyűlés lefolyásáról jövő számunk 
hozand részletes tudósítást, most csak az első napi 
ülés tárgyairól referálunk. — A gyűlés megnyitása 
után, a tagok igazoltattak, s ezután a lelkész-avatás jelen-
tetett be, mely szerint f. hó 5-én Simon Ferenc jász-
berényi, Szűcs Endre szenterzsébeti, Vasvári Sándor 
csepeli (Somogymegye) lelkészek fognak felavattatni. 
Majd a külömböző bizottságok, u. m. az államsegélyi, 
gazdasági stb. megalakítása után bejelentetett a lelkészi 
vizsgálatok eredménye. A mult őszi renden kívü'i vizs-
gálat alkalmával az I-ső papi vizsgát jelesen letette I, 
u. m. Pap István, jól 2, elégségesen 1, míg a II-ikon 
mindkét jelentkező jó osztályzatot nyert. A mostani 
vizsgálat alkalmával a Il-ik vizsgát jelesen megállta 2, 
u. m. Bitai Béla és Göde Sándor, jól 4, elégségesen 1; 
az I-ső vizsgán jeles osztályzattal képesíttetett 1, u. m. 
Incze Lajos, jóval 2, elégségessel 1. A mai ülés fény-
pontját a püspök nagyszabású évi jelentése képezte, 



melyet nagy figyelemmel, több helyt zajos helyesléssel, 
a végén szűnni nem akaró éljenzéssel fogadott a köz-
gyűlés. A jelentést a jövő számban közöljük. 

* Gyászhír. B.-Gyuláról a következő gyászlapot 
ve t tük: A b.-gyulai ev. ref. egyházi elöljáróság a vesz-
teség fájdalmától lesújtott érzéssel, az egész gyülekezet 
nevében jelenti, hosszú időn keresztül, buzgón működött, 
általánosan tisztelt és szeretet lelkipásztorának néhai 
nagyt. Papp Mihály ev. ref. lelkész és békés-bánáti ev. 
ref. egyházmegyei tanácsbirónak élte 54-ik s áldásos 
lelkészkedése 26-dik évében, rövid ideig tartó, súlyos 
szenvedés után folyó hó 26-ikán reggel 2 órakor tör-
tént gyászos elhunytát. A boldogultnak földi maradvá-
nyai f. hó 28-ikán 9 órakor fognak, a templomban vég-
zett gyászszertartás után a sír nyugalmának átadatni. 
B.-Gyula, 1887, május 26. — Béke lengjen hűlt porai 
felett. Nekrologját közelebb. 

* Szerkesztői mondanivalók. Sz. J. úrnak N. B. 
Megkaptuk s ha lehet, már a jövő számban megkezdjük. 
— 0. K. úrnak N. K. Magán levelet írunk. — li. I. 
úrnak. A necrologot már a jövő számban. 

N E C R O L O G , 

Megyercsy Gábor. 

Egyházkerületünk agg lelkipásztorai közül ismét 
elkísértünk egyet a béke és nyugalom helyére, a teme-
tőbe, hol félszázadnál tovább terjedő munkássága után 
végre pihenést talált. Parusóci Megyercsy Gábor a bol-
dogult neve, ki 1 született 1808-ban Somban Somogy-
megyében, hol atyja szintén lelkész volt. Egyike e család 
a legrégibb papi családoknak úgyannyira, hogy az ezen 
családból származó lelkészeket egyenes ágon mintegy 
két századon keresztül el lehet vezetni. Tanulmányait 
Sárospatakon végezte, a lelkészi vizsgák letétele után 
atyja mellé Somba rendeltetett segédlelkésznek, majd 
onnét Nagy-Szokolyba, hol három évet töl töt t ; innét 
Miszlára ment, honnan kevés idő múlva a magyar s-é-
kelyi egyház rendes lelkipásztorául rendeltetett, majd 
onnét néhány év múlva Biissübe, és végre 1852-ben 
Kapolyra jött, mely utóbbi egyházban 35 évig műkö-
dött itt érte utói a halál fél évi súlyos szenvedés után 
május 5-ikén délután 2 és órakor. 

Mint biissüi lelkipásztor 1845-ben nőül vette Nemes 
Horváth Erzsébetet Abaujmegyéből, kivel boldog házas-
ságban töltött 26 évet, mely házasságból több gyerme-
kei születtek, kik közül azonban mai nap csak négyen 
élnek: Béla, faddi lelkész, Géza, kir. járásbirósági tiszt-
viselő Perlakon, Ida, férjezett Fekete Lajosné Székesfe-
hérváron és Kornélia hajadon. 

Temetése a Kapolyon lakó mindkét hitvallású fe-
lekezet általános részvéte mellett ment végbe, május 
7-én délelőtt 10 órakor. A háznál a balaton-vidéki taní-
tói kör karéneke elhangzása után Bocsor Lajos tengődi 
lelkész megható beszéde csalt könnyeket szemeinkbe, 
meglepően állítva fel az ellentét a jelen alkaiom és a 
között, a mely ma egy hete talán ugyanazon órában e 
helyen a püspöki látogatáskor történt akkor a szemek-
ben, az arcokon öröm, elragadtatás és lelkesülés su-
garai ragyogtak, most pedig — úgymond — bár-
merre tekintsek, az ellenkezőjét látom annak ; nincs 
szem, nincs arc, melyről a bánat és fájdalom ne tükrö-

ződnék. Hatásos beszéde után egy szívet, lelket megható 
imában nyújtott vigasztalást, úgy az atyjok ravatalát 
körülálló gyermekeknek, rokonoknak, mint a pásztor 
nélkül maradt kapolyi gyülekezetnek. A templomban a 
gyülekezet közéneke, majd a tanítói kar összhangzatos 
éneke után Orbán Antal nágocsi lelkész ment fel a szó-
székbe, hol előbb imádkozván, majd Lukács: 22. 33-ik 
verse felett egy mélyen átgondolt egyházi beszédet tar 
tott, az ő elragadó ékesszólásával fejtegetve »ki veheti 
szájába, ki mondhat ja el igazán amaz igéket, hogy ő 
kész az Úrral a halálba menni ?« S végre a temetőben 
én, e sorok irója, mint helybeli helyettes lelkész tartot-
tam egy rövid síri beszédet a boldogult felett. 

Megyercsy Gábor nagy olvasottsággal, széleskörű és 
alapos ismeretekkel bíró lelkész volt, nem egyszer ra-
gadott bámulatra rendkívüli emlékező tehetsége, mely 
még egy évvel halála előtt sem hagyta el, Feltűnni soha 
sem vágyott, élt otthon családja körében, olvasással, 
jegyezgetésekkel töltve idejét, szíve szeretettel telve úgy 
családja, mint hallgatói iránt. Kitűnő szónok volt, pá-
ratlan tiszta, csengő és erős hanggal, melyet csak halála 
előtt egy hónappal veszített el, még pedig teljesen, úgy 
hogy környezetének, ápolóinak sokszor már úgy írta le 
valamely óhaját. 

A bevégzett munkák után legyen áldott emlékeze-
ted, csendes és háboríttatlan pihenésed, a tieid és mind-
nyájunk kegyelete viraszszon szelíden álmaid felett! 

Benedek Ede} 
h.-lelkész. 

A D A K O Z Á S O K . 
A felső-baranyai egyházmegyéből az 1887. évben 

a budapesti prot. árvaházra gyűlt adományok kimutatása: 
Aderjási egyház 50 kr, lelkész Kovács Bálint I forint. 
Becefai egyház 50 krajcár, lelkész 50 krajcár. Belvárdi 
egyház 50 kr. Besencei egyház 1 forint, lelkész Szűcs 
József 50 kr. Bissei egyház 50 kr, leik. Nagy István 1 frt. 
Bogdásai egyház 50 kr, lelkész 50 kr, tanító Ürögdi 
József 30 krajcár. Botykai egyház 1 frt, lelkész Füstös 
János 50 kr. Büdösfai egyház 50 krajcár, lelkész Biczó 
Ferenc 50 kr, tanító G. Tóth Pál 20 krajcár. Csarnotai 
egyház 50 kr, lelkész S/.entgyörgyi József 1 frt. Csehi 
egyház 50 kr. Csepeli egyház 50 kr, lelkész V. Molnár 
István 50 krajcár, tanító Szigeti Károly 50 kr. Czúni 
egyház 50 kr, lelkész Horváth Pál 50 kr. — Dancsházai 
egyház 1 frt, lelkész Kossá János 1 forint. Drávafoki 
egyház 50 kr, lelkész Hetesy Viktor 1 frt, tanító Csikesz 
Sándor 30 kr. Drávapalkonyai egyház 1 frt, leik. Szabó 
József 50 kr, tanító Dávid Lajos 50 kr. Drávaszabolcsi 
egyház 50 kr. Garéi egyház 50 kr, leik. Paál József 50 kr. 
Gordisai egyház 50 kr, lelkész Bajó Károly I forint. 
Gyűdi egyház 50 krajcár. Haraszti egyház 50 kr, lelkész 
Svarkady Lajos 1 frt. Harkányi egyház 50 kr, lelkész 
Fábián Mihály 50 kr, tanító Fejes Lajos 50 kr. Hídvégi 
egyház 20 kr, lelkész Szűcs János 1 forint. -— Ipacsfai 
egyház 50 kr, lelkész Borbély László 1 frt. Iványi egy-
ház 50 kr, lelkesz Kimiti László 1 forint. Kákicsi egy-
ház 50 kr, lelkész Kiss József 50 kr, Füstös Mihály 
30 kr. Kaládfai egyház 50 kr, lelkész Kovácsi István 
50 kr. Kémesi egyház 50 krajcár, tanító Vitányi Sándor 
50 kr. Kemsei egyház 50 kr, tanító Hetessi Károly 50 kr. 
Kis-Csány-Oszrói egyház 1 frt, lelkész Iványos Soma 1 frt. 
K.-Harsányi egyház 50 kr, lelkész Hoífer Károly 1 frt. 
tanító Horváth Mihály 50 kr. K.-Peterdi egyház 50 kr. 
tanító Kecskeméti József 1 forint. Kun-Szent-Mártoni 



egyház 50 krajcár, lelkész Molnár István 1 forint. 
K.-Tótfalui egyház 50 kr, lelkész Máté Balázs 50 kr. 
Kórósi egyház 50 kr. Kovácshidai egyház 50 kr Lu-
zsoki egyház 50 kr, lelkész Fejes Sándor 50 kr. Magyar-
Peterdi egyház 50 kr, lelkész Mészáros István 1 forint. 
Márfai egyház 1 frt 50 kr, lelkész Bóna Sándor 50 kr. 
Markóczi leányegyház 50 kr, tanító Sütő Pál 30 kr. 
Marócsai leányegyház 50 kr, tanító Varga Pál 30 kr. 
Matyi egyház 50 kr, lelkész Szakács Lajos I frt. Mecs-
kei egyház 1 frt, lelkész Nagy Imre 1 frt, tanító Csath 
Ferenc 50 kr. Mindszent-Bogádi egyház 50 kr, leik. Király 
Imre 20 kr, tanító Bekő Béla 40 kr. Monosokori leány-
egyház 50 kr. Nagyfalui egyház 50 kr, lelkész Domby 
Vince 50 kr, tanító Váradi Gyula 50 kr. N.-Harkányi 
egyház I frt, helyet, lelkész Tury Lajos I frt, tanító 
Makai Márton és Fejes Antal 30 kr. N.-Peterdi egyház 
1 frt, leik. Farkas Etnil 50 kr, tanító Rekettye Pál 20 kr. 
N.-Tótfalui egyház 50 kr, lelkész Dányi Gábor 1 frt. 
Nagy-vatyi egyház 50 kr, tanító Üveges Sándor 50 kr. 
Okorági egyház 50 kr, lelkész Fehér Ambrus 50 kr. 
Oldi egyház 50 kr, lelkész Beregszászi Gusztáv 50 kr, 
tanító Biczó Lajos 50 krajcár. Páprádi leányegyház 1 frt. 
Piskii leányegyház 50 kr. Piskói egyház 50 kr, tanító 
Losonczy Ferenc 20 kr. Raádi egyház 1 frt. Rónádfai 
egyház 50 krajcár. — Sámodi egyház semmit. Séllyei 
egyház 50 kr, lelkész Bosznay Sándor 1 frt. Szaporcai 
egyház 50 kr. Szavai egyház 20 krajcár, lelkész Czúcz 
Lajos 1 frt. tanító Tóth István 50 krajcár. Szerdahelyi 
egyház 50 kr, lelkész Badicz György r frt. Szt-Erzsébeti 
egyház 50 kr, lelkész 50 kr. Siklósi egyház 1 frt, tanító 
Szűcs Dániel 50 kr. Sósvertikei egyház 50 kr, lelkész 
Vámos Károly 50 krajcár. Terehegyi egyház 50 krajcár. 
Tésenfai leányegyház 50 kr. Tótkeresztúri leányegyház 
50 kr, tanító Hazai Gábor 20 kr. Turonyi egyház 50 kr. 
Zalátai egyház 50 kr, lelkész Berki József 1 frt, tanító 
Somogyi Pál 50 kr. Vaiszlói egyház 1 forint, lelkész 
Bátori István 1 frt. Vejtii egyház 50 kr, lelkész Szendi 
Lajos 50 kr. Viszlói egyház 50 kr, tanító Somogyi Pál 
1 frt. Kossá Dezső 2 napi díjat 8 frt. Összesen 96 frt 
10 kr. Ebből 50 frtot korábban küldtem, jelenleg kül-
dök 46 frt 10 krt. — Kovács Antal, esperes. 
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H I R D I T E S E K . 

A tiszántúli ev. ref. egyházkerületben, a 11.-bányai 
egyházmegyéhez tartozó hrassói egyház lelkészi állomá-
sára pályázat hirdettetik. 

Ezen állomáshoz kötött jövedelem, 34 és fél hold 
föld, melynek adóját az egyház fizeti, 60 köböl búza, 
10 köböl tengeri, 223 frt 40 kr. készpénz, 12 öl fa és 
stólával együtt 1000 —1100 frtra tehető és így ezen 
egyház a Il-ik osztályba tartozik. 

A pályázni kivánók felszerelt kérvényüket folyó évi 
julius i-ső napján adják be nt. Bencsilc István esperes 
úrhoz N.-Paládon (u. p. helyben ) 

A megválasztandó lelkész helyét csak jövő év ta-
vaszán foglalhatja el. 

Debrecen, 1887. május 31. 
l E S é v é s z Z ö á l i n t , püspök. 

I F 5 . ^ . JLTZ"^. S ^ . T -

A nyíregyházai államilag segélyezett ágost. evang. 
főgymnasiumban a jövő i88/'—88-dik tanévre a VIII ik 
osztály megnyitása alkalmából három rendes- egy he-
lyettes- és egy rajztanári tanszék fog pályázat útján 
betöltetni. 

1. A rendes tanszékek a következők : egy latin-
görög ; egy német-latin és egy történelem magyar ny. tan-
szék. Ezen tanszékekre alkalmazott rendes tanárok java-
dalma 1100 frt és 200 forint lakbér-illetmény ; e helyett 
azonban joga van az egyháznak természetben adni al-
kalmas lakást. Ha e tanszékekre helyettes tanárok ide-
iglenesen alkalmaztatnak, ez esetben fizetésük 800 frtban 
állapíttatott meg. 

2. Helyettestanár a »mennyiségtan és természet-
t a n i tanszékre alkalmaztatik 750 frt évi fizetéssel. 

3. A rajztanár fizetése 600 forint ; ha pedig a 
tornatanításra is képesítéssel bír s ennek tanítására vál-
lalkozik, ezért külön díjazásban részesül. 

Megjegyeztetik, hogy a latin-görög, német-latin és 
rajztanári tanszék betöltésének joga a nmlt. vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumot illeti; a történelem-magyar 
ny. tanszéket és a helyettes tanári állást választás útján 
a főgymnasium pártfogósága tölti be. 

Mindezen állásokra pályázhatnak protestáns (első 
helyen ágost. evang.) hitvallású középiskolai képesítéssel 
biró tanárok vagy tanárjelöltek. Mind az öt tanszék bár-
melyikére pályázni óhajtók felhivatnak, hogy a képesí-
tésüket s eddigi működésüket igazoló okmányokkal fel-
szerelt folyamodványaikat »a főgynasium pártfogóságá«-
hoz címezve f. évi junius hó 20-áig alólirotthoz küldjék 
be. — Személyes bemutatás kívánatos. 

Kelt Nyiregyházán, 1887. évi május 31-kén. 
P a l á n s z k y S á m u e l , 

I—2 gymnásiumi felügyelő. 
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50.000 frt. 
L 

Magyar lovar egy le t s o r s j e g y - i r o d á j a 

Budapest, váci-utca 4—6. sz. 

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

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: ZDr. B a l l a g i 2v£ó r . DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 



Harmincadik évfolyam. 24. sz. Budapest, 1887. junius 12. 

PROTESTÁNS 
EGÍHAZI 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-uica 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. 

Ü p p - T e l j e s s z á m ú p é l c i á L i i . y o l E k : a . l m i n d i g - s z o l g á i l K a t - u t n k : . 

Püspöki jelentés 1886—87-ről, 
(1887. jun. 4.) 

FötisztcleUi egyházkerületi közgyűlés! 

Midőn mult évi közgyűlésünk után egy 
esztendő lejártával ismét együtt látom egyház-
kerületünk vezérféríiait s képviselőit s hálát adva 
az isteni gondviselésnek, hogy ez év alatt sem 
hazánk, sem egyházunk békéje meg nem zavar-
tatott, örömmel üdvözlöm Önöket, kik egyházunk 
építésének komoly munkájára jó kedvű buzgó-
sággal és a régi munkakedvvel összegyülekeztek : 
kötelességemhez s a rendes szokáshoz képest 
visszapillantást kívánok vetni a lefolyt évre, fel-
sorolni annak nevezetesebb mozzanatait s számot 
adni saját működésemről is, nyugodtan várva 
erre nézve Önök igazságos s méltányos bírálatát. 

Hogy a legmagasabban és a legszélesebb 
körön kezdjem, magyar reformált egyházunk leg-
főbb kormányzó testülete az egyetemes konvent 
mult év október hó 18 — 24. napjain, a dunán-
túli testvér egyházkerület kebelében Pápán tar-
totta gyűlését, melyen tisztelt elnöktársammal s 
konventi tagtársainkkal mi is részt vettünk s o 
tehetségünk szerint hozzájárultunk, mind a ta-
nácskozásokban, mind a bizottsági munkálatokban 
a konvent működésének s azokban egyetemes 
egyházunk céljainak és — hisszük — javának 
előmozdításához. 

A konventnek közkézen levő jegyzőkönyve 
elmondja annak történetét, de ki kell emelnem 
abból, hogy a harmadik évében, már jobban 
megizmosodott egyetemes közalap, nem kevesebb 
mint 71,240 frtra menő segélyeket osztott ki, és 
pedig 35,560 forintot egyházaknak, 17,030 fo-
rintot lelkészeknek, s a mi eddig nem, vagy 
csak igen kis mértékben s esetlegesen vol t : a 
missziókra 18,650 forintot. Ez összegekből a mi 
dunamelléki egyházkerületünkre 13,250 frt eset t ; 

és pedig egyházaknak 6330, lelkészeknek 1720, 
misszióra 5200 frt s ez utóbbiból, egyszer min-
denkorra 2850, állandó évi járadékkép 2350 frt 
esik. Az ekép nyert s kezemre kiutalványozott 
segélyösszegek közül az egyházaknak és lelké-
szeknek jutott 8050 frt, az illetőknek azonnal 
kiadatott; a misszióra kapott 5200 frtot pedig 
egyházkerületi missziói pénztárunk folyó számlája 
javára a földhitelintézetnél kamatozólag elhelyez-
tem s onnan utalványozom ki, a szükséghez ké-
pest, az esedékes összegeket. Mivel pedig ezek 
közül az egyszer mindenkori beruházások a jelen 
évben közbe jött körülmények miatt még nem 
voltak teljesíthetők, az állandó járadékok pedig 
az egész folyó évre szólanak, az összegekről az 
elszámolás csak a jövő 1888. évben lesz lehet-
séges, az összegek azonban addig is gyümöl-
csöznek. 

Az egyszer mindenkorra történt utalványo-
zások közül 750 frt saját missziói pénztárunknak 
való megtérítés; a banovcei misszió fenntartására 
e pénztárunkból a mult évben kiadott előlegért, 
ugyanennyi a folyó évre is utalványoztatván a 
banovcei misszió állandó évi segélyére, minélfogva 
e misszió fenntartása nekünk jövőre is évi 250 fo-
rintba kerülend, a mit missziói pénztárunk meg-
bír. 2200 frt a bácsmegyei reformált egyházaink-
ból kivándorlás útján Szlavóniában a Nasic mel-
letti Szeliste határán megtelepedett német refor-
mátusaink részére építendő iskola- és imaház 
előállítására van szánva, de az építés csak a jövő 
évben történhetik. Addig is, ottani híveinket ren-
des lelkész-tanítóval láttam el, kinek az egyházi 
közalapból 500 forint évi fizetés jár, s a hívek 
ideiglenes helyiségben tartják iskolájukat és isteni 
tiszteletüket, melynek emelésére díszes urvacsorai 
edényekkel, tányérral és pohárral ajándékozhat-
tam meg, az építési alap időközi kamataiból az 
egyházi közalap nevében. A közalap segélye más 
pontokon is új lendületet adott a missziónak; a 



beskai misszió területén a lelkész 300, három 
tanító összesen szintén 300 frt állandó segélyben 
részesíttetik. A csajkás kerület részére állandó 
vándorlelkész-tanító rendszeresítetet t 500 frt évi 
segélylyel, de a hívek hozzájárulásából összesen 
700 frtra tehető javadalommal. Kiszemelt emberem 
már van reá, de csak a t. közgyűlés rendelke-
zéséből fogom oda küldhetni. 

Visszatérve a mult évi egyetemes konvent közér-
dekű intézkedéseire, a konvent megalkotta a theologiai 
tanfolyam vizsgarendét s a lelkészi képesítő vizsgálato-
két, a mi külön előterjesztés tárgya lesz a közgyűlésen. 

Ké t messzeható s nem csak minket, hanem az 
egyetemes magyar protestáns egyházat is érdeklő moz-
galom indult meg a most lefolyt évben, melyekről tu-
domást kell vennünk. 

Egyik a világraszóló angol Biblia-társaság kezde-
ménye, az összes magyar protestáns egyházak által 
használt Károli-biblia revisiójára irányulva. Én voltam 
szerencsés a biblia-társulat londoni igazgatóságától egye-
nes felhívást nyerni arra, hogy — miután az új-testa-
mentom revisiója, magánvállalkozással, már néhány évvel 
ezelőtt befejeztetett, bár eddig még az egyházakba be 
nem vitetett — most egyelőre az ó-testamentom revi-
siójának sokkal szükségesebb és egyúttal sokkal nehe-
zebb munkáját — természetesen az összes szakértők 
közreműködésével — vezessem. Miután erre nézve né-
zeteimet s irányelveimet a biblia-társaság igazgató válasz-
mánya elfogadta s azokra és az egész munkára úgy a 
ref. mint az ágostai hitvallású testvér egyházkerületek 
püspökeinek helyeslését kinyertem, az előttem ismeretes 
szakférfiakat a közreműködésre felszólítottam — s ré-
szükről egy-két kivétellel kész és szives támogatásról 
biztosít tat tam: megalakítottam a központi bizottságot, 
összehívtam a munkában résztvevő szakférfiakat, meg-
állapítottuk a revisio irányelveit, az eljárás módozatait 
s egymásutánját, gyakorlatilag átnéztük a beérkezett mu-
tatványokat, kiosztottuk a munkát az egyes vállalkozók 
közt — s most már a munka foly s Isten segedelmével, 
legalább nagy részben be is lesz fejezve arra a jubiláris 
esztendőre 1891-re, mikor a Károli-biblia Vizsolban első 
megjelenésének 300 éves fordulója bekövetkezik. E vál-
lalat anyagi része egészen az angol Biblia-társaságé. A 
szellemi haszon, ha lesz, magyar protestáns egyházunkra 
s híveink lelki életére háruland, ha az élet köny-
vét — mind az eredeti valóságának, mind a mai nyelv-
nek megfelelőbben fogjuk a 3 millió magyar protestáns 
kezébe adhatni. De erről csak a munka befejezése után 
lehet majd Ítéletet hozni. Addig a vállalat magán jel-
legű ; ha érdemes lesz rá, megnyerendi a protestáns 
közönség helyben hagyását, megnyerendi az egyházi 
főhatóságok engedelmét, hogy az egyházba bevitessék; 
azután, Isten szent Lelkétől segíttetve, lassanként elfog-
lalandja a maga helyét az egyházakban, a családokban, 
a szívekben. 

Nem az egyház egyetemének közvetlenül, de a 
műveltek által közvetőleg mégis az egésznek, kíván szó-
lani a másik kezdemény, mely régóta érzett szükséget 
kiván pótolni, egy »Protestáns Tudományos Irodalmi 
Társaság* létrehozása által. A három magyar protes-
táns felekezet férfiai együtt kezdeményezték s illetőleg 
fölelevenítették az 50-es évek hasonló kezdeményét, 
mely akkor nem valósulhatott. Az önként (tulajdonké-
pen megbízás nélkül) megalakult előkészítő bizottság 
szétkiildötte már a felhívásokat s az Alapszabály terve-

zetet. Egyházkerületünk asztalán is fekszik egy s a 
tárgysorozatban elő fog kerülni. Most csak örömmel 
jelenthetem, hogy a mult évi egyetemes konvent a 
szándékot már eleve helyeselte, erkölcsi — esetleg 
anyagi támogatását is — kilátásba helyezte, saját iskolai 
bizottságát a részvételre és jelentéstételre utasította; a 
kibocsátott felhívás protestáns köreink — s a hol azóta 
egyházmegyei és kerületi gyűlések tartattak, azok részé-
ről is helyeslést nye r t ; aláírások té te t tek; így a tiszán-
túli egyházkerület három 500 frtos pártfogói alapítványt 
tett, saját egyházmegyéink közül eddig a pesti és solti 
500—500 frt, a kecskemétinek 100 frt alapítványa ju-
tott a jegyzőkönyvekből tudomásomra. Remélem a példa, 
kivált ha azt egyházkerületünk is megerősendi, kebelünk-
ben számos követőre találand, s egyházmegyéink, erő-
sebb egyházaink, fő- és középiskoláink, sőt egyes buzgó 
egyháztagjaink is nagy számmal lesznek pártfogó, ala-
pító és rendes tagokká. 

Még egy átalános, mind a három protestáns fele-
kezetet érdeklő eseménye a most mult évnek a Bal-
dácsi-alap első aratása. Már mult évi egyházkerületi 
közgyűlésünk értesült, de csak mellesleg az ügyészi je-
lentésből, hogy a Baldácsi-alap igazgatósága s közgyű-
lése, elérkezettnek látván az időt, hogy a nevezett alap 
— szabadulván terheitől — a nagy alapító céljainak s 
végrendeleti intézkedéseinek megfelelőleg osztalékot ad-
jon a 11 protestáns egyházkerületnek az 1886. évre, 
első osztalékul mindenik kerületnek 2000 frtot rendelt 
kiadatni. A hivatalos értesülés — jegyzőkönyvi alak-
ban — még akkor nem érkezvén meg, közgyűlésünk 
mult év május hó 31-én v. ü. 9. szám alatti végzésével 
az ügyészi jelentést egyelőre tudomásul vette s az osz-
talék hova fordítása iránti határozatot jövőre — azaz 
a jelen közgyűlésre tartotta fenn. — Junius hó 19-én 
megérkezett a hivatalos értesítés t. Í. a jegyzőkönyv, 
melyet a jelen közgyűlésen kellend tárgyaltatnunk, ré-
szint az igazgatóság új szervezetére vonatkozólag abban 
foglalt javaslatára, részint az (időközben két részletben 
kifizetett s általam egyelőre közpénztárunkba elhelyezett,) 
1886-ik évi 2000 frt osztalék s általában az ez alapból 
évenként befolyandó jövedelemnek az alapító levél ér-
telmében való feloszlatása iránti határozat hozatal végett. 
Ezúttal egyszersmind bemutatjuk az 1887-dik évi oszta-
lékról szóló hivatalos értesítést is. S így ezen áldást-
hozó intézmény már tényleg és állandóan megkezdette 
működését 1 

Hogy az egyetemes érdekű dolgokkal végezzek : 
ref. egyházunk egyetemes névtára — mely az 1886. évi 
adatokat foglalja magában, a jelen év elején megjelent 
és szétküldetett. Az egyetemes konvent jegyzőkönyvé-
ből, a már említetteken kívül, a Családkönyvek (55. sz.) 
— a középiskolai vallástani kézi könyvek (63. sz.) — a 
jogakadémiák (65. sz.) ügyei lesznek jelen közgyűlésün-
kön előterjesztendők és tárgyalandók. 

Ha az eddigiekből a főtiszt, közgyűlés azt az ör-
vendetes meggyőződést merítette, hogy egyetemes egy-
házunkban az élet és munkásság jelenségei minden téren 
mutatkoznak s pangás és elhalás sehol: merem remélni 
hogy az egésznek mozgó életétől saját egyházkerületünk 
sem marad hátra, sőt haladni igyekszik mindenben s 
nem hagyja szégyenben a protestáns egyház amaz élet-
elvét: az öntevékenységet s a mit egyedül az szülhet 

, — a haladást. 
Egyházmegyénk jegyzőkönyvei tanúskodnak arról, 

hogy mindenütt élet és haladás van ; egyházunk őrállói 
sehol semmi ponton nem alusznak, mint a gyönge ta-
nítványok a Gecsemáne kertben, hanem virasztanak és 



imádkoznak, azért ha valahol baj van, •—• mert semmi 
emberi intézmény s így Isten földi országa sem lehet 
tökéletes; ott segítség is van, vagy legalább őszinte 
igyekezet a segítségre. Egyházmegyéink igazgatása oly 
éber, hogy mindenütt meglátja a legcsekélyebb hibát 
vagy hiányt is s igyekszik azt azonnal orvosolni. 

Említsek csak egy néhány példát. Az alsó-baranya-
bácsi egyházmegye tapasztalta, hogy a felekezeti tanítók 
az istenitisztelet úgynevezett kanonikus óráit vonakodnak 
végezni, s hogy némely tanítók nem vezetik tanítványai-
kat vasárnapi istenitiszteletre, sőt magok is ritkán jelen-
nek meg azon; — az egyházmegye azonnal kimondotta, 
hogy egyházunk alapelvei szerint a lelkészi és tanítói 
hivatalok kölcsönösen tartoznak egymást támogatni s 
ősi gyakorlat és zsin. törv. 99. §-ának világos rendelete 
szerint is az iskolatanítók az egyházi szolgálatterheinek 
viselésében kötelesek a lelkipásztoroknak segédkezni; a 
templom szorgalmas látogatására és a gyermekeknek az 
istenitiszteletre vezetésére pedig egyenesen utasította őket. 

A felső-baranyai egyházmegyében csak igen kevés 
helyen volt — mint ezt püspöki látogatásom alkalmával 
sajnosan tapasztaltam — az egyházi épületeknek tűz elleni 
(egyházkerületileg már rég elrendelt és sokszor sürgetett) 
biztosítása foganatosítása; szigorúan elrendeltem minde-
nütt a foganatosítást s az óta az a legtöbb helyen 
meg Ís történt. 

A tolnai egyházmegyében az egyházak számadá-
sainak vizsgálatára mindeddig rendszeres intézkedés nem 
vol t ; erre, midőn a mult évben, soron kívül, a hidasdi 
egyházat meglátogattam, megütközéssel jöttem rá s 
figyelmeztettem esperes urat. És örömmel olvastam az 
egyházmegye jegyzőkönyvében, hogy állandó számszék 
rendszeresíttetett s annak élére rendes számvevő állítta-
tott és az egyházak — számadásaiknak a már 1887-ben 
megállapított minta szerinti elkészítésén túl, azoknak 
két példányban bemutatására utasíttattak. 

A vértesaljai egyházmegye, arra a másutt is mutat-
kozó — s itt-ott már feltűnő — bajra jött rá, hogy az 
egyházak pénzei, az egyes tagoknál tetemes összegek-
ben vannak kölcsönkép elhelyezve, néhol még kellő 
biztosítás nélkül is s a kölcsönök részletes visszafizetésé-
ről, törlesztés utján, nincs gondoskodva; az egyházmegye 
erre nézve szabályt alkotott. 

Ugyanabban az egyházmegyében egy egyház abbeli 
mulasztását — hogy egyházi épületeit nem biztosította, 
azzal mentette, hogy az egyházi adóhátralékok, melyekből 
a biztosítás költsége fedeztetnék, nem hajtat tak be. A 
mentség rosszabb a hibánál, s az egyházmegye szigorúan 
intézkedett mind a két irányban. 

Örömmel látom, mily nagy gondot fordítanak egy-
házmegyéink az elemi iskolák virágzóbbá tételére, a 
tanítás színvonalának emelésére; a körlelkészek s a tan-
ügyi bizottságok mily buzgón igyekeznek kötelességeiket 
teljesíteni s mind a gyermekek iskolába járatása, mind 
a tanévnek a törvény szerinti legalább nyolc, néhol 
kilenc sőt tiz hónapra való kiterjesztése körül mily erélyt 
fejtenek ki. 

Magam is, eddig három egyházmegyében teljesített 
pospöki látogatásaimban különös gondot fordítottam min-
denütt az iskolákra és e részben ép oly kevéssé kímél-
tem a fáradságot, mint átalában az egyházi s különösen 
az erkölcsi élet fejlesztésében. És ha eddigi tapasztalá-
saimból szabad már némi Ítéletet vonnom el, ki merem 
mondani, hogy ha iskoláinkban még most is sok a hiány 
s azok nagy része a törvénynek és a kor követelményei-
nek nem felel m e g : e részben legkevesebb hiba az 
egyházi és iskolai kormányzat — mely kötelességét 

mindenütt teljesíti, intéssel, buzdítással, útmutatással, — 
valamivel több az egyes egyházakat, melyek az iskola 
fontosságát még nem látva át, iskolaügyök emelésére 
anyagi áldozatokat hozni, vagy a szülőket kötelességeik 
teljesítésére íntení s ha kell kényszerítni vonakodnak, — 
a legtöbb azonban magokat a tanítókat terheli. 

Távol legyen tőlem egy egész osztályt vádolni 
vagy épen elitélni. Elismeréssel adózom egyes — és 
nem ís épen ritka — kivételeknek ; vannak jeles, kép-
zett, buzgó, lelkes, fáradhatatlan tanítóink — s ezt, a 
hol módom volt reá, készséggel kijelentettem, nagy el-
ismeréssel méltányoltam. De fájdalommal kell kimon* 
dánom, hogy tanítóink túlnyomólag nagyobb része — 
legalább abban a három egyházmegyében, a hol őket 
egyenként megismerhettem s működésüket, módszeröket 
s az eredményeket megbírálhattam — nem áll hivatása 
színvonalán. A tanítók nagyobb része, csak immel-ámmal 
hogy óraszámbeli kötelességének eleget tegyen, folyta'ja 
hivatalát. Nem viszi át a gyakorlatba, a mit a tanítás 
módszeréről a képezdében tanult, vagy legalább hallott. 
Lelketlen magoltatás, lélekölő gépiesség egész tanítása. 
Az érzelemre, főleg az érzelem fejlesztésére alig van 
gondja. A kiszabott leckét oda löki a gyermekseregnek, 
hogy tanulja meg; azok negyvenével, ötvenével, egynek 
előmondása mellett — ütemes énekmodorban betanulják 
s mikor egyenként felmondják mind amaz egy nótára 
fújják, abban az ütemben. Végig mentem egy egyház-
megye összes iskoláin s nem találtam egy gyermeket 
a ki megtudta volna mondani, mit jelent a Júdás szava 
a Gecsemáné kertben : egésséggel mester ; vagy a káté 
azon kifejezése, hogy Jézus »időszámításunk kezdetén 
született.* A természetrajzból a hüllőkről és a habarcok-
ról magolnak valamit, de nem akad gyermek, a ki 
helyesen — s általa ismert jelekkel — megtudná hatá-
rozni: mi a madár, mi az emlős állat, vagy a hal, vagy a 
hüllő. A földrajzból Közép-Ázsia van a pensumon ; szólnak 
Beludzsisztánról, de hogy mi kelet és nyugat, mi a folyó, 
a sziget, vagy felsziget arról alig van helyes fogalmuk. 
A fejbeli számvetésben tanítóink a feladatok feladásában 
nagyon kevés leleményességet tanúsítanak. A magyar 
nyelv tanítása kezdetleges chablonok szerint megy, de 
hogy a szók értelmezése és a szóképzés törvényeinek 
magyarázata a legcsekélyebb gondban is részesülne, sehol 
sem tapasztaltam. Én püspöki látogatásaim alatt majd 
minden iskolában, kérdezés közben magyaráztam, taní-
tottam, hogy a módszerre némi példát adjak. Nekem 
nem mondta ugyan egy tanító sem, hogy mit kontárko-
dom az ő mesterségébe, nem vagyok szakértő, mert 
nem végeztem praeparandiát mint ő ; de azt hiszem, 
sok gondolta ezt s csak a tisztelet tartóztatta gondolata 
kimondásától. Mert azt tudom, hogy általános a nézet 
a tanítók közt — melynek tanító-egyesületi gyűléseiken 
nem egy helyen hangos kifejezést Ís adnak, — hogy a 
lelkészek nem szakértők, azért a tanítási módszert nem 
Ís bírálhatják, abba bele se szólhatnak. Pedig kétségtelen, 
hogy lelkészeink képzésében a paedagogi és didaktikai 
módszertan is helyet foglaltak mindig, újabb időben pe-
dig tüzetesen; s általában a lelkészi képzés és képzett-
ség sokkal magasabb, mint a tanítói. Egyházi szerveze-
tünknél fogva felekezeti iskoláinkban a lelkész a helyi 
tanfelügyelő s az iskola első igazgatója; ezt jó volna, ha 
tanítóink figyelemben tar tanák; kevesebb volna a rossz 
és módszertelen iskola, de kevesebb volna a tanítók fe-
gyelmetlenségi esete is — a mi pedig elég gyakran (s 
jelen gyűlésünk törvényszéki tárgyalásaiban is ismételve) 
fordul elő. Tanügyünknek az újabb ídőben nagy fellen-
dülésével a tanítókat is elkényeztette a társadalom, el-



kapta a világ; ideje hogy magokhoz térjenek, s önkép-
zés — a praeparandiában nyert alapon a további tanul-
mány, azután kötelességeik buzgó teljesítése, mindenek 
felett pedig hivatásuk benső szeretete által igyekezze-
nek elismerést, tekintélyt és valódi érdemet szerezni 
magoknak. 

Bocsánat e hosszú — s úgy látszó — kitérésért; 
de annak tárgya mélyen belevág egyházi életünkbe s 
nekem gondjaim egyik legfőbb tárgya. Folytatom ahol 
elhagytam. 

Egyik egyházmegyénk — meg is nevezem, az 
előttem örökre kedves solti az — esperesi jelentése 
csupa öröm-nyilatkozat, hogy területén mindenek ékesen 
és jó rendben vannak; hogy a közigazgatás gépezetét 
semmi sem akadályozza rendes működésében, hogy min-
den téren élet és haladás mutatkazik. Ez örömben én is 
teljes mértékben részt veszek, s a solti egyházmegye 
angyalának dicsénekébe annál őszintébben olvad be han-
gom, mert csakugyan abból az egyházmegyéből sem 
panaszszó nem hat fel a kerületre, sem közgyűlési, sem 
törvényszéki tárgy nem kerül asztalunkra. De hogy 
mindkettőnk öröme, annál teljesebb legyen : sietek hozzá 
tenni, hogy többi egyházmegyéinkben is sokkal keve-
sebb a baj, mint csak az utóbbi években is vol t ; a köz-
igazgatás szekere évről-évre rendesebb kerékvágásban 
jár s közgyűlési, de főleg törvényszéki tárgysorozatunk 
egyre kevesebb kellemetlen vagy épen szégyenletes 
kérdést vagy épen pört hoz felszínre, a mint erről jelen 
gyűlésünk folyamán mindnyájan meg fogunk győződni. 

Mindamellett se áltassuk magunkat azzal, hogy 
bajaink — és pedig sürgősen orvoslandó és i t t -ot t el-
mérgesüléstől is félthető bajaink — ne volnának. A 
kecskeméti egyházmegye jegyzőkönyvében az esperesi 
jelentés Kecskemétről ismét súlyos bajokat jelez, melyek 
sürgős vizsgálatot tettek szükségessé s erélyes intézke-
dést fognak követelni. Más helyekről személyes- és egyéb 
úton vett értesüléseink vannak, hogy a politikai szenve-
délyek felkavarásában — különösen azok legrútabb sze-
metében : az Idvezitőnk szeretet-tanával ellenkező anti-
semitismus terjesztésében, itt-ott az egyházi szolgák is 
működnek; emberi és isteni törvény, erkölcsi és társa-
dalmi rend egyaránt sértve vannak a Krisztus szeretet-
vallását és hazánk törvényeit kigúnyoló eme rút kinö-
vése által a szenvedélynek. De remélem, hogy az előbb 
említett baj még orvosolható lesz, emezt pedig ismét 
csak a politikai légkör háborgása hozta felszínre, s el-
múlnak, mielőtt rákfene módjára beehetnék magokat az 
egyház testébe! 

Áttérve saját működésemre, megemlítem mindenek-
előtt, hogy a mult évi egyházkerületi gyűlés által rám-
bizottakban eljártam, miről az itt tisztelettel bemutatott 
skontró tanúskodik. Adminisztratív teendőimet illetőleg, 
csak tényt konstatálok s nem panaszkép mondom, hiva-
talom szünetet s nyugalmat nem ismer, még akkor sem 
ha hazulról távol vagyok. Úgynevezett szünidőmre egész 
irodai készletemmel megyek. Az administratio, legyek 
itthon vagy uton, minden nap teendőit, meghozza, s 
gyönge erőm alig képes azoknak megfelelni. Mult évi 
igtató könyvemet 2056. számmal zártam le s ma köze-
lítem az 1000 számot. Elintézetlen ügy darabom a tegnap 
s ma érkezetteken kívül csak olyan van, mit az ügy 
természete tart függőben. Pedig hivatali helyiség hiányá-
ban magam vagyok kénytelen vezetni igtató könyvemet, 
betűrendes mutatómat, rendben tartani irattáramat. Ha 
ehhez veszem lelkészi teendőimet, könnyű lesz megér-
teni, hogy minden irodalmi működéssel is fel kell jövőre 
hagynom. 

Esperes urak s lelkésztársaim, valamint mindazok, 
kikkel hivatalos levelezésben vagyok, tanúságot tehetnek, 
hogy az ügyek elintézése nálam késedelmet nem szen-
ved ; ha érdemileg fogyatékos — az tehetségemen, nem 
buzgóságomon múlik. 

A rendes és folytonos administrativ működcsen 
túl, időm s erőm egy nagy részét a zsinati törvényeink 
által fölelevenített püspöki látogatások kötelessége veszi 
igénybe. 

Mult évi tavaszi közgyűlésünk óta két egyház-
megyében folytattam s végeztem a püspöki látogatást. 
A mult őszszel a felső-baranyaiban, — a hol tavaszszal 
csak 29 anya- és 1 leányegyházat látogattam vala meg 
— szept. 3-kától október 5-ikéig a hátralevő 35 anya-
és 11 leány egy házat, hozzájok adva még, külön meg-
hívásra, a tolnai egyházmegyébe kebelezett pécsi leány-
egyházat is 47-iknek; a folyó év tavaszán pedig, ápril 
25-től május 16-áig a külső-somogyi egyházmegye mind 
a 30 anya- és 8 leányegyházát egy húzómban látogattam. 
A látogatás módja egészben véve most is az eddigi 
volt. Minden lelkésztől előre bevettem az egyház erkölcs-
rajzát, hogy aszerint intézhessem eljárásomat; megér-
keztemmel először a templomi szolgálatot végeztem, 
alkalmazva beszédemet a gyülekezet állapotához s szük-
ségeihez. Azután behatólag vizsgáltam az iskolát, kér-
dezve és tanítva mindenütt, különös súlyt fektetve a 
vallásoktatásra; imával és zsoltárénekkel kezdve s vé-
gezve mindenütt. Végre a presbyteriumtól átvettem az 
egyház 1816 ótai történetét s mai állapotát feltüntető, 
s az erkölcsrajzokkal egyiit.t levéltárba helyezendő rajzát, 
számba vettem az egyház és iskola anyagi állapotait, 
utasításokat adva a hol kellett mindenben, de egyház-
megyei vagy kerületi intézkedést követelő ügyekbe dön-
tőleg sehol sem elegyedve. Látogatási naplómat — a 
felső-baranyai egyházmegye összes egyházairól, — ösz-
szes templomi beszédeim vázlatát — a külső-somogyi 
egyházaktól pedig, még feldolgozatlan, de eljárásomat 
világosan mutató jegyzeteimet, a t. közgyűlés tagjainak 
rendelkezésére bocsátom. Nem tagadom: testileg fárasztó, 
szellemileg nagy erőfeszítéssel járó munka vo l t ; de a 
vele járó fáradságot sokkal felülmúlja a tanulság s a 
lelki öröm, melyet e látogatásokból merítettem. A ta-
nulság, mert szinről-szinre megismertem az egyházakat 
és iskolákat, azok külső belső viszonyait; lelkésztársai-
mat, a tanítókat, a presbyteriumokat, a népe t ; és sokkal 
világosabb képet nyertem felölök, mint írások útján egész 
életemben szerezhettem volna; s ennek talán hivatalom, 
és az egyházkerület maga, a vigyázatom alá bizott 
lelkek is veendik valami hasznát. És a lelki ö röm: látva 
mindenütt az eleven protestáns öntudatot, a közösség 
és kapcsolat érzetét az egyház egyeteme s a tagok 
közt ; a nyáj ragaszkodását főpásztorához, a hívek gyer-
meki bizodalmát, engedelmességét lelki atyjok i ránt ; 
szeretetemet szeretettel viszonozva; intéseimet, sőt fed-
déseimet, dorgálásaimat is szívesen fogadva; az egy-
háziasságra, a vallásos és erkölcsi életre buzdító szavai-
mat lelkesedéssel kisérve, a bűnöket, szeretettel de kí-
méletlenül sújtó vesszőmet megadással csókolva; s a 
magot, melyet gyarló kézzel, de Istenben való bizoda-
lommal hintegettem, — ha néhol útfélre vagy sziklára 
vagy tövis közé, de a legtöbb helytt jó földbe esni 
látva, -— Látva Baranyában a páratlan buzgóságot s 
áldozatkészséget az egyház iránt, látva a tényleges ál-
dozatok hosszú sorát, amaz egyszerű nép iránt tiszteletre 
s bámulatra ragadó mértékben, biztatólag, hogy ily 
buzgó és vallásos nép lehetetlen, hogy a közte lábra 
kapott erkölcsi fekélyeknek is ellent ne állhasson; látva 



Külső-Somogyban, hasonló •— de kisebb mérvű erkölcsi 
bajok mellett hasonló, bár szintén kisebb áldozatkészsé-
get, de annál rendezettebb s igazán példányszerű egy-
házi közigazgatást, mely következetesen folytatva, bizo-
nyára megtermendi gyümölcseit az egyházi és iskolai, 
valamint az erkölcsi életben is. És a szeretet, bizalom, 
ragaszkodás annyi jelei, melyekkel lelkésztársaim s azok 
családjai részéről találkoztam, örökre felejthetetlenné 
teszik szívemnek ez utakat 1 Legyen, irántok való hálám, 
hálás szeretetem itt is kifejezve. Legyen kifejezve, utaim 
hű társa: egyházkerületünk főjegyzője, valamint az egy-
házmegyék egyházi s világi vezérei, esperes, gondnok, 
tanácsbiró urak iránt is; kik mindnyájan szíves készség-
gel s fáradhatatlanul osztoztak fáradalmaimban s közre-
működésökkel, bölcs tanácsaikkal egyaránt biztosították, 
sőt növelték munkám sikerét. 

Saját személyes fogyatkozásaimon s erőtlenségei-
men kívül e máskép oly íidvös püspöki látogatásoknak 
csak egy árnyoldala van, mely nem egyszer aggasztott 
és kedvtelenített, sőt olykor gondolkodóba ejtett : foly-
tassam-e a hátralevő öt egyházmegyében is úgy, a mint 
a háromban megkezdettem. S ez — az anyagi teher, 
melyet a püspöki látogatás különben is megterhelt egy-
házainkra ró. Igazán akaratomon kívül, sőt annak elle-
nére. Előre kértem, elrendeltem, óvást tettem, hogy az 
egyházak, terheltetésökkel ne tegyék magoknak költsé-
gessé a püspöki látogatást, mely nem akar kéj utalás, 
még kevésbbé parádé és külső fcnyelgés lenni. Hiába. 
A magyar embernek, ha erejére esik is, nem lehet meg-
tiltani a vendégszeretetet — s nemzeti hibánk hogy az, 
a valódi szívesség őszinte nyilatkozása mellett (mely 
nekem oly nagy örömet okozott) szükségesnek tartja 
még véget érni alig akaró dúsgazdag lakomákban is 
nyilvánulni. A magyar legényeket a zászlós bandérium-
tól, a leányokat a koszorúktól, virágszórástól, a népet 
a diadalívektől, a mozsarazástól, a hosszú kocsisortól, 
még a tilalom sem tartja vissza. S ez minden egyes 
egyháznak, még a legszegényebbnek is, sőt magának az 
egyházmegyének is tetemes pénzbe kerül. Némely egy-
ház még adósságba is veri magát érette. S mindez az 
én lelkemet nyomja, a ki mindezt nem kéríem, nem 
vártam, nem követelem ; a kit egy tál étel, s egy szí-
ves szó épen úgy, vagy jobban kielégített volna, mint 
ez a sok — s végre fárasztó — parádé. Nem akarok 
háládatlan lenni, mert tudom hogy mindez szeretetből 
esik. De nem kérek belőle többet, s Isten mentsen, 
hogy sürün ismétlődjék 1 Most hetven évig nem volt 
püspöki látogatás egyházkerületünkben; de zsinati törvé-
nyünk ezentúl minden évre egy egyházmegye látogatását 
teszi a püspök kötelességévé. Gondolják meg ezt egy-
házmegyéink, egyházaink. S vajha a jövő évben, ha 
Isten engedi e kötelesség teljesítését folytatni, a sorra 
jövő egyházmegye mutassa meg, hogy lehet a püspö-
köt egyszerűen fogadni, még is szívesen látni. 

Nem fejezhetem be jelentésemet e tárgyról, hogy 
halával ne emlékezzem meg Baranya-, Somogy- és Tolna-
megyék hatóságairól — melyek területén mindenütt a 
megye, járások, községek polgári fejei s tisztviselői ré-
széről a legelőzékenyebb fogadtatás, tiszteletőrség és 
kiséret — a hol kellett támogatás jótéteményében is 
részesültem. Hasonló előzékenységet tapasztaltam a más 
felekezetű, különösen a testvér ág. hitv. és a róm. kath. 
papság részéről is; a testvér dunántúli református és 
ágostai hitv. kerületek papsága, az érintkező határokon 
mindenütt testületileg s testvérileg üdvözölt; a katholi-
kus papok sehol távol nem maradtak, barátságos láto-
gatásukkal tiszteltek meg, sokhelyt istenitiszteletünkön 

is megjelentek s elismerő tanúi voltak, hogy én hí-
veimet mindenütt a szeretetre s bckés együtt élésre 
intettem. 

De ideje jelentésem végére sietnem. Áldozatkész-
ségről s áldozatokról szóltam, az egyház és iskola iránt, 
az általam meglátogatott egyházmegyékben. Hála Isten-
nek ugyanazoknak hosszú sorával találkozunk a többiek-
ben is. Jelentésem mellékleíeül bemutatom a lélekemelő 
s egyházunk fenállása és virágzása felől megnyugtató 
adatokat ; legyen szabad még is, némelyeket kiemelnem 
belőle. Első helyen áll a sorban fenséges királyunk, ki 
a szükség segélykiáltása elől ez évben sem zárta el ne-
mes szívét, sem a jótékonyságban kifogyhatatlan erszé-
nyét. Az idén is Sepsének isko'aépítésre, Csabdinak az 
egyház szükségeire, Adándnak leégett temploma, Bátá-
nak szintén léégett egyházi épületei helyreállítására 
egyenként i oo—ioo forintot méltóztatott legkegyeseb-
adományozni. A magyar államkormány is éreztette ve-
lünk jó indulatát. Pesti főgymnasiumnak építésére, első 
részletül 20,000 frt államsegélyt — és pedig feltétle-
nül — kiutalványozott, a törvényhozás által a felekezeti 
középiskolák segélyezésére rendelt összegből. Az őszödi 
egyháznak községiből ismét felekezetivé változott iskolá-
jától pedig, az építésre 1872-ben adott 630 frt államse-
gélyt, kijelentette hogy nem követeli vissza addig, míg 
az épület iskolai célra fog felhasználtatni. Szlavóniában, 
szent-lászlói magyar egyházunk lelkészi javadalmára, a 
nemes lelkű földes úr, bár nem hitsorsosunk Csepini 
Adamovics Kapisztrán János 22, a tanítói hivatal részére 
9, összesen 31 hold földet adományozott, s ugyancsik 
alsó-baranya-bácsi egyházmegyénk bácsi részén, német-
ajkú egyházainkban a lassan haladó magyarosodás ügyét 
remélhetőleg tetemesen mozdítandja elő Korbai Károly 
ktüai ügyvéd buzgó s derék hitsorsosunk 5000 frt ala-
pítványa, évenként három oly tanító jutalmazására, kik 
a magyar nyelv tanítása s a magyar szellem terjesztése 
körül úgy az iskolában mint künn az életben a legna-
gyobb szorgalmat fejtik ki s a legszebb eredményt mu-
tatják fel. Éljen a hazafias szellemű derék alapító, érje 
örömét alapítványának; érje meg, hogy alapító levelé-
nek X. pontja szerint első célja elessék azért, mert az 
alsó-baranya-bácsi egyházmegye területén lakó német 
reformátusok magyarosítása befejezettnek lesz tekinthető l 

Sietve összefoglalom, egyházkerületünk nyolc egy-
házmegyéjében részint az egyházak által egyházi és 
iskolai célokra tett beruházások, építkezések, részint 
egyesek által ily célokra történt adományozások összegeit. 

I. Alsó-Baranya-bácsi egyházmegyében 15,538 forint 
és 31 hold föld. 

II. Felső Baranyaiban 13 999 » 
III. Kecskemétiben 25,868 » 
IV. Kiilső-Somogyiban 27,304 » 
V. Pestiben 62,997 » 

(melyből 45 ezer a pesti gymnasium 
építésére, 10 ezer pedig a budai tem-
plom alap ez év alatti gyarapodá-
sára esik.) 

VI. Soltiban 22,477 > 
VII. Tolnaiban 28,545 » 

VIII. Vértesaljaiban 12,303 » 
összesen : 206,036 foiint 

és 31 hold föld — mihez ha sok helyt a természetbeli 
adakozásokat — miknek értéke kitéve nincs — általam 
sem számíttatott, hozzá vesszük, bátran mondhatjuk : 
ismét 210,000 forint értékgyarapodás egy év alatt! 

De ez anyagi értékben való gyarapodásnál többre 
becsülöm azon erkölcsi értéket, mely annak a tudatában 



van, hogy van még bennünk, sőt évről-évre fokozódik 
az áldozatra való készség is, képesség is, hogy fenbir-
juk és akarjuk is tartani egyházunkat magunk erején; 
de hogy e részben, jótékony szellemű hitsorsosainkon 
kívül a fejedelem és az állam támogatására is számít-
hatunk. 

Ha szellemi értékünk számlája itt-ott csökkenést 
is nem mutatna! A jelen évet ugyan, egy pár nagy 
veszteségen kívül e részben is — aránylag a kedvezőb-
bek közé sorozhatjuk. De elvesztettük Dobos Jánost, 
egyházkerületünk egyik nesztorát, korban, bölcseségben, 
ékesen szólásban, egykori aranytollú főjegyzőjét, tanács-
kozásaink mindenkori fűszerezőjét, a lángelméjű és nagy-
tudományú papot, a szabadegyház és protestáns öntudat 
hatalmas apostolát, ki fél századon túl hirdette a szó-
széken, a tanácsteremben és az irodalomban az igazi 
protestáns elveket s költői — mondhatjuk látnoki — 
lélekkel, egy új János látásaiban szólt a szívhez és a 
képzelethez egyaránt. Véghagyományát egyházi beszédei 
négy kötetes szemelvényében, derék fia által sajtó alá 
rendezve, adta egyházának; e becses gyűjteményben, 
melyben — mint a bibliai jó gazda vesz elő gazdag 
tárházából ót és ujat, sajátot és idegent, de átsajátítva 
ez utóbbit is, gazdag szelleme, erős egyénisége s égő 
szíve izzó kohában. . . . A ceglédi egyház nyitott neki 
utolsó munkakört s adott pihenő helyet agg napjaiban, 
örök pihenőt sírkert jében; ott kegyelet őrzi emlékét, 
mindnyájunk kegyele te : bár lehetetlen — épen ma, 
épen ez órában, mikor Cegléden papi széke betöltetik 
— elnyomni fájdalmas megütközésemet a fölött, hogy 
fia elől még a lehetőség is elzáratott, hogy utóda le-
hessen. 

Doboson kivül lelkészi karunk egy másik nesztora, 
Újlaki István gerjeni — s még egy, Megyercsi Gábor 
kapolyi lelkész hunyta le szemét az örök álomra. Emezt 
élve találtam még ottani látogatásomkor, de a halállal 
vívódva már. Még kezet szoríthattunk, az életben első 
s utolsó találkozásra. Dömötör Károlyt, Nagyharsány 
tehetséges és szép tudományú, de szerencsétlen lelkészét, 
egyházkerületi tanácsbiránkat, említem utánok, kit belső 
és külső bajok, testi és lelki harc emésztettek el idő 
előtt. Halottaink sorát a lelkészi karból Zólyomi György 
dunaszentgyörgyi rendes és Gyenizse Antal szolnoki 
helyettes lelkészek zárják be. — A tanítói karból Maurer 
Fülöp újverbászi, Kohlenberger Ádám újszivaci, Czanik 
Pál bugyii nyugalmazott, Farkas Benő mogyoródi nyu-
galmazott, Zelovics Gábor kisoroszii, Both István fóthi 
tanítókat s Mikes István kis-szentmiklósi nyugalmazott 
előkönyörgőket szólította el a mindnyájunk számára 
rendelt ház, a koporsó. Nyugodjanak mindnyájan béké-
vel az örök kegyelem ölén s emiéköket őrizze hálás 
emlékezet a szélesebb vagy szűkebb körben, a melyben 
működtek. 

Fájdalom, még az élők koziil is kell egy pár igen 
érdemes, tisztelve szeretett társunkat nélkülöznünk. Hiába 
keresik szemeink Vizsoli Gusztávot, egyházmegyei gond-
nokaink legidősbikét, ki a közélet más pályáján való 
túlságos elfoglaltsága miatt a tolnai egyházmegyében 
viselt gondnoki hivataláról másíthatlanul lemondott. —-
Bölcs szavait, igen gyakran elnöki vezetését, mindnyá-
junk iránt előzékeny, szereretteljes modorát, nemes lel-
két, buzgó tevékenységét soha sem fogjuk felejteni; 
visszavonulása fölött csak az vigasztal, hogy a hazának, 
a közélet terén még hosszasan hasznos szolgálatokat 
várhatunk tőle — hogy épen tőlünk visszavonulásával 
esett egy időre a legmagasb elismerés, melyben őt a 
korona hazafiúi érdemeiért a v. b. titkos tanácsosi méltó-

sággal részesítette, s végre a remény, hogy helyét egy-
házmegyéje élén és körünkben hozzá méltó utód fogla-
landja el. 

És nélkülözzük esperesi karunk egyik érdemes tag-
ját, Kármán Pál alsó baranya-bácsi esperest, a ki esperesi 
hivataláról ismételve lemondott, s a ki, egyházmegyéjé-
nek kiérdemelt elismerése mellett a miénket is magával 
viendi. — Helye érdemes férfiúval van betöltve, a kit 
nt. Tóth János esperes úr személyében van szerencsém 
örömmel és bizalommal üdvözölni 1 

Szász Károly. 

Codifikáció az erdélyi egyházkerületben. 
Múltkori cikkemben említettem, hogy az erdélyi 

egyházkerület ez újabb codificationál fölöttébb konzerva-
tív álláspontot foglal el. Megtartotta és pedig minden 
változtatás nélkül, csaknem valamennyi specificus intéz-
ményét. Nevezetesen: 

a) a püspöki vizsgálat alatt álló egyházakat; b) a 
sok gondnokságot úgy az egyházkerületben, mint a trac-
tusokban ; c) az igazgató tanácsot, mint az egyházkerület-
nek közigazgatási felelős főhatóságát; d) bíróságaink 
eddigi szervezetét; e) a directori intézményt; f) a püspöki 
széket; g) az egyházmegyei tanácsot; h) a lelkészek próba-
prédikálását; i) a collegiumoknak az egyházmegyékkel való 
egyenrangiíságát; 

j) a felső- és középtanodák tanárainak presbyteriumi 
tagságát (vulgo »sziíletett presbyterségét*); 

k) a presbytereknek 3 évig tartó hivataloskodási 
idejét és végül 

1) a tanítói karnak a kerületi közgyűlésen való 
képviseltetését. 

Lehetnek talán e lap tisztelt olvasói között, akik 
az elősorolt erdélyi specialitásokkal nincsenek teljesen tisz-
tában. Nem vélek azért felesleges dolgot cselekedni, 
midőn e különlegességek egynémelyikét közeiebről meg-
ismertetem. 

A püspöki vizsgálat álló egyházközségek kivételes 
helyet foglalnak el az erdélyi reform, gyülekezetek kö-
zött. Papjaik és tagjaik csak fegyelmileg állanak az espe-
res, illetve az egyházmegye hatósága alatt, mert egyéb 
tekintetben közvetlenül a püspök felügyelete és az igaz-
gató-tanács kormányzata alá tartoznak. Gyűléseikben nem 
a pap, hanem a főgondnok elnököl, kit a kerületi köz-
gyűlés választ. Számadásaikat és mindennemű ügyeiket 
a püspök útján egyenesen az igazgató-tanács elé ter-
jesztik. Papjaik a tract. közgyűlésnek köteles tagjai, sőt 
maguk az exemptus ekklézsiák is küldenek a tractusra 
képviselőt vagy képviselőket, papi állomásaik száma sze-
rint. Az ily kivételes helyzetű gyülekezetek körében a 
jus dispensandi a püspököt, míg a többiekben az espe-
rest illeti. 

Hát biz ez nagyon fura egy dolog, s egyáltalában 
nincs semmivel indokolva. Valóságos csodabogár a ma-
gyar reformált egyház szervezetében. Tartoznak 3-féle ha-
tóság juris dictiója alá; nem képezik az egyházmegyének 
alkotó elemét és mégis képviselve vannak azon ; szám-
ban és értelemben kimagasló ekklézsiák és gondnokai-
kat mégsem maguk választják 1 És káros is az egyházi 
életre, főkép a tractusokra nézve. A legkiválóbb lelké-
szek munkássága vonatik így el az egyházmegyéktől s 
gyakori rá a példa, hogy a püspöki egyházak papjai 
magokat a többi lelkészek fölött érezik, s az egyház-
megyék espereseinek felügyeleti jogát még fegyelmi 
ügyekben sem ismerik el, ami örökös versengésre, nem 
ritkán káros coliisióra szolgáltat okot. Szinte csodálko-



zom ís, hogy e kivételes helyzetű gyülekezetek, nem 
olvasztattak be a tractusokba, most, a midőn az egy-
házmegyék túlnyomó nagy többsége pereatot mondott 
e privilegizált intézményre. 

A sok gondnokságról nincs miért bővebben szó-
lanom. Régi igazság, mely ott is érvényesül, hogy »Ouod 
multi curant, nemo curat.« Legszembetűnőbb ez a trac-
tualis köz- és tanácsüléseken, a hol az 5—6 gondnok 
közül igen gyakran egyetlenegy sem jelenik meg, min-
denik a másiktól várván a nagyobb buzgóságot. 

De sokkal fontosabb ennél az állandó igazgató-
tanács intézménye, mely a korábbi permanens supremum 
consistorium utódja, illetve az egykori » fe jedelmi tanács« 
legújabb sarjadéka. Tagjai : 5 világi és az 1 egyházi 
(püspök) íogondnok, a gener. nótárius és director, a tit-
kár, pénztárnok és számvevő hivataluknál fogva, továbbá 
io ; tiszteletdíjjal javadalmazott igaz, tanácsos, kik 6 évre 
választatnak a kerületi gyűlés által. Az igazgató-taná-
csosok egyike, mint elnökhelyettes, másika, mint tanügyi 
előadó is szerepel. Hatásköre kiterjed az egyházak és 
iskolák mindennemű ügyeire. Képviseli az egyházkerü-
letet ki-, fel- és lefelé, egyik közgyűléstől a másikig. 
Kormányoz, ellenőriz és számon kér mindeneket az egész 
egyházkerületben. Kiosztja az államsegélyeket, javaslatot 
tesz a közalapból kért segélyekre nézve ; szabályrende-
leteket és törvényjavaslatokat készít »a körülmények és 
az idő kivánalmai szerint« az egyházkerület számára. 
Felülbírálja a választási ügyeket, elrendeli a fegyelmi 
eljárást és a felfüggesztést, bíróságokat delegál stb. stb. 
Egyszóval : kezében összpontosul minden hatalom, ki-
véve azt az 5 — 6 napot, amíg a kerületi közgyűlés ülé-
sez. Valóságos minisztérium, azzal a különbséggel, hogy 
a miniszterek egyénileg is felelősök, míg az igazgató-
tanács tagjai (pénztárnokot, titkárt és számvevőt kivéve) 
csak egyetemlegesen felelősek a kerületi gyűlésnek. Ha 
azt kérdezné valaki tőlem, hogy mi az igazgató-tanács 
röviden kifejezve? azt felelném, hogy maga az erdélyi 
egyházkerület miniatűr formaban. A kerület feje, szíve, 
keze egyszerre, szóval, »minden mindenekben.« Tőle in-
dúl ki és hozzá tér vissza minden. Dominálja az egy-
házkerületet is, mert az ügyek teljes és alapos ismere-
tével, rajta kívül nem bírhat senki sem. 

Vétenénk az igazság elleti, ha ez intézmény elő-
nyeit megtagadni akarnók. Az az egyöntetűség, mely 
az erdélyi egyházkerület Összes szerveinek működésében 
tapasztalható és az a sok, nagyfontosságú intézkedés, 
melyeknek az újabb időben tanúi valánk, azt bizonyít-
ják, hogy az igazgató-tanácsnak ezen szokatlanul nagy, 
mondhatni korlátlan hatalma, nemcsak történelmi jogo-
sultsággal bír, hanem hasznára volt úgy az erdélyi egy-
házkerületnek, mint az egész magyar reformált egy-
háznak. Az általam ismertetett törvénykönyv is ezen 
nagyhatalmú igazgató-tanács buzgó tevékenységének kö-
szönhető. 

Egy baj van csupán s ez az, hogy ez a teljha-
talmú főtanács minden autonom jogot és működést ab-
sorbeál. A gyülekezetek, az egyházmegyék és a tanodák 
mindennemű határozatai és intézkedései az ő jóváhagyá-
gyásától vannak függővé téve, ami az alantas testületek 
körében közönyt, sőt nem ritkán elkeseredést és aver-
siót szül. A jogoknak ezen centralisatiója megöli az 
alsóbb fokozaton működő testületek mindennemű cselek-
vési buzgóságát s olyan helyzetet teremt, melyben a 
boldogulást minden gyülekezet és lelkész nem a saját 
munkája és áldozatkészsége után, hanem a központi 
hatalom támogatásától várja és követeli. Epen úgy, 
mint a politikai életben, ahol egyesek és testületek 

kortes jutalmakra és viszont szolgálatokra számítanak, 
egyebeket pedig, ha vitális érdekek forognak is szóban 
és az állam jövendőbeli existentiája van is a kockán —• 
igen könnyen áruba bocsátanak. 

De nem jól mondtam, hogy csak egy baj van a 
centralistikus rendszer fenntartásában. Van egy második 
is. Az t. i., hogy a biirokratismus ezen concentrált ha-
talom következtében az elviselhetetlenségig megnoveke-
dett. A gyülekezetek papjai, a tanodák igazgatói és az 
egyházmegyék esperesei maholnap nem lesznek egye-
bek, mint Írnokok és akarat nélküli gépek, melyek az 
igazgató-tanács által tetszés szerint igazíttatnak az általa 
kívánt munkák végezésére. A papok nem a templomban, 
a collegiumok igazgatói nem az iskolában és az espere-
sek nem az egyházmegyében kifejtett működésök foly-
tán kívánnak kötelességeiknek eleget tenni és előmene-
telüket eszközölni, hanem a hatalom kezelőinek tett 
•»jó szolgálatok« által, melyeknek igen gyakran az egyéni 
szabadság és a vezérietök alatt álló testületek jogai 

j esnek áldozatul. 
Az egyházmegyei tanács az egyházmegye elöljáró-

sága. Intézi az egyházmegye mindennemű ügyeit egyik 
közgyűléstől a másikig. Tagjai : az esperes, a gondno-

I kok, a tract. jegyző, a director és az egyházmegyei 
tanügyi előadó. Legfőbb teendője az egyházközségek 
építkezési és számadási ügyeinek másodfokú elbírálása. 

A director mindkét fokozaton kettős feladatot 
teljesít. Beszedi és illető helyre szo'gáltatja a közpénze-
ket és a válóperek díjait, másfelől pedig a köz- és a 
házassági törvényszékeken mint közvádló, illetve ügyész 
szerepel. Magyar neve »közügy-igazgató«. Csak a lelké-
szek közül választható. 

A »•püspöki szék* áll a püspök elnöklete alatt 
ülésező gen. nótáriusból, gen. directorból, és az egyház-
megyék espereseiből. Feladata, hogy megvizsgálja és 
véglegesen ellássa a közpénzekről, kiváltképen pedig a 
kerület özvegyárvai pénzalapjairól készített számadáso-
kat, továbbá megállapítja a papi özvegyek és árvák 
segélyezésére szolgáló évi osztalékot; végül elhatározza, 
hogy a Bolza és Dézsi-féle alapok kamatai mely iskolák 
segélyezésére fordíttassanak. Nézetem szerint ezen fel-
adatok teljesítését minden sérelem és kár nélkül a ker. 
közgyűlésre lehetett volna bízni s így a püspöki szék 
feleslegessé vált volna. 

A kollégiumok és az egyházmegyék egyenrangúsága 
abban áll, hogy a kollégiumok nem állanak a tractus 
directiója alatt, gondnokai és tanárai a ker. közgyűlés-
nek hivatalból tagjai, továbbá hogy a kerület által 
véleményadásra épúgy felhivatnak, mint az egyház-
megyék. 

A tanárok preshytersége oly intézmény, melyet a 
mi kerületeinkben is meg kellene honosítani. Erdélyben 
minden reform, vallású rendes tanár, működjék akár a 
felekezeti tanodákban, akár állami vagy községi közép-
és felső iskolákban, az azon helyen levő gyülekezet 
presbyteriumának hivatalánál fogva tagja. Ebben a fele-
kezetnek két előnye van. Az egyik az, hogy néhány 
intelligens, anyaszentegyházunk kiváltképen pedig az 
iskolák ügyeiben jártas és tekintélyes férfit nyer bennök 
minden olyan gyülekezet presbyteriuma, melyben közép-
iskola van, a másik pedig az, hogy a nem felekezeti 
iskolák tanárai ezen presbyterség által szorosabbra fü-
zetnek anyaszentegyházunk érdekeihez. Főként alföldi 
nagyobb gyülekezeteinknek válnék hasznára, ha nagyob-
bára földmíves gazdákból álló presbyteriumaik néhány 
értelmes és a város tornyán túl is látó tanárban ex- és 
intensiv gyarapodást nyernének. 



Igen szép és méltányos eljárás az erdélyi egyház-
kerülettől az is, hogy felekezeti tanítóit közgyűlésein 
képviselteti. Ezen az úton minden egyházmegyéből I — I 
és így összesen 18 tanító jut be a törvényhozó testületbe, 
akik ott, kivált iskolai ügyek tárgyalásakor igen jó szol-
gálatot tesznek az egyház érdekeinek. 

A mi kerületeinkben sem ártana a tanítók képvi-
seltetését behozni, csakhogy természetesen a közgyűlés 
tagjainak száma szerint való arányban. Emelné ez a 
tanítói kar önbecsérzetét és tekintélyét s magának a 
kerületnek is hasznára válnék, ha ezen branche kiválóbb 
képviselőit kebelében láthatná. Maga a zsinati törvény 
is kimondja, hogy »az iskolák mindenestől fogva az 
egyház testéhez tartoznak«, tehát a törvény szelleméből 
önként foly, hogy az egyház testének egy jó nagy részét 
alkotó tanítói kar a kerületi gyűléseken is képviselve 
legyen. És logikai folyománya lenne ez a zsinat ama 
másik törvényének, melyszerint az egyházmegyei köz-
gyűlés tagjai között a tanító-testület 2 képviselője is 
helyet foglal. (Zsin. törv. 38. § e) pontja.) És végül a 
kerületeknek erre joguk is van, mert a zsinati törvények 
48. §-ának l>) pontja szerint »minden egyházkerület 
maga határozza meg az egyházmegyék képviselőinek 
számát« 

Általában véve szégyennel kell bevallanunk, mikép 
mi, a tanítóknak és a tanároknak adott jogok tekinte-
tében, az erdélyi kerülethez viszonyítva, rendkívül szűk 
markúak valánk. Pedig hát ezek is > belső emberek*, 
»az Úr szőlőjének munkásai« és »az anyaszentegyház 
csemetéinek ápolói,* kik velünk karöltve nevelik »az Úr 
házának ékességeit,* a »szent népet* és »királyi pap-
ságot,* mely magyar reformált egyházunk Sionát és 
szeretett hazánk legbiztosabb támaszát képezi. 

T A R C A . 

Szalay József nagy-becskereki lelkész jelentése 
negyedik gyűjtő útjáról. 

Ha minden eddigi gyűjtő utamról tett jelentése-
met Isten és szerető embertársaink iránt mélyen érzett 
hálám és köszönetem kifejezésével kezdettem ; úgy sok-
kal inkább kell e negyediket azzal kezdenem, mert ez 
utamban még sokkal jobban mutatkozott irántam, s egy-
házaink iránt a jó Isten szeretete s buzgó hitrokonaink 
segíteni kész s tettekben nyilatkozó áldozatkészsége. 

Térjen ezért mindenek előtt a mi jó Istenünk ne-
vére minden hála és felmagasztalás, mert hiszen egye-
dül ő az, ki a szíveket, mint a vizeknek folyásait sza-
badon hajtá felénk s gerjeszti azokat részvétre irán-
tunk. Püspök uraim, lelkésztársaim és ezek szeretve 
tisztelt kedves nejeik pedig, mint kik iránt soha meg 
nem szűnő hálát érzek, azon szíves jóságokért és sze-
retetükért, melylyel az uti terhet könnj űvé s az egy-
házunk érdekében önkényt felvett igát gyönyörűségessé, 
sőt -— jól esik mondanom — kivánasossá telték reám 
nézve, fogadják e helyen is legtisztább szívből fakadó kö-
szönetem és hálám kifejezését. Jóságokat, s irántam tanúsí-
tott szíves vendégszeretetöket s egyházunk érdekében ki-
fejtett nemesen buzgó munkálkodásokat nem fogom itt 
egyenként külön-külön felsorolni, »nehogy — Ciceróval 
szólva — ha valamelyikről kevesebbet találnak mondani, 
beszédem háládatlannak, ha mindnyájokról eleget, vég-
telennek lássék, hanem — ezt a titkom elárulom — 
szívem drága kincseiként őrzöm azokat mindenkoron, 

most pedig kötelességemhez híven, lehető tárgyilagos-
sággal óhajtom előterjeszteni negyedik gyűjtő utamról 
való jelentésem naplószei űleg. 

De mielőtt felvenném ezt a tárgyilagos hangot, 
engedtessék meg nekem, hogy egy subjektiv vallomást 
tegyek itt, mely ha talán kellemetlenül fog érinteni itt 
némelyeket, mihez pedig nekem érzem, nincs okom és 
jogom, kérem ne Ítéljenek el addig érte, míg ki nem 
magyarázom magam, mert vallomásom merész, de őszinte 
leszen, itteni állapotomat jelzi mit én »véghetetlen nyo-
morúságnak* tartok. 

Hogyan — hangoztathatik felém a kérdés, — ho-
gyan mondhatod te itteni állapotodat nyomorultnak ? O 
Felsége a király, a magas kormány és mi, s ez egyház-
község nem tettünk-e meg, és folyton nem teszünk-e 
meg mindent a végre, hogy az anyagi gondok lenyű-
göző terhe alól lelkedet felmentve, itteni életedet kelle-
messé tegyük? 

Hálásan ismerem el mindezeket s érette ő felsége 
iránt hódoló, a magas kormány s a nt. egyháztanács 
iránt tisztelő szeretettel és hálával igyekezem adózni 
életem minden napjaiban ; de a szeretetnek és hálának 
épen e mélyen érzett érzete az, mely nyomorulttá teszi 
nekem itteni életemet. 

Tudni ugyanis azt, hogy én ép azért hivattam ide 
az egyház hívei által s küldettem ki Isten s egyházi 
hatóságom által, hogy hirdessem a mi jó Istenünk vé-
gére mehetetlen gazdagságait, az ő szent fia, az Úr 
Jézus által szerzett üdv és váltság nagy munkáit, mit 
Isten készített a őtet szeretők számára, s igyekezzem 
minél többeket megnyerni az evangyeliomi igazságok 
tiszta, meg nem elegyített hirdetése által, a mi lelkünk 
főpásztorának az Úr Jézus Krisztusnak, mint akiben való 
hit nélkül nincs örök élet és nincs üdvösség; s tudni 
azt, hogy hazai s külföldi barátaim testvéreim az Úrban, 
szelid szeretettel, de egyszersmind azon néma kérdés-
sel is függesztik szemeit r e ám: »Ugyan mit tettél már 
eddig az Úrért ?«s miként haladsz az Úr dolgaiban ? s 
nekem évek hosszú során át azzal kell biztatni magamat 
és szíves segítő barátomat, hogy ha majd egykor elkezd-
hetem a munkát, reménylem a jó Isten megfogja áldani 
munkálkodásomat s ehhez még érezni is azt, mit én 
még érezek — Istennek legyen hála — mit Jerémiás 
érzett mikor igy szólt: »Az Úrnak igéje én bennem, 
mint a csontjaimban rekesztett égő tűz, és azt hordozván 
elfáradok vala« (Jer. 2 0 : 9.) s ebben a tudatban és 
érzetben nézni azt, hogy hogyan megy egyik vasárnap 
és nagy ünnep után a másik, másik után a harmadik s 
nekem, mint egy néma ebnek hallgatnom kell és pedig 
nem azért, mert nem volna akaratom a szólásra, sem nem 
azért, mert itt nem lenne Isten igéjét szomjazó s azután 
vágyva vágyódók serege, hanem egyszerűen azért, mert 
nincs egy hely, a hol számat megnyithatnám. Ez az a 
rettenetes állapot, mi reám nézve kínossá, gyötrelmessé s 
nyomorulttá teszi itteni életemet. 

Ez a kínos helyzet kényszerített, hogy felhagyva 
három évi nyughatatlan nyugalmammal, melybe főleg a 
közalapba vetett túlságos bizalom helyezett, ismét felve-
gyem félbeszakított gyűjtő utam fonalát, s menjek mind-
addig, míg én Ís elmondhassam, most már van pap-
létemre szószékem is, melyből prédikálhatok az én 
népemnek. 

Gyorsan érlelődött bennem az eszme, s gyorsan 
tetté is vált. 1887. február 2-án határoztam el végleg, 
hogy útnak indulok s 3-án már telegramm útján kértem 
főtiszt, és mts. Szász Károly püspök urat, hogy kegyes-
kedjék nekem megengedni, hogy Fóth, Rákos-Palota, 



Pécel, Gyömrő, Monor, Gomba, Jászkisér, Jászberény, 
Sz.-Mártonkáta és Gyöngyös egyházakba elmenjek, mire 
ő méltósága kegyes volt még az nap telegramm útján 
kegyes engedélyét megadni azon záradékkal, hogy az 
»illető lelkészek engedelmével lehet.® 

A kegyes engedély vétele után azonnal írtam az 
illető lelkészeknek, tudatva velők menetelem célját s 
odaérkezésem napját s kértem, azon esetben, ha célom 
becses jóváhagyásukat megnyerendi, s annak elérésében 
segíteni kegyesek leendenek, tudassák ezt gyülekezetök 
tagjaival is s nyújtsanak módot, hogy én a templomban 
szólhassak a néphez s ott elvegyem — ki mit szán ön-
ként — a mi templomunk felépítésére. 

A nt. lelkész urak — hálás tisztelettel ismerem el 
e helyen is — szíves készséggel teljesíték kérésemet. 

Uti tervem szerint Fóthon kezdettem volna meg 
a munkát február 5-én, de a gyülekezet buzgó lelkipász-
tora, Sípos Pál esperes úr szomorú beteges állapota 
miatt itt lehetetlen volt valamit tennem, azért egy pár 
órai tartózkodás után megváltam a mindnyájunk által 
szeretve tisztelt esperesi családtól, azon forró — ima-
szerű — óhajjal : adjon Isten minélelőbb teljes felgyó-
gyulást a tettek s alkotásokban gazdag erős férfiúnak, a 
pesti egyházmegye nagynevű esperesének. 

Még az nap délután R.-Palotán, az én régi jó ba-
rátom, — mondhatni kenyeres pajtásom — kedves gyü-
lekezete előtt prédikáltam s szólítottam fel őket önkéntes 
adakozásra, mely felszólításra nyomban 42 forint 31 kr 
adománynyal válaszoltak. 

Február 7-én Budapestre menve főt. és méltóságos 
Szász K. püspök úrnál tisztelegni s a telegramm útján 
való folyamodásért magam igazolni s kegyes bocsánatot 
kérni, egyszersmind kértem, hogy ne essék neki nehezen 
azon eljárásom, hogy az egyes gyülekezetekbe való 
menetelem előtt nem vártam ki az illető lelkészek en-
gedelmét, mert nekem kötelességszerűleg — ebben gya-
korlottam magam eddig is — mindenütt az illető lelkész 
kezébe kell adnom magamat eszközül, s az illető szabad 
tetszése szerint rendelkezhetik velem úgy, mint a fenn-
forgó érdekek kívánják, s így terhökre az egy barátsá-
gos vacsora vagy ebéden kivül, mit pedig — tapaszta-
latom szerint — minden pap szívesen ád paptársának, 
nem óhajtok lenni. 

Budapestről még az nap Pécelre mentem, s ott 
másnap prédikáltam a vallásos buzgóságokról s szent 
vallásunk iránti törhetlen ragaszkodásukról ismert Rádayak 
egykori díszes kastélya telkén épített templomban s ered-
mény lett 42 frt 79 kr. 

E 42 frt 79 kr adomány között van három forint, 
a mi azért nevezetes különösen, mert 2 forintnak adója 
egy cipész, Márkus József, ki becses adományát ezen 
levél kíséretében küldötte el kis fiától: »Én, miután nem 
tudtam kellő tudomást szerezni, hogy hol történik az 
adakozás s így hozzá nem készülve a kijelölt helyen 
nem adhattam, én mint fiatal iparos, de azért minden jó 
cél előmozdítására, különösen egyházak felsegélyezésére, 
ami szegénységemtől telt, mindig a legnagyobb kész-
séggel áldoztam; most is jelen voltam az istenitisztele-
ten, meghatott szívvel hallgattam a nagyt. úr előadott 
prédikálásából a torontálmegyei, n.-becskereki ref. egyház 
szükségeit, itt küldök 2 o. é. frtot. Fogadja ezen csekély, 
de szíves adományt, kívánom, hogy azon egyház minél 
előbb virágzásnak Örvendjen« stb. 

E g y forintot pedig egy szegényes ruhába öltözött 
asszony adott át ezen szavak kíséretében: »Isten látja 
a lelkem, kölcsön kértem, de hogy ne adjak, azt nem 
tehetem.* 

Pécelről még az nap Gyömrőre utaztam, az általam 
már régen igen jól-ismert, s irántam már eddig is sok 
szívességet tanúsító nt. Szilágyi Benő úr gyülekezetébe 
s itt másnap prédikáltam. 

Kedvesen lepett meg a nt. lelkész úr azon szíves 
eljárása, hogy már odamenetelem előtt is igen szép 
összeget gyűjtöt t célunkra, sőt még eljövetelem után is 
gyűjtött üllői hívei között 13 frt 78 k r t ; de véghetetlen 
kedvesen lepett meg az ároni Kis-családnak, különösen 
annak egyik tagjának, Fromm Antalné ő nagyságának 
ügyünk iránti meleg érdeklődése, ki nemcsak hogy 
maga adott, de házában is, elbeszélve állapotunkat, úgy 
hatott, hogy nemcsak kedves leánykái adták át nekünk 
megtakarított filléreiket, de nőnapszámosai is lemondtak 
részünkre azon napi napszámjokról s megindultan tettek 
fejenként 50—50 krt kezeimbe. 

A gyömrői hívek önkéntes adomán)'a 52 frt 45 kr 
levén, melyhez az üllői adományt is véve, teszen a 
gyömrő-űllői hívek adománya 66 frt 23 krt. 

Gyömrőről Monorra men'.em, az irántam már régen 
őszinte jó barátsággal viselkedő nagyt. Balla Lajos úr 
gyülekezetébe s ott febr. 10-kén, a nagy templomot egé-
szen betöltő szép közönség előtt prédikáltam, mely prédi-
kálásra a vasadi leányegyház tagjai is bejöttek lelkes 
ifjú papjukkal s elhozták a vasadi híveknek már előbb 
összeadott 12 forint kegyadományait, mi, mondanom is 
felesleges, igen kellemesen érintett. A monori hívek 
perselypénz adománya 91 frt 43 kr. 

Monorról Gombára mentem s ott 11 én prédikál-
tam. S bár kisssé megfeledkezve magamról, kelleténél 
hosszasabban beszéltem is a februáriusi hideg templom-
ban, s így attól lehetett tartanom, hogy a buzgóság 
igen lehűlhetett, azonban Istennek legyen hála, ép az 
ellenkezőt kelle tapasztalnom, mert azon nap a hívek 
adtak és gyűjtöt tek összesen 106 frt 00 krt. Az egész 
napot, miután a Pándot ért csapások, a Pándra való 
menetelem nem tették kívánatossá, nagyt. Tóth Sándor 
úr kedves és szívélyes jó kedélyű családi körében töltém 
s csak másnap reggel indu'tam el onnét, Jászkisérre 
menendő. 

Jászkiséren az ottani egyház buzgó derék papjával, 
nt. Bárczay Gyula úrral — ki nekem személyesen is jó-
akaróm — abban állapodtunk meg, hogy ott őszszel 
fogunk egy gyűjtést rendezni, miben én kötelességszerű-
leg megnyugodva, egy, e kedves lelkészi családnál töl-
tött s lelkembe kedves emléket hátrahagyott — nap 
után febr. 13-kán Jászberénybe utaztam, hogy ott febr. 
14-éji prédikálhassak. 

Jászberényben rendes lelkész nem levén, a köz-
li edveltségű Benedek Antal h. lelkész úr szíves intézke-
dése folytán Eördogh Jánosné ő nagysága vendége 
lehetett szerencsém lenni s ott febr. 14-én prédikálva is, 
lett 46 frt 26 kr önkéntes adomány eredmény. 

Gyönyörű napja ez a nap életemnek, mert azon-
kívül, hogy egy kedves derék család szívélyes vendég-
szeretetét élveznem lehetett, jól esett a nemes házi 
asszony s kedves széplelkű leánya példájából látnom 
még azt is, hogy az igazi keresztyén vallásosság mint 
nemesíti meg a lelket s mint ád az annak még, az élet 
sokszor nem kedvező, lelket szakgató fergetegei s szívet 
tépő tövisei között is, nyugodt, derült, csendességet és 
megnyugtató, emelő erőt, s az egész egyházi életre, 
különösen pedig annak szo'gáira mily jótékony áldást-
árasztó, a hivatást sokkal könnyebbé tevő határa van an-
nak, ha földes uraink és úrnőink a lelki tanítókra is kiter-
jesztik nemes gyámkodó pártfogó szeretetüket, s szobáik 
ajtaján mindig írva található a szíves »Isten hozott!« 



Jászberénybői 15-ikre virradóra Sz.-Márton-Kátába 
mentem s ott a gondos lelkész s kedves jó neje által 
— mint egykori legátusuk is — szívesen fogadtatva, 
még az nap délelőttjén prédikáltam s lett 31 frt 76 kr 
persely adomány. 

Szent-Márton-Kátáról Gyöngyösre, majd innét — 
miután itteni működésem is az ottani képviselői moz-
galmak miatt egy más időben kívánatosabbnak mutat-
kozva — Miskolcra utaztam, azért hogy tisztelegve főt. 
és mélt. Kun püspök úrnál, személyesen köszönjem meg 
azon kegyes jóságát, hogy kerületében a gyűjtést nem-
csak kegyesen engedélyezte, de még ezenfelül szívesen 
tanácsolt is, hogy mely egyházak lennének kerületében 
megkeresendők. 

Ezen kegyes tanácslás után kezdettem meg utam 
s mentem febr. 19-én Böcsre, hol 20-án prédikálva, az 
eredmény lett a később küldött összeget is, 5 frt 84 krt 
hozzászámítva — 71 frt 84 kr. 

Ezután 21-ikén Szederkényben prédikáltam 13 frt 
62 kr, 22-én Palkonyán 31 frt 74 kr, 23-kán T.-Keszi-
ben 33 frt 4 kr, 24-én Igriciben 33 frt 44 kr adomány 
eredménynyel. 

Mind ez öt helyen szívesen láttak s nagy öröm-
mel adtak. Irántam tanúsított nagyrabecsülésök s egy-
házunk iránti áldozatkészségük jeléül álljon itt azon 
levélke, melyet egy igrici keresztyén társam, Gombos 
Sámuel í r t : »Igen nagy becsületre méltó tisztelendő úr 1 

Roppanatosan egy keresztyén felebarátnak nagy 
működését köszönjük. A magyar szív mindig lakozzon 
benne, azon vér, mely benne forog, forogjon benne, 
hogy erő, egészség soha el. ne hagyja, működésében 
Isten tartsa. Ezennel maradok jó akarója. Igen tisztelet-
tel 1 frtot jó érzésből küldök.« 

Igriciből 24-én Csáthra mentem s ott 25-én pré-
dikáltam. Gyönyörű volt nézni, hogy az nap egész 
délután 4 óráig, mert eddig volt ott maradásom kihir-
detve, hogyan hozta a nép a kegyadományt •—• egy a 
más után —- mindaddig, míg kocsira nem ülve, a szám-
adást lezárni kényteleníttettem 95 forint 34 kr ado-
m á n y n y a l . (Vége köv.) 

B E L F Ö L D . 

A dunamelléki egyházkerület közgyűlése. 
A tanácskozások Szász Károly püspök és gr. Tisza 

Lajos főgondnok elnöklete a'att, mint a mult szamban 
jelzém, junius 4-én vették kezdetüket. A lelkészavatás és 
a lelkészi vizsgák bejelentése után néhány egyházkerületi 
bizottság újjászervezése ejtetett meg. A vallástani kézi-
könyveket készíttető bizottság elnökévé Szilády Áron, 
előadójává Petri Elek választattak meg, tagjaiúl meg-
hagyattak Ádám Gerzson, Gönczy Pál, Filó Lajos és 
Kovács Albert. A gazdasági bizottságba átvétettek a 
jogügyi bizottság azon tagjai, kik a közgyűlésnek is 
tagjai és átvétettek az állandó számszék tagjai is s eh-
hez képest elnökei le t tek: a kerületi elnökség, tagjai 
pedig: Ballagi Mór, Balogh Imre,. Gönczy Pál, id. Hajós 
József, Kerkapoly Károly, Koncz Imre, Madas Károly, 
Sípos Pál, Papp Károly, Szilágyi Dezső, Szilágyi Sándor, 
Szilassy Aladár és Várady Károly. Az államsegély-osztó 
bizottság kiegészíttetett Baksay Sándor, Koncz Imre, 
Antos János, Décsey Lajos, Gál Péter, Csikay Imre és 
Szilassy Aladár közgyűlési tagokkal. 

Vasárnap, junius 5-ikén az új lelkészek fölavatása 
tartatott meg. Az alkalmi szónoklatot Ádám Kálmán 

kecskeméti esperes tartotta, Máté X. 34. verse alapján 
élénk és rokonszenves előadással fejtegetve, hogy miként 
Jézus nem azért jött, hogy békességet bocsásson a földre, 
hanem hogy fegyvert, úgy a mai kor lelkészének az a 
hivatása, hogy az evangelium és krisztusi szellem fegy-
verével folytonosan harcoljon az álbölcsesség, a hitetlen-
ség és a bűn hatalmasságai ellen, hogy Krisztusnak 
meghódítsa a világot. Az avató beszédet püspökünk 
lelkes előadása, lélektermékenyítő gondolatai és szívre-
ható fennkölt érzései tették nemcsak tanulságos, de igazi 
építő ker. tanítássá. Az ünnepély szertartási része: 
eskütétel, a »vének kezeiknek főre tétele,« megáldás, 
kézfogás stb. megható egyszerűséggel ment végbe, s a 
theologiai énekkar is tisztességesen megállta helyét. Az 
ünnepélynek kedélyes folytatása és befejezése volt a 
püspök asztalánál, hol a kitűnő ételek, a házi úr és úrnő 
magyaros vendégszeretete, a számos sikerült felköszön-
tők késő délutánig együtt tartották a nagyszámú meg-
hívottakat. 

A junius 6-diki ülés a Theologiai Választmány 
jelentésével kezdődött, mely a theol. akadémia 188%. 
évi életét s az ennek fejlesztésére tett intézkedéseket 
ismertette. Azután a theol. igazgató előterjesztése jött, 
mely szerint »az iskolai év főtiszt, püspök úr imájával, az 
ifjúsághoz intézett buzdító, lelkesítő beszédével nyittatott 
meg szept. 6-ikán ; ugyanekkor tartotta a mult évi egy-
házkerületi közgyűlés által rendes tanárrá választott 
Kenessey Béla úr nagy érdekeltséggel s elismeréssel 
fogadott a jelen iskolai év értesítőjében egész terjedel-
mében közlendő székfoglaló beszédét a Pentateuchus 
felett. Az intézet növendékeiül felvétettek és pedig I-ső 
évesekűl 11-en, Il-od évesekűl 9, Ill-ad évesekűl 16, 
IV-ed évesekűl 11-en, összesen 47, kik közül ketten év 
közben — más életpályát választván — az intézetet el-
hagyták s így az intézet növendékeinek száma ez idő 
szerint 45. 

A tanítás a folyó tanévben is az előbbi években 
életbeléptetett tanterv szerint történt, csak egy pár tan-
tárgy a mult évi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyv 
31. szám alatti határozata 5. pontja értelmében nagy-
tiszt. Kenessey Béla és Petri Elek tanár urak között 
elcseréltetett. Előadatott a jelen évben Ís a közegész-
ségtan, melynek előadására, miután dr. Puky Ákos úr, 
intézetünk orvosa, nagy elfoglaltatása miatt erre ismé-
telt felkérés után is nem vállalkozott, dr. Szikszay 
Sándor József fővárosi törvényszéki, s a közegészségtan 
előadására különösen is képesített orvos úr kéretett fel, 
a ki hetenként 2 órán át tartott előadásokat, egyszers-
mind ifjaink részére egy becses, terjedelmes kéziratot ké-
szített, mely a convictusi pénztárból előlegezett Összeg 
segítségével kőnyomatulag kiadatván, néhány évig alkal-
mas tanulási segédeszközül szolgálatid. 

A német nyelvben való gyakorlására, tovább kép-
zésére növendékeinknek ez évben is felkéretett Dúzs 
Sándor tanár úr, de hallgatók kevés számmal jelentkez-
vén, ezen nyelv tanítása elmaradt. 

Az angol nyelv tanulása iránt azonban elismerést 
érdemlő készség nyilatkozott; az ifjaknak több mint egy 
harmada vállalkozott azon nyelv elsajátítására, kik közül 
ha néhánynál lelohadt is év közben a buzgóság, de 
vagy tizen tizenketten kitartó szorgalommal munkálódtak 
kitűzött céljuk elérésén, az e tárgyból s az egészség-
tanból folyó évi május 24-én főt. püspök úr elnöklete 
alatt megtartott vizsgálaton, munkájuknak szép sikerét 
tüntet ték fel. Tiszteletes Sikó Ernő segédlelkész, buda-
pesti hitoktató volt szíves e tekintetben ifjaiqkat kalau-
zolni s bennök a tanu'ási buzgóságot folytonos éberség-



ben tartani, s tette ő azt minden díj nélkül, intézetünk, 
s ennek ifjai iránti jó indulatból, mely tettéért kötelessé-
gemnek ismerem e helyütt is a tanári kar köszönetét 
kifejezni. 

Az önképző kör ezen évben is megalakult, s az 
ifjúság jelentékeny része Szőts Farkas tanárelnök úr ve- s 
zetése alatt ezen az úton is igyekezett magát válasz- I 
tott életpályájára tökéletesíteni. Az eredmény, melyet 
az önképző kör a közelebbi mult évben felmutatott, nem ' 
a legfényesebb ugyan, legalább a beérkezett s jutalom-
ban részesített pályamunkákat tekintve, de annak egyik 
oka ezen kör felettébb korlátolt anyagi helyzetében, a 
pályadíjak kevés és csekély voltában is keresendő és 
épen ezen oknál fogva bátor vagyok eleve is ifjúságunk-
nak egy ez ügyre vonatkozó, de később előterjesztendő 
kérvényére nézve a főtiszt, közgyűlés becses figyelmét 
felkérni. 

Vasárnapi iskolák vezetésével ez évben is foglal-
kozott az ifjú=ág egy része, segédkezet nyújtván a fő-
városi újabb nemzedék nagy fontosságú, de sok tekin-
tetben fogyatékos vallás-erkölcsi neveltetésén fáradozók-
nak, de egyszersmind önnön vallási kedélyét is fej-
lesztve, nemesítve. 

A 2-ik félévi szigorlatok folyó hó 4—16., az év-
záró vizsgálatok pedig folyó hó 17—19-ik napjain fog-
nak megtartatni, a melyeken való megjelenésre e helyütt 
is felkérem a főtiszteletű közgyűlés minden tagját, de 
különösebben is kérve a mult évi intézkedéshez hason-
lólag, legalább egy-két tagnak vizsgáló biztosokúi ki-
küldetését.^ 

Az anyagi segélyezést illetőleg örömmel jelenthetem, 
hogy növendékeink közül lakásdíj fizetésére csak három • 
volt kényszerítve, a többi vagy mint nevelő az illető i 
családoknál, vagy az intézet helyiségében kapott ingyen 
lakást, a 2-ilc félévben pedig a fentebb említett három 
növendék is beköltözött az intézeti lakásokba. 

Élelmezési segélyben egy-két ifjú kivételével — a 
kik tudniillik vagy kedvező anyagi helyzetben vannak, 
vagy tisztességes mellék jövedelmet élveztek, mindany-
nyian részesültek, anyagi helyzetükhöz s tanulási szor-
galmukhoz mért arányban. Jelesen 3 ifjúért a convictusi 
pénztár fizette az egész élelmezési díjat, vagyis havon 
ként 14—14 frtot, egyért fizetett 2/„ rész díjat, 19-ért 
fél díjat, 1 ó-ért egyharmad rész díjat, összesen convic-
tusi díj fejében kifizettetett a mult 1886-dik évben 
2200 forintot. Ezen kívül fűtési, tisztogatási, gyógyszer-
tári költségek fejében kifizetett mintegy 900 frtot.« 

A közgyűlés a jelentést tudomásul vette, s egy- j 
szersmind általános helyesléssel fogadta Tisza főgondnok 
azon nyilatkozatát, melylyel az ifjúságot a német nyelv 
tanulása iránti közönyeért megrótta. A német nyelvet — 
mondá főgondnokunk — a theologusnak már csak azért 
is el kellene sajátítania, mert a német ajkú gyülekezetek 
tagjait csak úgy fogjuk megmagyarosítani, ha velők a 
hazafias érzelmű lelkész a saját nyelvükön beszél, He-
lyesli, hogy az ifjúság angolul is tanul, de a német nyelv 
tudását irodalmi, társadalmi és a jelzett hazafias tekin-
tetekből fontosabbnak tar t ja ; elvárja az ifjúságtól, hogy 
jövőre e mulasztását kipótolja, az igazgatóságtól, hogy 
a német nyelv tanítását nagyobb szigorral eszközöltesse. 

A Theologiai Választmány intézkedései helyben 
hagyattak, így többek között az énekóráknak 3 ról 4-re 
fölemelése s a díjazásnak ehhez arányítva 50 frttal való 
javítása elfogadtatott, felhivatván a gazdasági bizottság, 
hogy a fedezés módozatját kimutassa, s az elnökség, 
hogy az 50 frtot utalványozza. Az angol nyelv tanítá-
sáért Sikó Ernőnek elismerő köszönet szavaztatott s 

ezen kívül a gazdasági bizottság és az elnökség hasonló 
utasítást, illetőleg felhatalmazást nj 'ertek méltányos tisz-
teletdíj utalványozására. Az évi závizsgákra a theologiai 
választmányból Baksay Sándor és Koncz Imre espere-
sek, valamint a központban lakó vál. tagok küldettek 
ki. A theolog. ifjak kérvénye, hogy az önképző körnek 
könyvtár gyarapítására és pályadíjak kitűzésére segély 
adassék, javaslattétel végett pártolólag a gazdasági bizott-
ságnak kiadatott. 

Az ii'és legnagyobb részét a theologiai és lelkészi 
vizsgálati rendszabály tárgyalása foglalta el, melyet a 
mult évi konvent által kiadott szabályzat alapján a 
Theol. Választmány készített és Szőts F. előadó terjesz-
tett elő. A terjedelmes munkálat részletesen szabályozza 
a tanfolyam alatti időközi és félévi colloquíumokat, az 
alapvizsgálatot, az I-ső és Il-ik lelkészképesítési vizsgá-
latot és a theol. magántanári képesítés ügyét. Fontosabb 
újításai: az alapvizsgálat meghonosítása, melyet a IÍI-ik 
évi tanfolyam megkezdése előtt szeptember elején kell 
letenni; az I-ső képesítő vizsgálatnak mindjárt a tanfo-
lyam végzését követő szeptember hónapban való letehe-
tése, a mi csaknem háromnegyed év előnyt nyújt a 
candidátusoknak az eddigi rendszerrel szemben; állandó 
lelkészvizsgáló bizottság szervezése, a mi bizonyára 
emelni fogja a vizsgálat színvonalát; az írásbeli vizsgálat 
módozatának szabatos körülírása, mi szintén üdvös javí-
tásnak Ígérkezik az eddigi szokással szemben ; a theol. 
magántanári intézmény behozatala stb — A nagyfon-
tosságú javaslat tárgyalása elég simán folyt le, nagyobb 
vitát csak két pont keltett. A Theol. Választmány az 
alapvizsgálattal kapcsolatban a vita tárgyát képező kér-
désre nézve azon eddigi rendszer további fenntartását 
javasolta, mely szerint a theologusok a III. év elején az 
előadott neveléstani tárgyakból »paedagogiai vizsgálatot® 
tegyenek s államérvényes néptanítói oklevél megszerzésére 
csakis utólagosan és azok köteleztessenek, kik tanító-lel-
készi vagy tanító-kápláni állásra szorulnak. E rendszer 
fenntartása mellett szólaltak fel Filó Lajos és SzilddyJános 
fanácsbirák is, kik a néptanítói oklevélnek átalános meg-
szerzése ellen részint a theologusok túlterheltségét, részint 
pedig azt hozták fel, hogy a mennyiben a papi pálya 
úgyis jórészt a folytonos tanítás gyakorlása, tehát nem 
szükséges, hogy egy magasabb pályán működő egyén a 
kisebb qualificatiót igénylő hivatal tudnivalóiból kü'ön 
vizsgálatra is kényszeríttessék; ezek mellett azt is hang-
súlyozták, hogy az iskolára való felügyeletre és kor-
mányzásra szükséges paedagogiai szakismeretet a fenná'ló 
paedagogiai vizsgálat eléggé biztosítja. De ellenkező 
nézetnek is adatván erőteljes kifejezés maga az előadó, 
de főként Kerkapoly Károly gondnok által, a közgyű'és 
e tárgyat, a püspök indítványára, alaposabb megfontolás 
céljából visszatette a Theol. Választmányhoz, ennek újabb 
előterjesztéseig pedig meghagyta a mostani rendszert. 
A lelkészképesítő vizsgálatok rendszabályának tárgyalá-
sánál a vizsgadíjak kérdése támasztott vitát. A javaslat 
mind az I-ső, mind a Il-ik képesítő vizsgánál 10—10 frt 
díjat indítványoz, mi ellen Filó Lajos és V. Balogh 
Lajos emeltek szót a gyűlés kisebb felének élénk helyes-
lései között, javasolva, hogy inkább a traktusok vagy a 
superintendentia közpénztára fedezze a vizsgálati költsé-
geket, míg Kovács Antal esperes a szegények számára 
a vizsgadíjak elengedését indítványozta. A választmány 
javaslata Kerkapoly és Tisza gondnokok meggyőző fel-
szólalásai után, melyek különösen azfhangsúlyozták, hogy 
vizsgadíj más kerületekben is szedetik, hogy a tanítói 
oklevélért is fizetni kell, hogy a theologusok az egész 
tanulmányi időszak alatt sem tandíjat, sem bennlakásért 



nem fizetnek, sőt convictusí és más jótéteményeket él-
veznek: nagy szótöbbséggel az eredeti szerkezet szerint 
elfogadtatott. 

A vizsgálati rendszabály egész terjedelmében jegy-
zőkönyvre vétetett s ezen kívül a theologusok lecke-
könyvében (index) kinyomatni határoztatott, az életbe-
léptetés céljából pedig a következő intézkedések té tet tek: 

A vizsgálati szabályzat egész terjedelmében már a 
következő 1887—88. évben életbe lép, mi végből a kö-
vetkező átmeneti intézkedések foganatosítandók. 

1. A mostani IV-ed éves theologusok a folyó év 
őszén első képesítő vizsgára bocsáttatnak, de mivel alap-
vizsgát nem tettek, képesítőjük a régi »kápláni vizsga« 
tárgyai szerint teendő le. 

2. A mostani Ilí-ad éveseknek választás engedte-
tik, hogy vagy a folyó év őszén alapvizsgát tévén, 
jövő évben az új szabályzat szerint tegyék képesítőjüket, 
vagy egyszerűen a régi »kápláni vizsga« keretében tegye-
nek képesítő vizsgálatot. 

3. A mostani Il-od évesek a folyó év őszén az 
új szabályzat szerint alapvizsgálatot tevén, velők az egész 
szabályzat teljesen életbe lép. 

4. Az írásbeli dolgozatokra vonatkozólag a tanári 
kar azon intézkedése, hogy a folyó év őszi alap és I-ső 
képesítő vizsgálati írásbeli feladatokat püspöki jóváha-
gyással annak idejében kitűzte, helyeslő tudomásul véte-
tik és megerősíttetik. 

A szabályzat által rendelt alapvizsgálati és képesítő 
bizottságba a kerület részéről az elnöklő püspök és 
a theol. tanárok mellé 5 rendes és 2 póttag választása 
határozatilag kimondatván, rendes tagokul megválasz-
tattak : Balcsay Sándor, Koncz Imre, Ballagi Mór, Szi-
Iddy Áron, Filó Lajos, póttagokul Vécsey Tamás és 
Gsikay Imre. 

A vizsgálati szabályzattal kapcsolatban a konvent 
azon intézkedése, hogy az ó-szövetségi bibliamagyarázat 
a tanfolyam 2-ik és 3-ik évében, tehát négy féléven át 
kötelező és hogy ennek hallgatása a IV-ed éveseknek 
is ajánltassék, de kolloquálási kötelezettség nélkül: a kö-
vetkező 1887—88. éven kezdve a budapesti theologiai 
akadémián szintén életbeléptetendő, valamint arra is uta-
síttatik a theol. választmány, illetőleg a tanári kar, hogy 
a gyakorlati bibliamagyarázat és a katechetika külön 
előadásáról az akadémiában gondoskodjék. 

A gyűlés 3-ik napja, junius 7-Íke a közalaphoz való 
segély-kérvények tárgyalásával kezdődött. Kovács Albert 
jegyző minden egyes kérvényt behatólag ismertetett s 
indokolása folytán a közgyűlés a kért és egyházmegyei-
leg ajánlott segélyösszegeket jelentékenyen redukálta. 
Segélyre ajánltattak : I. Egyházak: Baja 100, Kórógy 100, 
Tordince 100, B.-Sellye 200, O.-Bogád 50, Bogdása 100, 
Besence 150, Botyka 150, Katádfa 150, Okorág 150, 
Old 200, Szaporca 300, Szava 200, Tótkeresztúr 50, 
Ádánd 200, Juth 200, Köttse 50, M.-Székely 100, 
N.-Berény 100, B.-Tur 300, Duna-Bogdány 100, Hévíz-
Györk 150, Kis-Oroszi 100, Vasad 140, Áporka 200, 
Alap-Alsó-Szent-Ivány 100, Bátta 500, Bonyhád 100, 
Dunaföldvár 100, Gerjen 300, Medina, ioo, Szedres 100, 
Acsa 150, Ercsi 200, Etyek 100, Vereb 200, Jászkara-
jenő 300, Szabadka 200, Szolnok 200, Tószeg 50. 
Összesen az egyházak 6240 frt. II. Lelkészek: Kulifay 
Elek tordincei 50, Rácz Márk babarci 75, Sebestyén 
Pál kórógyi 100, Szívós Károly 200, Bajó Sándor 
lápafői 100, Gödöllei József alsó-némedi 75, Tóth Pál 
m.-gyönki 100, Kerkapolyi István hévízgyörki 100, 
Kovács Dániel pomázi 100, Sedivi János sz.-endrei 100, 
Szabó Nándor kisoroszi 75, Szász János dabi 50, 

Szentpéteri Pál solti 100, Arany Antal medinai 50, 
Kuthi István dunaföldvári 100, Székí Géza hidasdi 100, 
Rumek Gábor etyeki 70, Szőllősi Pál felcsúthí 100. 
Összesen a lelkészek 172Q frt. 

Az államsegélyosztó bizottság javaslatát Szilády Áron 
főjegyző referálta s a közgyűlés változtatás nélkül elfo-
gadta. E szerint az államsegélyből I. kölcsönt nyertek : 
a bátai egyház 2000 frt, a katádfai egyház 800 frtot. 
II. Segélyt kaptak : 

A. Egyházak: Baja 100, Dobanovcze 200, Garé 100, 
Szaporca 200, Szava 200, Kistótfalu 200, Szabadka 200, 
Szolnok 200, Jászkarajenő 200, Tószeg 150, Miszla 200, 
Megyer 100, Biisű 300, M.-Székely 90, N.-Berény 200, 
Tur 20?, Alap-Alsó-Szent-Ivány 100, Báta 400, Bony-

1 hád 150, Dunaföldvár 150, Gerjen 300, Nagy-Pal 150, 
Szedres 100, Csabdi 200. — Összesen az egyházak: 

| 4390 frt. 
B. Lelkészek és előkönyörgők: Sebestyén Pál kó-

rógyi lelkész 100, Fejes Sándor luzsoki 80, Kovács 
Sándor kovácshidai 100, Máté Balázs kistótfalusi 80, 
Kiss Adolf vadkerti 100, Török Lajos szabadkai too, 
Varga Sándor szanki 100, Szűcs Károly jászkarajenői 80, 
Varjas Gábor míszlai 100, Kájel József őszödi 100, 
Dömény József n.-berényi 100, Tóth Pál gyönki 100, 
Bajó Sándor lápafői 100, Bocsor Lajos bábonyi 100, 
Törő Lajos r.-csabai 100, Draskovich Zsigmond har-
tai 100, Szabó Lajos apostagi 100, Maller Mihály 
majosházi 100, Kur Kálmán bátai 150, Széky Géza 
hidasdi 100, Kemenczki János csabdi 100, Szánthó Gábor 
bodméri 100, Gyarmathy Károly orgoványi* 50, Kuthi 
István dunaföldvári 80, Sedivi János szentendrei 50, 
Sedivi Frigyes mogyoródi 150 (a pesti esperes kezéhez), 
Szentpéteri Pál solti 80 (a soltí esperes kezéhez), Biczó 
Ferenc megyeri 60, Deáki Gyula szedresi 50, Izsák 
Józcef nyírni 50, Müller Menyhért hidasdi tk. 60, 
Schneider Péter l.-szentiváni 60, Szabó Károly kött-
sei 80, Vári Nagy Sámuel kerekii 60, Polgár Sámuel 
s. 1. 50 frt. Összesen 3070 frt. III. Theolgiai szükségle-
tekre adatott 3000, IV. Missziói célokra 500, V. Elő-
legül a közpénztárnak 500, VI. A budapesti theol. con-
vidusra 1000 frt. És így az összes kiosztott államsegély 
15,260 frtot tesz. A Szondy-Kenessey alapítványból az 
ez évi 200 frtos osztalék a jászkerekegyházi leányegy-
háznak adatott ki. 

(Vége köv.) Szőts Farkas. 

I R O D A L O M . 
A magyar tud. Akadémia kiadásában megjelent : 

Golbert. Irta Ballagi Aladár, a m. tud. Akadémia lev. 
tagja. Első rész. 244 lap, ára 1 frt 50 kr. 

Ráth Mór kiadásában megjelent : Shakspere szín-
müvei díszkiadásából a XXIV. és XXV. kötet, mely 
IV. Henrik király első felvonását tartalmazza. Egy-egy 
füzet ára 40 kr. 

Hornyánszky Viktornál Budapesten megjelent : A 
magyar nyelv rendszere rövid előadásban. A középisko-
lák felsőbb osztályai számára és magánhasználatra írta 
dr. Szinnyei József. A 64 lap, ára 50 kr. 

A magyar nemzeti irodalom ismertetése a köl-
tői műfajok gyakorlati és elméleti tárgyalása alapjan. 
Polgári és rokon célú iskolák számára szerkesztette 
Nóvák Sándor fővárosi polg. iskolai rendes tanár. Buda-
pest, kiadja Kókai Lajos, 1887., ára 1 frt 20 kr. Alka-
lom szerint bővebben ismertetjük. 



K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Dobos János utódjává Cegléden 

f. hó 4-én Takács József pándi lelkész választatott meg 
a beadott szavazatok túlnyomó többségével; a választást 
Szilády Áron egyházkerületi főjegyző vezette. — Deb-
receni főiskolánkban az akadémiák jövő évi igazgatója 
sorrend szerinti ajánlkozás folytán Tóth Sámuel theol. 
tanár lett. 

* A szarvasi ág. hitv. ev. főgymnasiumban az 
1S86—87-ik tanévet bezáró vizsgálatok következő rend-
ben folynak le. Az I., I I , III., IV., V., VI. és VH-dik 
osztályok saját tantermeikben az egyes tantárgyakból 
részletes vizsgálatot tesznek folyó év junius 12—20 íg. 
Junius 21-én lesz a fentebb nevezett osztályok közvizs-
gálata, melyet az nap este a szokásos műéneklés, szavalat 
és tanulók zene-előadása rekeszt be. Junius 22-én és a 
következő napokon tartatnak a szóbeli érettségi vizsgá-
latok. Junius 28-dikán lesz a bejegyzett magán-tanulók 
vizsgálata. A gymnasiumi felső osztályokkal kapcsolatban 
álló tanító-képzőbeliek osztály-vizsgálata junius 13. és 
15. s a tanító-képesítő vizsgálat junius 18. délutánonként 
fog megtartatni. Mindezen vizsgálatokhoz a köznevelés 
ügye és főgymnasiumunk tanuló-ifjusága iránt érdeklődő 
tiszt, közönséget hivatalos tisztelettel meghívja az igaz-
gatóság. 

* Helyettes- és segédlelkészek elhelyezése a 
dunamelléki egyházkeridetlen a közgyűlés által a követ-
kezőleg eszközöltetett. Gyarmati Károly h. 1. Orgovány, 
Szabó Nándor h. 1. Kis Oroszi, Sedivi János h. 1. Szent-
Endre, Sedivi Frigyes előkönyörgő Mogyoród, Kuthi 
István h. 1. Dunaföldvár, Szentpéteri Pál t. k Solt, 
Somodi József h. 1. Bogdán, Mádi Lajos h. 1. Új-Pest, 
Benedek Ede h. 1. O-Kécske, Turi Lajos h. 1. Gyűd, 
Szűcs László s. 1. Hidvég, Szigeti Bálint h. 1. Szaporca, 
Gödöllei József h. 1. Némedi, Tóth Lajos s. tanár Kun-
Szent-Miklós, Bányai Géza h. 1. Tápió-Szele, Pap Gusz-
táv t. k. Fülöpszállás, Barsi Miklós h 1. Pacsér, Kővári 
László t. k. Laczháza, Farkas Sándor h. 1. Ercsi, Hajdú 
Ignác t. k. Szabadszállás, Bocsor Béla s. 1. Katádfa, 
Tatai Lajos h. 1. O-Moravica, Szűcs Sándor h. 1. Ireg, 
Turi Károly h. 1. Kapoly, Schneider Pál missziói lelkész 
Beska, Vitányi Bertalan h. 1. Kopács, Varga Sándor 
h. 1. Szánk, Munkácsy Lajos h. 1. Becefa—Zsibót, Nagy 
József t. k. Bonyhád, Kelecsényi Mihály s. 1. Sz.-László, 
Kátai Endre h. 1. D.-Sz.-György, Nagy Imre h. 1. Garé, 
Nagy Lajos t. k. Vasad, Szabó Gyula t. k. Besence— 
Páprád, Szabó Elek hitoktató Ó-Buda, Bálint Károly h. 1. 
N.-Harsány, Kiss Béla tanár Gyönk, Lampert Gyula 
h. 1. Jut, T. Molnár Albert h. 1. Bugyi, Körösi György 
s. 1. Dr.-Szabolcs, Újvári Cs. Lajos t. k. Úszód, Török 
Zsigmond hitoktató Budapest, Kontra János s. 1. Buda, 
Kovács Ferenc t. k. Bogyiszló, Tóth Pál s. tanár Kun-
Sz.-Miklós, Szekér István s. I. Vereb, Aracs Gyula h. 1. 
Gerjen, Dézsi Mihály h. 1. Cegléd, Csekei István h. 1. 
Szolnok, Kozma Géza missziói 1. Csajkáskerület, Szekér 
Sándor h, 1. Kőröshegy, Sógor Endre s. 1. L.-Berény, 
Keck Zsigmond missziói 1. Bánovce, Kovács Ákos t. k. 
Sz.-Sz.-Márton, Szabó Lajos t. k. Dömsöd, Sikó Ernő 
s. 1. Váralja, Biczó Zsigmond s. 1. Német-Székely, 
Urházi Sándor s. 1. Budapest, Szöllősi Antal s. 1. Duna-
Pataj, Kovács Géza s. 1. Haraszti, Szűcs Károly előkö-
nyörgő Kara Jenő, Katona Ferenc s. 1. Gárdony, Kudar 
Kálmán s. 1. Cegléd, Fördős László hitokt. Kecskemét. 
Józan Sándor t. k. Csákvár, Horváth Gyula t. k. Ve-

zsenv, Szőts Gerő hitokt. Budapest, Szabó A'adár hit-
oktató Budapest, Kócsi Dániel t. k. Jászkisér, Benedek 
Antal s. 1. D.-Vecse, Dobos Ferenc s. 1. Alsó-Némedi, 
Módra Imre s. 1. Kecskemét, Török József h. 1. Szólád, 
Máté Zoltán s. 1. Vörösmart, Csáki István s. 1. Rád, 
Nagy János s. 1. Kórógy, Pap Albert s. I. N.-Kőrös, 
Szigeti Zoltán s. 1. Kecskemét, Nagy Zsigmond s. 1. 
Kőbánya, Tóth Kálmán s. I. N.-Kőrös, Sípos Pál s. 1. 
Budapest, Göde Sándor missziói 1. Szeliste, Gál László 
s. 1. Tök, Kurucz Sándor t. k. Luzsok, Kármán Lnjos 
s. 1. Torzsa, Barsi Zoltán t. k. Bicske, Jurányi Gusztáv 
s. 1. Feketehegy, Horváth Gyula s. I. Kémes, Kerekes 
Endre tanár K.-Sz.-Miklós, Pátkai János s. 1. Héviz-Györk, 
Füle Antal s. 1. Paks, Érsek Elek s. 1. Miszla, Szalay 
Ferenc s. 1. N.-Szokoly, Fejes György s. 1. Csúza, Liptai 
Imre s. 1. Ha'as, Thorma József s. 1. Gyöngyös, K. Nagy 
Zsigmond hitokt. Kecskemét, György Ferenc Cece, 
Tóth Bertalan s. 1. N.-Abony. 

* Kérelem. Tisztelettel kérem a lelkész és tanító 
urakat s általában a »Protest. Egyházi és Iskolai Lap* 
t. olvasóit, szíveskedjenek a mostani vagy a régebbi 
képviselőválasztási mozgalmak alatt önálló alakban meg-
jelent és megjelenendő röpiratokat, programm-beszédeket, 
beszámoló beszédeket, kortes-verseket, szóval az úgyne-
vezett választási nyomtatványokat számomra — saját 
költségemre — Sárospatakra megküldeni. Sárospatakon, 
1887. junius 7. — Ballagi Géza. 

* Belmisszió Beregmegyében, A vadregényes 
Beszkid bércei között fekvő Verchovinán a munkácsi 
újonnan választott lelkész, Peterdy Károly pünköstkor 
tartotta első missziói functióját, melyről a következő 
tudósítást vettük. »Gyönyörű pünkösti napunk volt, kí-
vánni sem lehetett kedvezőbb időt! Már kora reggel 
kezdtek a hivők gyülekezni az istenitisztelet helyéül 
kijelölt szolyvai indóháznál. Pontban 10 órakor d. e. az 
esperes-lelkész káplánjával, Vígváry Mihálylyal — az 
állomási főnökség által készséggel átengedett — I. oszt. 
díszes váróteremben megjelenvén, a százat meghaladó 
(117) számban egybe sereglett hívek rázendítették a 
»Jövel szentlélek úr isten* — kezdetű pünkösti éneket, 
majd a jeles szónoknak ismert Vigváry M. Istenhez 
emelt buzgó ima után a nagy részben intelligens gyü-
lekezethez s Önmagához méltó nagyhatású alkalmi taní-
tást tartott . Midőn pedig esperes úr az Úr asztalához 
lépett — ihletett ajkakkal áldást esdve a hívekre — 
mindenki oly mélyen meg volt hatva, hogy a hála és 
öröm könnyeit láttuk rezegni a szemekben. És méltán, 
mert hiszen első pünköstjük volt ez nékik. A gyönyörű 
alkalmi agenda után az úri szent vac-orát kiosztván, 
buzdítva hívta fel a híveket, hogy járuljanak ő hozzá 
m'ndenkor gyermeki bizalommal, s ha szükséget fogják 
érezni jelenlétének, ő soha nem fog kímélni semmi fá-
radságot ; sőt örömére szolgál, ha híveink lelki jólétét s 
nyugalmát munkálhatja, s Ígéretet is tőn, hogy az ara-
tási időszakban ismét meg fog közöttük istenitisztelet-
tartás végett jelenni, mely igéretét a buzgó hívek nagy 
lelki örömmel fogadták. Az Úr vacsorájában a vidék 
intelligentiája is részt vett, nevezetesen: Alsó Vertekéről 
— a magyar határ eme végpontjáról — a kir. aljárás-
biró, Beszkidről az állami mérnök, Volócról a gyógy-
szerész, Szolyvárói a szolgabíró és járás orvos, ezeken 
kívül vasúti hivatalnokok, szolgák, munkások stb., mind-
annyian hithű magyar protestánsok, kik nem késtek 
amaz óhajuknak kifejezést adni : vajha mielőbb (egy 
Szolyván, a felvidék eme központján építendő) saját 
imaházukban gyűlhetnének egybe Istenünk nagy és szent 

! nevének dicsőítése véget t ! Istenitisztelet után néhány a 



vidék uraiból álló társaság — élén Peterdy esperes 
úrral — Balajthy Mór szolgabíró házánál talált szívélyes 
fogadtatásra, hol a derült hangulatot a derék házi asszony 
ízletes ebédje fokozta. Majd ebéd végeztével a szolyva-
hársfalvái fürdőbe rándult ki a társaság s pár órai kel-
lemes időtöltés után kocsikra iilve nt. esperes úr s a 
hozzá csatlakozott kiséret Munkácsra hajtatott.« Balajthy 
látván, oroszvégi állami tanító. 

* Rövid hirek. Arvaházunk köréből. F. hó 8-ikán 
Szeberényi Gusztáv ev. püspök és Bachát Dániel esperes 
látogatást tettek az orsz. prot. árvaházban és az ott 
tapasztaltak felett teljes megelégedésüket fejezték ki. 
Fabry Lajos ezredes pedig harminc frtot adott át az 
igazgatónak az intézet részére. Az évi zárvizsgák f. hó 
25-én tartatnak. — A budapesti theol. akadémián a 
szokásos évi zárvizsgálatok folyó hó 17—18-ik napjain 
fognak megtartarni. — Debrecenből írják, hogy Kövesdi 
János, ki a cegléd-utcai új templom harangjait saját 
költségén öntette, midőn a szakértők constatálták, hogy 
a D. F. és A. hangú 3 haranghoz összhang szempontjából 
egy C. hangú negyedik is szükséges volna, azonnal ajánl-
kozott ennek megöntetésére is. A harangok Budapesten 
a Thury-cégnél készülnek. — Kovászna községben a népes 
református egyházból félremagyarázott jogsérelem miatt 
3 1 személy unitáriussá lett, kikhez piinkösti istenitisztelet 
tartás végett nyolc kocsi kiséret mellett 3 pap, 4—5 kán-
tor s több presbyter jelent meg a környékből. Ez eljá-
rást circusos reklám-csinálásnak nevezi a »Sz—ly N—1.« 
— A brassói evang. magyar csperesség a különválás 
által követelt szervezkedés utolsó stádiumán is átesett. 
A napokban ejtette meg az esperességi felügyelő megvá-
lasztását, mely állásra báró Edelsheim-Gyulai Lipótot si-
került megnyernie. 

* Gyászhirek. Kisantal Sámuel rétyi ref. lelkész 
élete 68-dik, lelkészkedésének 36-dik, egyházmegyei fő-
jegyzői hivataloskodásának 16-ik évében f. hó 4-én 2 évi 
sorvasztó betegség után elhunyt. Tudományosan képzett 
lelkész volt s az egyházi (erdélyi) lapok hasábjain gyak-
ran lehetett nevével találkozni. Áldás emlékére! — 
Budaházi Pál halászi ref. lelkész életének 54-ik évében 
rövid betegség után elhunyt, 8 kiskorú gyermeket hagyva 
árván. Béke hamvaira ! — Újverbászon özv. Klementiszné 
született Kossuth Gecilia asszony, széles körben ismert 
példányszerű életű lelkész-özvegy, élete 85., özvegysége 
58-dik évében elhunyt, Férje, Klementisz János rákos-
keresztúri lelkész, kora halála után Újverbászra költözött 
s ott éveken át egy virágzó nőnevelő-intézetet igazga-
tott. Elaggott napjait gyermekei, unokái és szépunokái 
körében élte le, páratlan szülői gondosságot fejtve ki és 
mintaszerű tiszteletben és szeretetben részesülve övéi és 
a község minden lakója részéről. Nem volt szem, mely 
meg nem könyezte a tisztes matronát. A halotti beszédet 
Schneeberger János evang. lelkész tartotta fölötte. Béke 
poraira! 

* Szerkesztő i mondanivalók. S. K. úrnak tí. S. A jövő 
számban. — 0. K. úrnak N. K. Gyöngélkedés tartott a magánlevél 
megírásától. — L. A. útnak T. Sz. M. Jövő számra kellett hagynunk. 

Rlunione Adriat ica di Sicurta cs. k. szab. biztosító társaság 
Triesztben. E társulat rendes közgyűlése junius hó 2-án tartatott meg 
Triesztben és fontosabb adatait az 1886-iki üzletévről következőkben 
ismertetjük. I. Életbiztosítások. Az ágazat műveletei folytonosan emel-
kedő irányban haladnak, a mennyiben az 1886-ban kötött biztosítások 
10.250,273 frt tőke és 15,861 frt járadékra, tehát többre, mint bár-
mely megelőző évben rúgtak. A biztosítási állomány 1886. dec. 31-én 
41.804,764 frt tőke és 92,086 frt járadék volt, e szerint tehát tiszta 
emelkedés 4.927,719 fit, a biztosított tőkén és 10,849 frt a járadékon, 
í— Díjakon bevétetett 1.755,956 frt, vagyis 160,797 frttal több mint 
a megelőző évben. Az 1886-ik évben halál- és túlélési esetekért 
876,737 frt fizettetett k i ; ezenkívül 142,184 frt, a dec. 31-én még 

liquidálva nem volt halál- és túlélési esetekért tartalékba helyeztetett. 
A díjtartalék 8.155,216 forint, ezen tételnél a mult év ellenében 
707,825 frt emelkedés mutatkozik. II. Elemi (tüz-szálUtmány- és jég-
kár) biztosítások. Ex ágazat díjbevétele 7.765,144 frtra rúgott, viszont-
biztosításokért 3.223,195 frt adatott ki. Károkért 1886-ban 5.756,337 frt 
fizettetett, mely összegből 2.307,011 frt viszontbiztosítók terhére esik. 
Ezenkívül függőben levő károkért tisztán 207,607 frt helyeztetett tar-
talékba. A tehermentes díjtartalék tűzbiztosításokért 1.505,080 forint 
(50 és fél százaléka a saját számlára maradt bruttó díjbevételnek) és 
szállítmánybiztosításokért 14,686 frt. A későbbi lejárattal biró díjtárca 
17.948,145 frtra rúg. Az intézet létezése óta károkért összesen kerek 
134 millió frt fizettetett ki. A jégbiztosítási üzlet az elmúlt évben tetemes 
veszteséget hozott, mely részint a létező s a mult év végén 550,000 frtra 
rugó külön jégtartalékból 100,000 frttal és részint a többi ágazatok feles-
legéből fedeztetett. Az ez után maradó mérlegnyeremény 285.093-53, 
mely összegbó'l alapszabályszerűleg 50.33971 frt az általános nyeremény 
tartalékalaphoz csatoltatott és az osztalék részvényenként 55 forint. A 
mult évi december hóban még a tárcában volt 700 darab társulati 
részvény kibocsátása teljesen lebonyolíttatott és a befizetett részvénytőke 
emelésén kívül 280,000 frttal (700 részvény á 400 frt) a társulatnak 
455.981,15 frtot hozott, mely összeg teljesen tartalékba helyeztetett, 
ugyanis 100,000 frt az életbiztosítási ágazat külön nyereménytartalékához 
és 355,981 frt 15 kr az általános nyereménytartalék-alaphoz csatoltatott. 
Utóbb jelzett alap ez által meghaladja a társulati alapszabályban meg-
határozott egy millió forintnyi összeget, mi által jövőre az évi nyere-
ményből 20 százalék helyett csak 10 százalék fog az általános nyere-
mény alaptartalékához csatoltatni. A részvénytőke jelenleg négy millió 
forint, 1.600,000 frt készpénz befizetéssel. A társulat tartalékai 1886-ban 
1.049,906 frt 61 krra emelkedtek és összesen 10.865,164 frtra rúgnak, 
melyek következőleg vannak összeállítva: az életbiztosító ágazat tiszta 
díjtartaléka 7.257.331 frt,a tűzbiztosítási ágazat díjtartaléka 1.505,080 frt, 
a szállítmánybiztosítás nettó díjtartaléka 14,686 forint, a jégbiztosítás 
különtartaléka 450,000 frt, az A) mérleg árfolyam ingadozási tarta'ék 
186,937 frt, a B) mérleg árfolyam ingadozási tartalék 161,626 frt, az 
életbiztosítási ágazat külön nyereménytartaléka 250,000 frt és az általános 
nyereménytartalék-alap 1.039,502 forint. 

N E C R O L O G . 

IPapp M ihá l y 

1833-1887 . mmmmtmmmmmmmmmmmmm* 

A szentlélek kitöltetése nagy emlékünnepén gyász-
felleg borítá el a b.-gyulai evang. ref. egyház tagjainak 
lelkét ; mert közszeretetben álló lelkésze elhunyt rövid 
szenvedés után május hó 26-án, életének még csak 54-ik, 
lelkészkedése és családi életének 26-dik esztendejében. 
Született a boldogult lelkész Makón az 1833-dik évben, 
iskoláit szülőföldén kezdette, folytatta II.-M.-Vásárhelyen 
és Nagy-Kőrösön, a közbenjött szabadságharcban, dacára 
fiatal korának, részt vett s azon kifogásnak ellenébe, 
hogy a fegyvert el nem bírja, bátran felemlítvén, hogy 
a dobot is tudja kezelni, ezred dobosának bevétetett s 
ily minőséggel is egy ízben közel állott a halál kapujá-
hoz. De az isteni gondviselés megtartotta a vészes na-
pok után is, úgy hogy Debrecenben folytatva pályáját, 
elvégezte a hittani tanfolyamot, hol egy évig rajztanár 
(szakszerűleg kezelvén az irónt) és főiskolai gazda tisztet 
is viselt. Pályája végeztével H.-M.-Vásárhelyen volt 
s.-lelkész b. e. Tóth Ferenc kitűnő esperes lelkész és 
szónok mellett 4 évig, onnan jött az alkotmányos évben 
1861-ben Gyulára, itt nősült meg azon évben, feleségül 
vévén főnöke derék leányát, Tóth Karolinát. 

Ez időtől fogva máig itt lelkészkedett, hol az 
egyház ügyeit tehetsége szerint, tőle telhető erélylyel 
kezdette vezetni, rendezni; magtárt s alapítványi pénz-
tárakat teremtett, melyeknek áldásos működését ma is 
hálás elismeréssel tapasztalja az egyház minden tagja. 
Rendszerető, nemes szívű lelkész volt s e több feleke-
zettel biró megyei székvárosban, központon mindeneknek 



elismerését teljes mértékben kiérdemelte, úgyhogy csak 
nem minden fontosabb egyletnek, bizottságnak élő, 
munkás tagja volt. Kedvelt szónokává lett a közönség-
nek terjedelmes, szép, erőteljes hangja által, rajzolás, 
írásban kitiinő mester volt, az általa vezetett anyaköny-
vek valódi metszett betűkkel ékeskednek, igazi minta-
írása volt, csín, jóizlés egyaránt feltetszettek azokon. 

A békés bánáti egyházmegyének huzamos ideig 
pénztárnoka volt, majd tanácsbiróvá is elválasztatott. 
Élete utóbbi pár éveiben egészsége gyorsan kezdett alá-
hanyatlani s az erős test erejét, színét rohamosan rom-
bolák a siető napok, kénytelen volt s.-!elkészt venni maga 
mellé s egyidőre visszavonult a papi .szolgálatok teljesí-
tésétől, mígnem — fájdalom — egy szélhűdés ér tés rövid 
szenvedés után családjának, rokonainak, jó barátjainak, az 
egyházközségnek mély7 bánatára e mulandó hazát amaz 
örökké valósággal cserélte fel, mely felé annyi híveket 
buzgósággal vezérelt. 

Szigorú lelkiismeretességgel teljesíté papi hivatalá-
nak igazán soknemű terheit, annak élt ritka kitartással, 
elvétve esett meg, hogy elhagyta gyülekezetét csak 
rövid pár napra is. Koporsója felett nt. Szabó János 
békés-bánáti esperes, k.-tarcsai lelkész és jóbarátja tar-
tott úgy hangjára, mint tartalmára nézve a halotthoz és 
szónokhoz egyiránt méltó beszédet Máté 10, 39. vers 
alapján ; gyönyörű, élvezetes, vigasztaló és felemelő vo-
násokkal rajzolván azoknak lelkületét, kik elvesztik az ő 
életöket Krisztusért, hogy megtalálják az általa igért s 
megszerzett örök j óka t ; meglepő fordulatokkal tüntetvén 
fel az ellentétet, kik látszanak megtarlani életöket, ho-
lott azt elvesztik s kik vesztik el, pedig valójában meg-
találják azt. 

A templom szorongásig megtelt, gyászéneket a 
Csiszár Sámuel ev. ref. kántor által vezetett énekkar 
zengett a templomban úgy, mint a háznál, ez utóbbi 
helyen Kéri Kálmán dobozi lelkész tartott szép kidolgo-
zású, felséges hangon előadott imát, mely után megin-
dult a papi lakról a menet a temető felé, kísérve a ko-
porsót évtizedek óta együtt nem látott tömeg. A sírnál 
Kutas Bálint segéd-lelkész vett búcsút főnökétől egy 
meghatott szívből felbuzgott imával, ennek elhangzása 
után felzengett az énekkar gyászéneke s letétetett a 
koszorúkkal borított koporsó az enyészet hideg ágyára, 
az atya kis fia mellé végnyugalomra, törzs és csemete 
együtt várván a feltámadás serkentő szózatát. 

A környékből megjelentek Békésről Szegedi Károly 
úgy is mint barát és dr. Hajnal István tanácsbírák; Gyula-
váriból az agg lelkész neje, leánya és vejével s Böször-
ményi Béla segéd-lelkészszel, Deák György lelkész 
Csorvásról. 

Aludj sírodnak keblén csendesdeden pihenve ked-
ves halott, kit magának eljegyzett a gyászos sírhalom, 
mely mellett levert szívű bús Özvegy és 5 árva (r fiú, 
4 leány) hullatja a mély bánat ködétől átszőtt hálás 
könyeket, egybevegyűlve a gyülekezet könyeivel. 

Iiácz János. 

A D A K O Z Á S O K . 
* A budapest-budai ev. ref. templom építésére 

újabban következő adományok tör téntek: Perselypénz 
május hó 30-án 10 frt 71 kr. Dunapataji ev. ref. egyház 
gyüjtő-ivén 7 forint, gróf Ráday Gedeonné gyüjtő-ivén 
60 frt, Hegedűs Sándorné született Jókai Jolán gyüjtő-
ivén 182 frt 94 kr. Veres Sámuel Szeszta-Komoróc 2 frt. 
Barla Szabó János Nagy-Dobsza 50 kr. Farkas József 

Borsód-Harsány 5 frt. Csiszér Gábor Egerpatak 1 frt. 
Bőcsi ev. ref. lelkészi hivatal 2 frt. Felső-lövői evang. 
egyház 2 frt. Dr. Thomas Lajos 2 frt, Vitéz János és 
felesége Kovács Zsófia Lorántháza 4 forint, Benedicty 
Gyula 2 frt. Budapestről : Szőts Albert Emil 20 krajcár. 
Pabár Imre 50 kr. Borosnyai Oszkár 65 kr. Komlósy 
József, Fülöp Péter és László Pál I — I forint. Ö/.vegy 
Kontrás Ignácné 1 frt 50 kr. Dr. Hamary Dániel, Ta-
kács László, Ráskay Vilmos és Faragó János 2 —2 frt. 
Özvegy Benárd Lajosné és Garzó Lajos 3—3 frt, Sor-
sich Ferenc 6 frt. Kármán Lajos és Lukács Antal 10— 
10 frt, Dániel Ernőné 20 frt, gróf Andrássy Manó, 
Barkasy Géza, Beretvás Endre, Nemeshegyi József és 
Saxlehner András 50 — 50 frt. Arany László, Halász 
Vince, Vigyázó Sándor és idősb br. Wodiáner Albert 
100—100 frt. — Összesen: 996 frt, illetőleg 993 forint 
65 kr. — Ezen és a második közleményben kimutatott 
összeggel együt t : 19,134 frt 3 kr, van a pesti h. e. 
takarékpénztárban elhelyezve. — Budapest, 1887-ik évi 
junius hó 3-án. — Szőts Albert, pénztárnok. 

Az orsz. prot. árvaházra: Gueth Sándor felső-eőri 
leik. esperes 3 frt. (Ehhez járultak : a confirmandusok 
2 frt 51 krral, mit a lelkész kikerekített 3 frtra.) — 
Jávory Nándor nemes-dédi h. ref. lelkész az egyház ré-
széről 80 kr. — Bocsor Lajos tengődi ref. leik. 3 frt 
43 kr. (Ehhez járul tak: az 1886-ik évi confirmáltak: 
Nagy Károly 20 kr, Lakos István 5 kr, Czobor Ká-
roly 4 kr, Keserű Lidia 5 kr, Tihanyi Eszter 10 kr, 
Nagy Sára 10 kr, Balog Lidia 10 kr, Vecsei Zsófia 10 kr, 
Dávid Lidia 10 kr, Zsebeházy Lidia 10 krajcár, Czobor 
Zsófia 10 kr, Csere Eszter 10 kr, Keserű Mária 10 kr, 
az 1887-ik éviek: Bene Ferenc 1 frt, Keserű József 10 kr, 
Sütő József 10 kr, Zsoár Lidia 20 kr, Imre Zsófia 10 kr, 
Székeli Sára 20 kr, Táska Erzsébet 10 kr, Juhász Vilma 
10 kr, D. Kovács Erzsébet 10 kr, Lakos Észter 10 kr, 
Puskás Lidia 10 kr. — Nagy Imre ugrai ref. leik. 72 kr. 
(Ez összegből 26 kr a confirmált gyermekek adománya 
46 kr, pedig áldozócsütörtöki perselypénz.) —• Gózon 
Gyula somogy-kilitii ref. leik. confirmáltjai részéről 2 frt. 
— Balla Árpád sziget-sz.-miklósi ref. leik. confirmáltjai 
részéről 1 frt 30 kr. — Bokor Benő kisbajomi ref. leik. 
confirmáltjai részéről 1 frt 50 kr. — Csekey István szol-
noki ref. h. lelkész a confirmáltak részéről 3 frt 50 kr. 
— Tatay Lajos ómoravicai ref. h. leik. (Ebből gyűjtöt t 
Biró János a fiúknál 1 frt 74 krajcárt, Majlát Zsófia a 
leányoknál I frt 18 krt, s e két tételt a beküldő kiegé-
szítette 3 frtra.) — Sütő Kálmán bereg-somi ref. lelkész 
3 frt. (Ehhez járultak a confirmáltak : Balog Borka 8 kr, 
Barkaszi Julis 5 kr, Barta Lajos 14 kr, Barta András 
8 kr, Barta Mari 10 kr, Deme András 12 kr, Gerzsenyi 
Berti 5 kr, Gerzsenyi Károly 10 kr, Jáhor Eszter 13 kr, 
Kis Eszter 7 kr, Kódus Ágnes 7 kr, Kódus Bori 9 kr, 
Kondor Borcsa 5 kr, k. Ködöböcz András 5 krajcár, 
n. Ködöböcz András 9 kr, Ködöböcz Boris 8 kr, Kö-
döböcz Erzsi 10 kr, Ködöböcz Eszter 10 kr, Ködöböcz 
Józsi 8 kr, Ködöböcz Lidi 8 kr, Pap Sándor 3 krajcár, 
Ricsei Julis 3 kr, Sütő András 5 kr, Sütő Rozi 10 kr, 
Szatmári Pál 5 kr, = 1 frt 97 kr, lelkész kiegészíti 
3 frtra.) — Balog Ambrus berek-böszörményi ref. leik. 
a confirmáltak részéről 1 frt 61 kr. — Veres Benő nagy-
korpádi ref. leik. 2 frt 50 kr. (Ehhez járultak a confir-
máltak : Vecsei László 10 kr, Iványos József 10 krajcár 
Szentgyörgyi János 50 kr, Vörös György 10 kr, Erős 
József 50 kr, Bakos Ferenc 4 kr, Vajda József 10 kr, 
Kulcsár József 10 kr, Kovács József 10 krajcár, Gyurkó 
Erzse 20 kr, Pacsir Erzse 10 kr, Kis Erzse 6 kr, Ja-
koda Kata 10 kr, Zóka Ilona 40 kr.) (Folyt, köv.) SzerJc. 



Pályázat visszavonás. 
Az e lapok f. évi 21-ik számában a kis-szént-miklón 

református leány-egyház lelkész-tanítói állomására vonat-
kozólag hirdetett pályázat, a dunamelléki egyházkerület 
közelebbi közgyűlésének intézkedése következtében vissza-
von atik. 

Kelt Budapesten, 1887. junius 11-ikén. 
Szász Károly, püspök. 

I F A X - T Z T j ^ 2ÜÜ - ^ . T . 

A hajdú-böszörményi hat osztályú ev. re r. gymna-
siumban közelebb történt halálozás folytán üresedésbe jött 
most már két tanári állomásra pályázat hirdettetik. 

Az egyik tanári szék tantárgyai : latin és magyar 
nyelv a gymnasium alsóbb osztályaiban, a másik tanári 
szék tantárgyai : mennyiségtan és ábrázoló mértan. 

Javadalmazás 800 frt évi fizetés és 100 frt lakbér. 
Pá'yázhatnak a törvény szerint képesített ev. ref. 

tanárok és tanárjelöltek. — Pályázók a gymnasium fel-
ügyelő tanácsához címzett kérvényüket, melyben élet-
koruk, vallásuk, nős vagy nőtlen állapotuk, egészségük, 
hadkötelezettségi viszonyuk, végzett tanulmányaik és ta-
nári képesítésük, nyelvismereteik és netán eddig tett 
szolgá'ataik okiratokkal igazolandók, ha szolgálatban 
vannak, elöljáróságuk útján — mingsítvényi táblázattal 
nt. Szeremley József h.-böszörményi lelkész és esperes 
úrhoz f. évi julius hó 1-ső napjáig küldjék be. 

A megválasztandó tanárok 2 évi próba-idő után 
állandósíttatnak. 

H.-Böszörmény, 1887. évi junius 6. 
S o m o s s y B é l a , 

felügyelő tanács-elnük. 

A rimaszombati egyesült protestáns fó'gymnasiumban 
a latin s görög nyelv egyik tanszékére ideiglenes minő-
ségben egy évre kinevezett helyettes tanár alkalmazási 
ideje ez iskolai év végével lejárván, felhivatnak azok az 
okleveles ev. reform, tanárok és tanárjelöltek, kik ez 
állomást elnyerni akarják, hogy szabályszerűen felsze-
relt kérvényeiket f. 1887. évi junius hó 30-dik napjáig 
a gymnasiumi igazgatósághoz küldjék be. 

Ez állomással 1000 frt fizetés és 150 frt lakbér, 
előleges havi részletekben van összekötve. 

A kötelezett tanórák száma hetenkint 20—22. Az 
illetőt az igazgató választmány ajánlatára a nagymélt. 
magyar kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter nevezi ki, 
a kinevezett állomását f. é. szeptember első napján tar-
tozik elfoglalni. 

Rimaszombat, 1887. junius 1. 
Az igazgatóság. 

- f Sül A ' J l ' . 

A nyíregyházai államilag segélyezett ágost. evang. 
főgymnasiumban a jövő 1887-—88-dik tanévre a VIII ik 
osztály megnyitása alkalmából három rendes- egy he-
lyettes- és egy rajztanári tanszék fog pályázat útján 
betöltetni. 

1. A rendes tanszékek a következők ; egy latin-
görög ; egy német-latin és egy történelem-magyar ny. tan-
szék. Ezen tanszékekre alkalmazott rendes tanárok java-
dalma 1100 frt és 200 forint lakbér-illetmény; e helyett 
azonban joga van az egyháznak természetben adni al-

kalmas lakást. Ha e tanszékekre helyettes tanárok ide-
iglenesen alkalmaztatnak, ez esetben fizetésük 800 frtban 
állapíttatott meg. 

2. Tlelyettestanár a »mennyiségtan és természet-
tani* tanszékre alkalmaztatik 750 frt évi fizetéssel. 

3. A rajztanár fizetése 600 forint ; ha pedig a 
tornatanításra is képesítéssel bír s ennek tanítására vál-
lalkozik, ezért külön díjazásban részesül. 

Megjegyeztetik, hogy a latin-görög, német-latin és 
rajztanári tanszék betöltésének joga a nmlt. vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumot illeti; a történelem-magyar 
ny. tanszéket és a helyettes tanári állást választás útján 
a főgymnasium pártfogósága tölti be. 

Mindezen állásokra pályázhatnak protestáns (első 
helyen ágost. evang.) hitvallású középiskolai képesítéssel 
biró tanárok vagy tanárjelöltek. Mind az öt tanszék bár-
melyikére pályázni óhajtók felhivatnak, hogy a képesí-
tésüket s eddigi működésüket igazoló okmányokkal fel-
szerelt folyamodványaikat »a főgynasium pártfogóságá«-
hoz címezve f. évi junius hó 20-áig alólirotthoz küldjék 
be. — Személyes bemutatás kívánatos. 

Kelt Nyíregyházán, 1887. évi május 31-kén. 
P a l á n s z k y S á m u e l , 

2—2 gymnasiumi felügyelő. 

I F ' .A . Xu"5r_Á. S A T , 
A tiszántúli ev. ref. egyházkerület . nagy-károlyi 

egyházmegyéjébe kebelezett nyirmegyesi lelkészi állo-
másra.^ 

Évi fizetés különféle termény, készpénz, földhaszon-
élvezet és stólával együtt 991 frt 70 krra megy, s így 
ez állomás egyházker. osztályozás szerint 2-od osztályú. 

Pályázatok julius 10-dik napjáig Segesvári József 
espereshez Kántor Jánosiba (Szatmármegye, posta helyben) 
küldendők. 

Debrecen, 1887. junius 9. 
B é v é s z I B á l i n t , püspök. 

3—4 Kincsem-
Sorsjegyek 1 1 j u 1 1 sorsjegy f r t 1 0 . — 

1 6 sorsjegy f r t 5 . 5 0 

F ő n y e r e m é n y 

M a g y a r l o v a r - e g y l e t s o r s j e g y - i r o d á j a 

Budapest, váci-utca 4—6. sz. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs ' : Szőts Farkas. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: HDr. B a l l a g i IvEóx. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 



Harmincadik évfolyam. 25. sz. Budapest, 1887. junius 19. 

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. 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. 

U ^ F " T e l j e s s z á m ú p é l c L á L z i y o k k i S L l m i n d i g s z o l g á L U x a - t - i i r i k : . 

E L Ő F I Z E T É S I FELHÍVÁS 
a 

„PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP" 
1887. évi 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-litca 29-dik szám alatt) kérjiik küldeni. 

S z ő t s F a r k a s , Dr. Ballagi Mór, 
főmunkatárs. laptulajdonos és felelős szerkesztő. 

A socialismus és az egyház.1) 
A tűz és víz sohasem békülhetnek ki egy-

mással. A katholicismus és a protestantismus 
közti küzdelem a látszólagos pihenés után ismét 
megújult, s ezúttal a küzdelem nem a tudós de-
ductiók mezején, nem a dogmatikus polémiák, 
hanem a socialismus terén történik. Az az egy-
ház lesz a győztes, mely a socialis kérdés megol-
dására legtöbbet tehet. Bizonyos, hogy a bibliá-
ban nincsenek nemzetgazdasági formulák, sem 
politikai törvények. Az én országom nem e 
világból való, mondá az Idvezítő. Különben is az 
egyháznak sohasem lehet feladata, hogy akár 
közvetlenül, akár közvetetten nemzetgazdasági 
problémákat oldjon meg, vagy, hogy Isten igé-
jéből a megoldásra formákat állítson fel; hanem 
csak az, hogy a megoldásra szükséges erkölcsi 
erőket szolgáltassa. 

A kérdés tehát azon sarkallik, hogy hol ta-
lálhatni azokat az erkölcsi erőket a legtisztábban 
és legbővebben? a katholicismus vagy a pr ' es-

') Katholicismus und Protestantismus gegeniiber der S> alen 
Frage, von Dr. G. Uhlhorn, Göttingen 1887. 

tantismus kebelében-e? Első tekintetre úgy tet-
szik, hogy részben a protestantismusé a kedve-
zőtlen helyzet. Az ő egyszerűségével szemben a 
congregatioknak, legényegyleteknek Canisius- s 
másféle társulatoknak bővében lévő római egy-
ház büszkén veszi szájára Ketteler püspök eme 
szavát: , a socialis kérdést csak a keresztyénség 
oldhatja meg; egyház nélkül nincs igaz keresz-
tyénség, igazi egyház pedig csak a római katho-
likus, tehát csak ez bírja a socialis kérdést meg-
oldani.* 

A protestantismus már annál fogva sem bír 
ezzel a kérdéssel — mondogatják a katholiku-
sok — mert ő nemzi a liberalismust, melynek 
édes gyermeke a socialismus, minélfogva a saját 
maga okozta bajokat orvosolni nem bírja. Sőt a 
németek között oly iró is akadott, ki az orosz 
nihilismus atyjává is a protestantismust szeretné 
tenni. 

Az ily szemrehányásokkal szemben két do-
logra hivatkozhatni: egyfelől arra, hogy a so-
cialismus jobban gyűlöli a prot. egyházat, mint 
a katholikust. A protestantismus — úgymond 
Liebknecht — a magán tulajdon vallása, a pol-



gárság vallása; >a reformatio a magán tulajdon 
pronuntiamentója. * 

Ne ijedjünk meg ettől a vádtól, sőt a pro-
testanismusnak érdeméül tudjuk be, hogy az új-
kori nemzetgazdasági átalakulásnak is kovásza 
lett. A középkor félt a természettől és a termé-
szet hatalmától. 

A természetet leleplezni nem meri, mert rajta 
mint istentelenen uralkodni nem bír. Csak a re-
formatióval kezdődik a természet rendszeres ku-
tatása, s ennek az alapján a természeti erők 
kizsákmányolása fokozott munkával, gépekkel, 
gyárakkal stb. Mondhatni, hogy a gépen a gaz-
daság terének eme nagy átalakítóján van valami 
protestáns szinezet. Valóban a reformatio a kö-
zépkori szerzetesi eszmét tönkre tette, s helyébe 
az oly keresztyén ideálját állította, ki a maga 
belsejéből fakadó független hitével nem elszaladni 
akar a világból, hanem abban dolgozni és izzad-
ságos munkájával egy új gazdasági korszak ka-
puit nyitja meg. A reformatio a természeti életet 
ismét jogaiba helyezte. Ne angyal akarjon lenni 
ezután az ember, hanem valódi ember. Az ipar, 
kereskedés és tudomány szabad mozgásra tesz 
szert, mert a hitében szabaddá lett ember nem 
ismeri el többé az egyház gyámkodását, s mint 
igaz keresztyén, többé nem a világról való le-
mondásra, hanem annak meghódítására törekszik. 
Mint a hogy az Úr mondá: legyetek a föld urai 
s uralkodjatok minden teremtményen. 

Természetes, hogy a kathol. egyház rosz 
szemmel nézi ezeket a szünös-sziintelen dolgozó 
gépeket, a productio fokozását, a milliókat mil-
liókra halmozó gyáripart, szóval az egész gazda-
sági átalakulást,, s visszaóhajtja azt az időt, a 
midőn mozdonyok nem voltanak, midőn a kla-
stromok csöndjét gőzgép meg nem zavarta, midőn 
a kamatot mint uzsorát halálos bűnnek tartották, 
midőn a szerzés — vagy köznapi néven — gaz-
dagodásvágy utálatos önzés számába jött, s mi-
dőn a vagyonról való lemondást úgy magasztal-
ták, mint a hogy ma magasztalja Perrin kathol. 
nemzetgazda, ki azt legfőbb, s majdnem egyetlen 
erénynek tartja. Ez iskolának némely hívei a 
gyáriparral szemben mértékletességi egyleteket 
szeretnének alkotni, s az ekként megtakarított 
pénzt kolostorok szaporítására, s a népesség száma 
apasztására óhajtanák fordítani. 

Mondjuk ki egy szóval, hogy a róm. egyház 
mai ethikája szakasztott mása néma XIX. század, 
hanem a középkor közgazdaságának. Ezt az ethi-
kát talán leghívebben megtaláljuk aquinói Tamás-
nál, kinek tanulmányozását 1879-ben kötötte a 
hivők szívére egy pápai encyclica. Tamás abból 
az alapelvből indul ki, hogy jobb a szemlélődő 
élet, mint a cselekvő, mert ez az istentelen vi-

lágra, amaz pedig Istenre irányul. Legjobb lenne, 
ha mindenki, mint szerzetes vagy apáca, szemlé-
lődő életet folytatna. Ámde testi szükségeik ki-
elégítése miatt az embereknek cselekvő életet 
kell választani, mert különben éhen halnának, 
íme csak mint szomorú kényszerűséget becsüli 
Tamás a munkát, vagy mint az askesis egyik 
eszközét, ép mint a hogy a középkori szerzete-
seknél szerepel. Ily nézet mellett nem csoda, ha 
Tamás a szerzésvágyat s annak eredményét a 
birtokot, bűnnek tekinti. A bűn eredményezte a 
magán tulajdont, mely a mai bűnös világban 
szükségessé vált; de erkölcsileg mindig magasabb 
rendű dolog szegénynek, mint gazdagnak lenni.1) 

(Vége köv.) Felméri Lajos. 

Codifikáció az erdélyi egyházkerületben. 
A papok próbaprédikdldsdt az erdélyi kerület ez 

alkalommal is fenntartotta, és pedig azon indokból, hogy 
úgy a lelkészeknek, mint a gyülekezeteknek alkalmuk 
legyen egymást választás előtt megismerni. Mi pedig 
most is azon véleményben vagyunk, hogy a próbapre-
dikálás csak »kongatás«, mely igen alkalmas arra, hogy 
a lelkészek tekintélyét lealacsonyítsa, arra kényszerítvén 
a papokat és a papjelölteket, hogy ők keressék az ekklé-
zsiát, nem pedig az ekklézsiák őket. Aztán az az egy-
szeri prédikálás és megjelenés egyáltalán nem is ele-
gendő egymás alapos megismerésére, holott tudjuk, hogy 
a felületes ismeret kevesebb értékű, sőt igen gyakran ká-
rosabb a semmi ismeretnél is. P a p és gyülekezet ün-
nepi ruhába öltözik ilyenkor, mely gyöngeségeiket és 
hibáikat eltakarja szem elől. No, és oknélkíili kiadást is 
okoz az Úr szegény szolgáinak, kivált azoknak, kiket a 
jó szerencse reménye a kerület egyik sarkától a mási-
kig hajszol próbaprédikációt tartani. Pedig olyan lelké-
szeknek, akik 3—400 frtnyi fizetéssel bírnak és olyan 
papjelölteknek, akiknek épen semmi jövedelmük nincsen, 
30—40 frtot egy nagyon is kétséges sikerű kongatásért 
elkölteni, szerfölött nagy és oknélküli áldozat. Hadd 
maradjon hát a próbaprédikálás továbbra is erdélyi 
specialitásnak. Mi legkevésbbé sem áhítozunk utána. 

4. Az erdélyi kerület által tet t szervezeti módosí-
tások közül két kisebb és egy nagyobb jelentőségű ragadják 
meg figyelmünket. 

') A mondottaknak érdekes illustratiója egy menetjegy a túlvi-
lágra. Ily cím alatt: »A paradicsomba szóló menetjegy< (egy piros 
lap; árulja Heine könyvkereskedése Hildesheimban). Jelezve vannak ez 
íítjegyen a paradicsomba vivő vasút helyei is: I. osztály (gyorsvonat) 
ártatlanság vagy martyrság vagy az evangy. tanács követése (szegénység, 
szüzesség, engedelmesség); II. osztály (személyvonat) vezeklés, kegyes 
cselekedetek (imádkozás, bőjtölés, alamizsnálkodás); III. osztály (vegyes 
vagy tehervonat) Isten és az egyház parancsainak megtartása és az 
életpályái kötelességek betöltése; IV. osztály (rendkívül ritka!) a 
halálos ágyon való megtérés. Világos ebből, hogy a munkás is eljut a 
paradicsomba; de ha még egyszer oly lelkiismeretesen végzi is köte-
lességszerű teendőit, csak a III. osztályú, azaz vegyes vonattal juthat 
be; ellenben az a szerzetes és apáca, ki naphosszat szent gyakorlattal 
tölti az időt és gondtalan csöndes életet élt nagy előnyben van, mert 
gyorsvonat szállítja a paradicsomba. Az asztalos, a kovács forgathatja a 
vésőt és kalapácsot akár körme szakadtáig: a gazdagok, kik alamizsnái-
kodhatnak és sokat imádkozhatnak, mégis jóval elejébe kerülnek. íme 
a munkának róm. katholikus felfogás szerinti becslése! E szerint jobb 
és tökéletesebb a szemlélődő élei, mint a munkásság; s ennek megfe-
lelően a szegénység, mint erkölcsi rend, fölötte áll a gazdagságnak. 
(Boldog együgyűség!) 



Módosíttatott a) az esperesek, tract. jegyzők és di-
rectorok hivataloskodási idejének tartama, amennyiben 
ez az eddigi 6 évről 10 évre emeltetett és b) a kerületi 
közgyűlés tagjait illetőleg azon pont, melyszerint a gyű-
lésnek az egyházközségek nagyobb patrónusai és a val-
lásunkon levő főbb tisztviselők is (minők valának koráb-
ban a főkormányszék hivatalnokai, a főispánok stb.) 
úgyszólván született tagjai voltak élethossziglan. Ez a pont, 
amelynek mai napság különben sincs értelme, egyszerűen 
kihagyatott. 

Annál jelentékenyebb és nagy horderejű módosítás 
történt a canonica visitatió eddigi rendszerén. Eddig a 
visitatiót egy testület, az esperes, főjegyző és a direc-
torból álló egyházlátogató bizottság teljesítette, minden 
évben egyszer. E bizottság a tapasztalt eredményeket a 
tract. közgyűlésnek, a visitatióról fölvett jegyzőkönyve-
ket pedig a püspöknek terjesztette be tudomásvétel, 
illetve további intézkedések céljából. Most a kerület a 
visitatió ezen rendszerét, a tapasztalt hiányok és vissza-
élések megszüntetése okából, mással cserélte fel. Tör-
vénybe iktatta ugyanis, hogy a gyülekezetek valláser-
kölcsi és anyagi ügyeinek ellenőrzésére és számon ké-
résére külön-külön megbízottakat küld ki az esperesek 
és az egyházmegyei számvevők személyeiben. Az espe-
resek tartoznak évenként legalább egyszer minden gyü-
lekezetbe személyesen, vagy megbízottjaik által kiszál-
lani, a gyülekezet presbyteriumának az előírt kérdő pon-
tokra (45 kérdő pont van) 3 példányban előre elkészí-
tet t feleleteit megbírálni, bevenni és azok egyikét a tract. 
levéltárba helyezni, a másodikat a püspökhöz felterjesz-
teni, harmadikat pedig aláírásukkal hitelesítve a gyüleke-
zet kettős kulcsu ládájában való megőrzés végett, a 
presbyterium elnökségének visszaadni. Ellenben a va-
gyoni ügyek ellenőrzése és számonkérése az egyház-
megyei számvevő által történik, kit a tractus közgyűlése 
6 évre választ a kebelbeli papok sorából. A számvevő 
tiszte, a gyülekezeteknek hozzá beküldött számadásait 
átvizsgálni, esetleg az egyházmegyei tanács felülbírálata, 
illetve a kerületi igazgató tanács végellátása alá bocsá-
tani. Ú g y az esperes, mint a számvevő egyénileg van-
nak felelősökké téve úgy erkölcsi, mint anyagi te-
kintetben. 

Hát bizony ez egy kissé gyökeres reform s a 
kerület conservativ álláspontjának távolról sem felel meg 
s úgyszólva kirí a codificatio egész munkájából. Ezen 
gyökeres változtatás indokául két körülmény hozatik fel, 
nevezetesen: meg kellett szüntetni egyfelől a gyülekeze-
tek, másfelől pedig a visitatorok visszaéléseit. A gyüle-
kezetek egy része hanyagul vagy egyáltalában nem 
készítette el számadásait, azon kívül költséges dinom-
dánomokat rendezett a szent visitatió, no meg a saját 
maga tiszteletére, az ekklézsia pénztárának terhére. A 
visitatorok pedig külön-külön kocsin, 3—4 lóval, kocsis-
sal stb. jelentek meg a gyülekezetekben, nagy ellátási 
és fuvarköltséget okozva a különben is szegény egyház-
községeknek — és a visitatiót mégis csak úgy felülete-
sen, ottani szójárás szerint »kutyafuttában® végezték a 
legtöbb helyen. Ezen visszaéléseket akarja a kerület meg-
szüntetni a fentebb ismertetett új rendszerrel, az esperes 
és a számvevő egyéni felelősségével. 

Mi nem vagyunk ez ügyben még távolról sem 
érdekelve. Egészen belügye, házi dolga ez az erdélyi 
egyházkerületnek. De azért szabad lesz talán ez ügyben 
a mi véleményünknek is kifejezést adni. 

Mi úgy vélekedünk, hogy az erdélyi egyházkerület 
az ismeretes közmondás szerint —- »a fürösztővizzel 
együtt a gyermeket is kiöntötte« — és helyébe egy 

hermaphrodita csecsemőt helyezett, kiben aligha fog 
öröme telni. Ahelyett , hogy a tapasztalt visszaélések 
megszüntetését eszközölte volna, eldobott egy, századok 
folyamán kipróbált és jónak bizonyult institutiót és 
teremtett helyébe egy oly visitationális rendszert, mely-
nek értéke, haszna nagyon is problematikus. 

Nézetünk szerint ezen új rendszer három oknál fogva 
lett volna mellőzendő. 

Először azért, mert a gyülekezetek valláserkölcsi és 
anyagi ügyei egymással oly szoros kapcsolatban, rectius 
oly annyira egygyé olvadva vannak, hogy azoknak 
külön-külön való megbirálása és számonkérése kellő 
módon és alapossággal nem eszközölhető. Az esperes 
nem fogja ismerni a vagyoni ügyeket, a számvevő pedig 
a gyülekezet valláserkölcsi állapotát, vagy kénytelenek 
lesznek folyton-folyvást egymást irásilag tájékoztatni, 
ami pedig tömérdek drága időt fog — minden igaz ok 
nélkül, fölemészteni. Ezen kívül az esperes és a szám-
vevő elhalálozása vagy lemondása esetén senki sem lesz 
az egyházmegyében, aki a gyülekezetek állapotát, vallás-
erkölcsi és anyagi helyzetét alaposan ismerhetné, s ennél 
fogva a kormányrudat, mindjárt az átvétel időszakában, 
kellő tájékozottsággal és bölcsességgel kezébe vehetné. 
Míg az eddigi rendszer szerint, ha a három visitator 
egyike kidőlt vagy hivataláról lemondott, még mindig 
volt az egyházmegye kiváló papjai közül kettő, akik a 
helyszínén szerzett alapos ismereteikkel az egyházmegye 
közgyűlésének és tanácsának intézkedései helyes és cél-
szerű módon irányítani képesek voltak. 

Mellőzendő lett volna továbbá azért is, mert ezen 
kétfelé való számotadás, a kérdőpontokra 3 példányban 
kivánt felelet s az a sok irka-firka, melylyel a számadás 
kifogásolt tételeinek igazolása és végellátása jár, tömér-
dek újabb munkát ad úgy a gondnokoknak, mint kivált 
a lelkészeknek. Szinte elviselhetlen már az a bürokra-
tismus, mely egyházi életünkben, kivált az újabb idők-
ben meghonosult. Mi lelkészek maholnap nem leszünk 
egyebek iroda-igazgatóknál, akarám mondani Írnokoknál. 
Időnk legnagyobb részét, erőink legjavát ez a lélekölő 
irodai munka veszi el, úgy annyira, hogy tulajdonképi 
feladatunk teljesítésére, a szent igék hirdetésére, a val-
lásos érzés és egyháziasság ápolására nem marad időnk 
sem a templomban és az iskojában, sem a társadalom-
ban és a családok körében. Nem csoda, ha sokan meg-
ízetlenülnek közülünk és kedvöket veszítik azon a pályán, 
melyre egykor, a »papíros korszak« megteremtése előtt, 
szent lelkesedéssel léptenek. 

Mellőzendő lett volna végül azért is, mert ez a 
rendszer a visszaéléseket távolról sem szünteti meg, sőt 
újabbakkal fogja szaporítani. Nem kell hozzá egyéb 
semmi, csak egy kis lelkiismeretlenség és roszakarat a 
gyülekezet elöljárói részéről, hogy a távolban vizsgált 
számadás adatai találók és kifogástalanok és mégis a 
valósággal el'enkezők legyenek, s mire a baj napfényre 
derül, a gyülekezet vagyona rég elkallódott s a hibás 
elöljárókat a sír mélyéből feleletre vonni a legszigorúbb 
fegyelmi vizsgálattal sem lesz lehetséges. Bölcsebben 
tette még idáig minden testület, mely inkább praeventiv 
rendszabályokkal, mint utólagos büntetésekkel igyekezett 
sáfárait a hűtlenségtől visszatartani. 

Az egyéni felelősség elvének alkalmazását azonban 
helyes és bölcs eljárásnak tartjuk. Csak azt találjuk kü-
lönösnek, hogy ez igen szép és hasznos elvet miért nem 
alkalmazta a kerület felsőbb forumon pl. az igazgató 
tanácsban is ? Miért elégedett meg e fokozaton a collegialis 
felelősséggel? holott a tractusokban, azt egyénivé, illető-
leg személyivé tette ? 



Hjah ! de ez már más dolog. Itt conservativnak 
kellett lennie, nehogy tagjai közül valakit kérdőre vonni 
és felelősségre kényszeríteni lehessen. Hogy is mondja 
a szent írás ? »Amít nem akartok, hogy mások csele-
kedjenek ti veletek, ti se cselekedjétek azt másokkal!« 

Azt hiszem, hogy a canonica visitatíónak ezen 
gyökeres reformja nem egyéb egy szerencsétlen kísér-
letnél, mely néhány év alalt sikertelennek és áldásta-
lannak fog bizonyulni. 

Ezekben kívántam az erdélyi kerület codificatióját 
e lap olvasóival megismertetni. Ismétlem, hogy az a 
kimerítő és teljes törvénykönyv, mely első sorban a ko-
difikáló bizottság odaadó munkásságának köszönhető, be-
csületére válik a Királyhágón túli superintendentiának 
s megalkotásával hasznára volt a többi kerületeknek is. 
Csupán azt lehet sajnálni, hogy speciális intézményeinek 
fenntartásában túlságosan merev álláspontra helyezke-
dett és hogy a képviseleti elvet — mely neki a 
zsinati törvény 9. §-a által szívére köttetett — nem 
érvényesítette úgy és azon mértékben, mint a hogy 
azt tőle méltán megvárhattuk. De tán eljő az idő és 
már nem messze is vagyon, midőn az erdélyi kerület is 
közelebb simul magyarországi testvéreihez s azon unió-
nál fogva, melynek áldásaiból ő nyert és élvez leglöbbet, 
alkotmányos szervezetét is a mienkkel összhangzatban 
s ugyanazon fundamentális elvek alapján fogja tovább 
fejleszteni 1 

Záradékul megemlítem még az erdélyi kerület kö-
zelebbről tartott közgyűlésének két igen fontos határo-
zatát, illetve alkotását, melyek mindenike a kerület nagy 
tevékenységű fáradhatatlan püspökének főt. Szász Domo-
kos úrnak köszöni létrejöttét. 

Egyike a körlelkészi intézmény életre hívása. Neve-
zett püspök úr nagyszabású tervezete szerint, mely egy-
hangúlag el is lőn fogadva, az erdélyi kerület különböző 
pontjain összesen 23 körlelkészi állomás fog szerveztetni. 
Ezek közül csak 6-ra tüzetett ki pályázat, de valószínű, 
hogy 1 — 2 év lefolyása alatt valamennyi körlelkészség 
szervezve lesz. A már megalkotott körlelkészségek a 
következők: 

a) a csík-gyergyói, Csík-Szereda székhelylyel; 
b) az ördögkát-vidéki, Ordögkút » 
c) a hétfalu-vidéki, Hosszufalu » 
d) a tancs-vidéki, Tancs » 
e) a hólyavblgyi, Mihályfalva » és 
f) a maros-ilye-vidéki, Maros-Ilye székhelylyel. 
A másik nagyfontosságú intézkedés az u. n. * Épít-

kezési alap« megalkotása, egyelőre 69 ezer frtnyi ösz-
szeggel. E 69 ezer frt a kerület központi kezelés alatt 
levő pénzeiből kerül ki, melyek idáig 4°/0-nál alig ka-
matoztak többet. Most építkezési alappá alkotva kölcsön 
adatnak az egyes gyülekezetnek 32 évre 5 °/0 kamat 
és 1V2 °/0 törlesztés mellett, de csak építkezési célokra 
és csak azoknak, melyek a kamat és törlesztési részle-
tek fizetésére kellő garantiát nyújtanak. Ez alap már ez 
évben megkezdi áldásos működését, újabb levelet fűzve 
az alkotó püspök babér koszorújába, melyet hogy fő-
pásztoraink legifjabbika még soká és dicsőséggel visel-
hessen, svívéből kívánja egy régi tisztelője 

Duna mell él i. 

T Á R C A . 

Szalay József nagy-becskereki lelkész jelentése 
negyedik gyűjtő útjáról. 

(Folytatás és vége.) 

Csáthról Ároktőre, s innen — 2 frtot magamhoz 
véve — Nyékládházán át, mely gyülekezet magános 
életet élő tanultsága s éleselműségeért sokak által becsült 
lelkésze, Kody Benjámin is megígérte egyházunk iránt 
nemes pártfogását, Átányba mentem. 

Átányban a viszonyok kényszerítő hatalma nem 
engedett szólanom, de az egyháztanács szíves előzékeny-
séggel tett meg irányomban mindent, a mit tehetett s 
templomunk javára is adott 10 frtot. 

Átányból Tisza-Nánára — ez adakozás s nemesség-
ben — messze földön jó hírnévnek örvendő gyüleke-
zetbe értem. Tár t karokkal fogadtak és szívesen meg-
hallgattak és pedig kétszer is, s adtak is 54 frt és 14 krt 
önként. 

E g y jelenet itt is megható volt lelkemre. Hétfőn 
reggel jött hozzám egy fiatal asszony s hozott egy 
forintot s így szólt: »Akart édes anyám tegnap is tenni 
a perselybe, de csak 30 kr volt nála és azt kevesellette, 

j vártuk haza édes apám, hogy hazajön s majd többet 
adhatunk, de nem jött haza mindekkoráig. Ezt az egy 
forintot hát kölcsön kértük. Igazán, édes anyám betegje 
lett annak, hogy tegnap nem adhatott.« 

Március i- jén Poroszlón prédikáltam, hol gyűlt 
41 frt 40 kr. 2 án Egerlövőn, hol gyűlt 20 frt 56 kr. 
3-án Makiáron, hol gyűlt 14 frt 21 kr. 5-én Noszvajon, 
hol gyűlt 26 frt 5 kr. 7-én délelőtt Zsércen, hol gyűlt 
16 frt, délután pedig Cserépfaluban prédikálgattam s gyűlt 
27 frt'8 kr. S még az nap Mező-Keresztesre mentem, óhajtva 
prédikálni ott március 8-án. Levelem azonban eltévedve, 
szándékomat nem valósíthattam meg ; de a komoly, 
s ügybuzgó, egyházaink felvirágzását szép lelkén viselő 
esperes, nt. Bornemisza József úrtól egy más alkalomra 
meghivatva s ezt készségesen is megígérve, tovább 
utaztam és prédikáltam 9-én N.-Mihályon, 8 frt 89 kr, 
io-én Gelejen, 39 forint 13 krajcár, 11-én Heőpapiban, 
18 frt 75 kr és 13-án Nemes-Bikken 21 frt 35 krajcár 
eredménynyel. 

Ezen gyülekezetekről és lelkipásztoraikról is el-
mondhatom : szívesen fogadtak, szívesen adtak. Arcokon 
ragyogott velem találkozva a szíves Isten hozott. E g y 
geleji levél, melynek irója Ör. Kovács József, bizonyság 
szavaim igazsága mellett. Hadd álljon itt nevezett ker. 
társunk levele egész terjedelmében : 

»N.-becskereki tisztelendő úr! Az istenitiszteleten 
a reggeli órákban meg nem jelenhetvén, hogy pedig 
néhány fillérrel szegény hitsorsosaimon én is segíthessek, 
íme ide zárva van szerencsém 5 azaz öl o. é. forintot 
adományozni, reá s híveire az ég áldását kérve.« 

11-én Tisza-Tarjánban voltam, hol bár a viszonyok 
csak 1 frttal segítették elő ügyünket, mit a lelkész saját 
maga adományozott, de reám nézve lelkileg igen jó 
hatása volt. Nagy tisztel. Edes Vince úr társalgásának, 
mert egy gazdag tapasztalatú, s még az ötvenen túl is 
lelkesülése zenithjén álló lelkészszel társaloghatni, nagy 
nyeremény mindenkor, ennyit talán én is szerénytelen-
ség nélkül mondhatok magamról, egy többre törekvő 
lelkészre nézve. 

Március 12-kén Nemfs-Bikkről Miskolcra mentem, 



prédikálandó ott előzetes megállapodásunk szerint délelőtt 
az új, délután pedig az avas templomban. 

Gyönyörű szép napja ez a nap életemnek, melynek 
gyönyörűségét kellőleg csak érezni, de leírni nem va-
gyok képes. 

A lelkipásztorok s újságok mind előkészíték e napra 
híveiket s délelőtt az Eszter nagy harang, messze hal-
latszó komoly szavára, telve lett a templom szép kö-
zönséggel, hol főt. és méltós. Kun püspök úr és Tóth 
Dániel lelkész úr is megjelenvén, prédikáltam. A jó 
Isten adott nekem erőt a prédikálásra, a megjelent hí-
veknek pedig buzgóságot az adakozásra, s lett persely-
pénz adomány 94 forint. Délután az egyszerű buzgó 
közönséggel telt avasban prédikáltam s perselypénz lett 
70 frt. — 164 frt perselypénz egy nap, ez nem fordult 
elő életemben még soha. Ámulatba ejtett engem, sőt 
még a lelkipásztor urakat is a hívek ezen felmelegedése 
s buzgó áldozatkészsége, melyért mindnyájan csak a jó 
Istennek adtunk s adhatunk most is hálát. Mely csak 
fokozódhatik bennünk akkor, ha hozzá teszem, minthogy 
kötelességem is hozzá tenni, hogy a perselypénz ado-
mánynyal még nem merült ki a hívek szerető áldozat-
készsége, mert a nőnevelő-intézet növendékei szeretett 
igazgatójuk felhívására tantermeikben, a derék iparosok 
gyűlésteremeikben gyűjtögettek számunkra, egyesek meg 
maguk hozták vagy küldték azt el, mely ekként begyült 
adományt hozzáadva a perselypénzhez, teszen a mis-
kolci hívek templomépítésünkre adott adománya 229 frt 
18 krt. 

Az itt uralkodó jó hangulat s irántunk va'ó nemes 
részvét s tenni törekvés jellemzéséül el nem mulasztha-
tom ide iktatni egy miskolci idős keresztyén hozzám 
intézett levelét, hogy így jó emlékű neve, másoknak 
buzdításul, még akkor is fennmaradjon, midőn ő mái-
nem leszen az élők között. 

A levél Írója Karla Ferenc s a levél következő-
leg szól: 

»Nagytiszteletű lelkész úr i Én egy hatvanhét éves 
ember aggastyán, ki már 24 éve, hogy munkaképtelen 
vagyok, csak mások segítségével ülhetek fel egy karos 
székbe, én csak hallomásból tudom, hogy híveiéit vagyis 
hitsorsosainkért méltóztatik fáradozni. Igen sajnálom, 
hogy azt bővebben nem jutalmaztathatom ; de hogy én 
is egy homok szemmel járuljak e nagy munkához, itt 
küldök egy pár forintot, mit még fiatal szorgalmam 
által, Isten segítségével megtakaríthattam öreg napjaimra, 
méltóztassék jó néven venni tőlem.« 

Március 15-én Sajó-Szent-Péteren 8 frt, 16-ikán 
Kazinczon 18 frt 21 kr, 17-én Putnokon 38 frt 40 kr, 
18-án Simoniban 12 frt 62 kr, 19-én pedig Serkében 
6 frt 66 kr. E heti utazásom alatt nagy örömömre szol-
gált, hogy egyes helyekre a szomszéd falvakból is eljöttek 
meghallgatni s elhozták híveik adományát. Sokáig talán 
soha el nem mosódó kedves emléket hagyott lelkemben 
a putnoki lelkész nt. Balogh Béla úrnak 84 éves édes 
anyja, ki bár előző napon ágyban fekvő beteg volt, de 
az istenitisztelet napján felkelt, s ő maga nyujtá 2 frt ál-
dozatát — mint első — nagy jó kivánatok között Iste-
nünk háza felépítésére. 

Serkéből 19-én Rimaszombatba mentem, prédiká-
landó ott márc. 20-án. — Rimaszombat városa s annak 
ref. egyháza minden ismerőse által úgy ismertetik, mint 
gavallér gentleman város és egyház. Szíves vendégsze-
retettel fogadtak és láttak el és sokan, de különösen 
nt. Terhes Pál lelkész úr, ms. Csider Károly főgondnok 
és Szabó József gondnok urak mindent elkövettek arra, 
hogy ott létem reám nézve kellemessé, s egyházamra 

nézve pedig hasznossá tegyék. Fáradozásaikat a jó Isten 
szép sikerrel is koronázta, mert 221 frt 80 krt gyűjtöt-
tek Össze és küldöttek el főgondnokunk kezeihez. 

Rimaszombaton délelőtt elvégezve az istenisztele-
tet, délután Jánosiba mentem, hol szép közönség előtt 
prédikálva persely adomány lett 24 frt 6 kr. 

Mit magamhoz véve, s őszinte sajnálatomat kife-
jezve, hogy a lelkipásztor nt. Ruszkay Gyula úr igazi 
szíves vendégszeretetét, hosszabb időre igénybe vehetni 
nem lehetvén szerencsém, Rimaszombaton át Felső-
Baloghba, a Széchyek hajdani híres vára helyére 
mentem. 

Balogh idős lelkésze ifjú tűzzel és lángoló szeretet-
tel fogadott nt. Török József esperes-lelkész úr szemé-
lyében. Buzgó gyülekezetében 22-én prédikálva 24 frt 
23 krajcár lett a számunkra Ö5Szeadott kegyadomány. 
Mely adomány között van egy hatos, mely azért neveze-
tes, hogy azt egy ottani jó asszony Gyüre Miklósné 
Pathai Tóth Borbála adta a templom tornácában 2 szép 
almával, s egy csinos kis kendővel, ezen szavak kísére-
tében : * Fogadja ezt tőlem édes tisztelendő úr abból, 
mivel a jó Isten megáldott.® Az almát az ebédnél elfo-
gyasztánk, a kendőt pedig kedves emlékül őrzöm, mint 
a vallásos buzgóság szent ereklyéjét. 

Március 23-án Vályon, 24-én pedig Tornalyán 
prédikáltam s gyűlt Vályon 17 frt, Tornalyán pedig 
7 frt 32 kr. Március 15-ikén Pelsőcön prédikáltam s gyűlt 
75 frt 13 kr. Pelsőcön elértem egyházunk azon részét, 
melyen túl már magyar miatyánk csak egy kis helyen 
hallható, de elértem egyházunk azon részét is, melyben 
a lelkipásztor hivatása magaslatán állva minden szava 
tette, istenességre, kegyességre buzdítja a vele érülközőt. 
Oda menetelem estéjét vacsora után szent énekek ének-
lésével s istenitisztelet után való ebédünket pedig, 
melyre Pelsőc intelligens elemei s buzgó presbyterei 
voltak híva, szintén hazafiúi s egyházi énekkel rekesz-
ténk be. 

Ritkán énekeltem még annyi buzgósággal, mástól 
meg soha sem hallám annyi buzgósággal s bensőséggel 
énekelni ez éneket: »Adjunk hálát az Urnak« mint azt 
nt. Szentpéteri Sámuel úr asztalától felkelve énekeltük. 

Szememből kicsordult a könny ezen éneklés alatt, 
mert azonkívül, hogy e bensőséggel elhangzott ének 
lelkem egész valóját áthatva, örömérzéseket fakasztott 
lelkembe, még egy hirtelent gondolattal átfutva egész 
életem s közelebbről e gyűjtő körutam, s ott mindenütt 
Isten különös segedelmét s jóságát láttam egész életem, 
s különösebben ez utam folyamán, s elgondoltam, hogy 
nekem különösen van okom Istennek hálát adni, s van 
oka, a n.-becskereki egyházunknak is, mert velünk csak-
ugyan Isten bőv irgalmát és minden áldását közölte 
méltatlan létünkre. 

Nagy mértékben közölte azt velem Pelsőcön is. 
Elhatározott akarata levén ugyanis a presbyteriumnak, 
hogy ottani régi szokás szerint, házanként kerestessenek 
meg a hívek, mitől azonban az én kértemre elállottak 
s ezt a templomban is kihirdettem, s kértem a híveket, 
hogy ki mit szán, tegye a perselybe, vagy hozza el a 
paplakra, »mert nem akarom — ugy mondám — hogy 
egy panaszos krajcár is legyen ez adomány között, me-
lyet ezúttal haza viendő vagyok , levén az eddigi 
1600 frt összeg is tisztán perselypénz, vagy a paplakra 
önként behozott adomány. 

A gyülekezet buzgó gondnoka nem igen látszott 
megnyugodni, ez előtte szokatlannak látszó gyűjtési 
módba s főleg midőn csak 6 frt perselypénzünk lett, 
leolvasni véltem az irántunk nemesen buzgó gondnok 



arcáról ezen szavakat: »Kár volt ezt tenned.* De én 
igyekeztem megnyugtatni, hogy e 6 frt is szép ado-
mány, mely önként jött . 
í i i óra volt, hogy kijöttünk a templomból. Zápor 

hullt alá az égből s engem i órakor már elszólított e 
kedves feledhetetlen körből a kötelesség. E két óra 
alatt — ebéd idejekor — szakadó záporban 45 frtot 
hozott, a paplakra a jó hívek buzgó áldozatkészsége. 

Az adakozás azonban eljövetelem után is folyt s 
pár napra eljövetelem után 23 forint s 2 krt vettem 

- nt. Szentpéteri Sámuel lelkész úrtól, ezen levélke kísére-
tében, mely levélkét működésemről való bizonyítvány-
ként Ís tekintve, jól esik ide iktatnom azonkívül, hogy 
nekem igen kedves emlékem — még azért is, hogy 
egyrészt nt. egyháztanácsom, másrészt meg hogy Kún 
Bertalan, Révész Bálint, Szász Károly püspök urak s 
Szabó János esperes úr, mint kiknek kegyes engedelmök 
készséges segítő gyámolítgatások és szíves ajánlásuk 
folytán folytattam ezen utam is, hallhassanak Ítéletet 
működésemről egy minden ízében igazi magyar ref. pap 
ajakáról. 

A levélke így hangzik: »Nt. Szalay József úrnak 
testvéri üdvözletemet! Hogy ön segélygyiijtő kőrútjában 
rendkívüli buzgósággal járván el, megtalálta a kulcsot 
népünk szívéhez, bizonysága sok másokkal együtt a mi 
sovány hegyközi vidéken fekvő s elsőtől utolsóig köz-
földművelőkből álló egyházunk is, melyben ihletett 
szép szavára itt léte alatt, ön által összeszedett és el is 
vitt 51 frtot ado t t ; sőt elmenetele után sem szűnt meg 
az adakozás, hanem felhordtak hozzám 23 frt és 2 krt, 
mind önként, nemes vallásos és hazafias lélekkel, gyá-
molítva más vallásfelelekezetű lakos társak által is. Ez 
összeget, adott szavam folytán is örömmel és készséggel 
küldöm. Az örök Isten áldja meg kis gyülekezetének 
derék, önhöz méltó vezér elöljáróival s minden tag-
jaival.® 

Mely levélke vétele után néhány napra még egy 
kis levélke érkezett 50 krral és ezen írással : 

»E parányi összeget egy buzgó hívem elkésve, de 
igaz vallásos szívvel hozta fel hozzám, én pedig meleg 
üdvözlettel küldöm.« 

így teszen az egész adomány, melyhez azonban 
nt. Sz. Károssy Gusztáv horkai lelkész úr is járult rek-
torával, 75 frt 13 krt. 

Pelsőcről M.-Keresztesre mentem s ott prédikáltam 
március 27-én délelőtt és délután s az eredmény lett 
62 frt 45 kr. 

Jól esik e helyen is nt. Bornemisza József úrnak, 
mint jelkésznek és esperesnek, úgyszintén nt. Nagy Pál 
gömöri s Ádám Kálmán kecskeméti egyházmegyei es-
peres uraknak kifejeznem őszinte köszönetem, ez egy-
ház érdekében tett készséges nemes intézkedésükért, 
mit hogy a nt. egyháztanács is tenni fog — eddigi 
tapasztalatom nyomán Ítélve — semmi kétségem. 

Ezzel gyűjtő utam befejezve Kún püspök úrnak 
szóval is köszönetem nyilvánítva s Révész püspök úrnál 
tiszteletem téve, azon jól eső kedves hírt közölhetem, 
hogy főt. és mts. Kún püspök úr kegyes volt engedé-
lyét a még meg nem látogatott nagyobb egyházak meg-
látogatására is fenntartani. F t . és mts. Révész püspök 
úr pedig előmenetelünket örömmel véve tudomásul, azt 
izeni, hogy »siessünk, siessünk, hogy minél előbb lejö-
hessen templom szentelési ünnepélyünkre.« Meg Ís fo-
gadjuk. 

S mi meg is fogadjuk jó püspök atyánk buzdító 
szavait, sietünk. Sietségünket mutatjuk azzal, hogy 
gyülekezetünk minden tagja — pár kivétellel — ég a 

hévtől valamivel áldozni templom építésünk siettetésére, 
mit bizonyít ama 3000 frt, mit hazajövetelem után azon-
nal Vécsey főgondnok úr ajánlatára ajánlottunk fel ön-
ként mi is templom építésünkre ; bizonyít a »Szeretet 
könyv« érdekében való nemes buzgólkodás, melyből 
híveink, eddig több mint 100 példányt vettek magokhoz 
elárusítás véget t ; bifonyít végre úgy testületek, mint 
egyesek irántunk való jó akarata és tenni törekvése, 
melyből legkiemelendőbb az, hogy az »Első hazai Ta-
karékpéztár Egyesü!et« kegyes jó voltát folyton fenn-
tart ja rajtunk azáltal, hogy mint minden évben úgy ez 
évben is 100 frtot adományozott templom építésünkre, 
tek. Zoboreszky Ferenc úr Torontálmegye székháza 
építési felügyelője pedig, elfogadható egyszerű, de kedves 
külsejű templom tervet készít számunkra minden anyagi 
jutalomra való számítás nélkül. 

Örömmel rekeszthetem be jelentésem annak ör-
vendetes említésével, hogy »siessünk« s ha sietségünk-
ben megáld Istenünk, főleg az által, hogy »Szeretet 
könyveink« iránt kegyességet gyakorolnak irántunk az 
erre felkértek, s én meg még egy évet úton tölthetek 
s nagyobb egyházainkat meglátogathatom, külföldi hit-
rokonaink s egyetemes konventünk is támogatni kegyes-
kednek, úgy hogy már 1888-ik év tavaszán megkezdjük a 
templomépítést s i889-ik év őszén felszentelhetjük s akkor 
nagy örömmel látjuk, s hogy láthassuk ez forró imánk, 
minden jóltevőinket s különösen pedig püspök atyáinkat 
mind e 240 Q mérföldnyi területen egyedül álló ma-
gyar református templom felszentelési ünnepélyén, hogy 
gyönyörködhessenek velünk együtt munkájok szép ered-
ményében. 

N.-Becskerek, 1887. ápril hava. 
Szalay József, 

ref. pap. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Prédikátori tár. Szerkeszti Szász Gerő kolozsvári 
reform, első pap, esperes és egyházkerületi főjegyző. lrj 
folyam. ElsÖ kötet. Kolozsvárit 1887. 16 nagy 80 ív. 

247 lap. Ara 1 frt 60 kr. 

A régi erdélyi »Prédikátori tár,« melyből az utolsó 
kötet ezelőtt 14 évvel jelent meg Szász Gerő és Szász 
Domokos szerkesztésében, az előttünk levő kötetben 
nyerte folytatását, tehát »a leányzó nem halt meg, csak 
aludott!« Az utolsó gyűj temény megjelenése óta a Pre-

• dikátori tárnál is sok változás történt. A szerkesztők 
közül az egyik Erdély püspöki székét foglalta el, a másik 
egyházkerületi főjegyzővé lett. Az akkori irók közül már 
többen elköltöztek ama jobb hazába, hol most szinről-
szinre láthatják azokat, miket itt csak homály és tükör 
által szemlélhettek, helyökbe mások léptek; egy-kettőt 
azonban a régiek közül is örömmel látunk az tlj folyam 
irói között. 

A most megjelent kötetben husz, részint ünnepi, 
részint közönséges alkalomra irt prédikáció s 11 teme-
tési, esketési és keresztelési beszéd, s illetve ima van. 
Mielőtt azonban ezeket részletesen ismertetném és bírál-
nám, legyen szabad egy-két általános megjegyzést 
tennem. 

Minél több egyházi beszédet olvasok el, mind erő-
sebben meggyőződöm annak igazsága felől, mit Luther 
mondott, mikor őt a wittenbergi vártemplom papjává 
kívánták megválasztani, hogy »felette nehéz az Isten 
igéjét hirdetni 1« Tökéletesen igaz; mert eltekintve attól, 
mit Sartorius János mond magyarázatos új-testamentu-



mának »elöljáró-beszédében«, hogy »a velünk termett 
vakság és erőtelenség, kiváltképen akaratosság miatt 
azon fő egyedül való célhoz (t. i. hogy az Isten igéje 
által megvilágosíttassunk s hivő és kegyes keresztyének 
lehessünk stb.) a magunk akármely serény elméjével és 
erejével is nem juthatunk«, tehát az isteni kegyelemnek 
kell minket támogatni, a bibliának, a theologiai és 
egyébb tudományoknak, az emberi léleknek, az egyéni 
és társadalmi életnek gazdag ismeretén kívül szükségünk 
van igazán buzgó vallásos hitre, mindeneket körülölelő 
nagy szeretetre és törhetetlen reménységre. Arra a rend-
kívüli nagy tudományra , : mely »a zsidónak zsidó, a 
pogánynak pogány és mindeneknek minden« tud lenni. 

Egyházi beszéd-iróink nagy részétől egyáltalában 
nem lehet eltagadni egyfelől igen sok ismeretet, másfelől 
bizonyos emelkedettebb, mondhatnám költői szellemet, 
mely főleg a stylistikai előadás szépségében, választé-
kosságában, sokszor valóságos zengzetességében nyilvánul 
és végül sok szónoki erőt. Azonban sajnosan tapasztal-
tam, hogy egy jó részüknél hiányzik a valódi bibliai 
képzettség és a dogmatikai határozott hittudat. Nem azt 
értem a bibliai képzettség hiánya alatt, mintha nem 
volna elég készségük a bibliai locusok idézésében és 
használásában, óh ez meg van többnyire ! de ezt meg-
szerezheti bárki is akármely »bibliai egyezményes szó-
tár« vagy »Concordantia« segélyével, — hanem azt, 
hogy nem élvén bele magukat a biblia egész szellemébe, 
annak sajátos viszonyaiba, az egyes irók speciális gon-
dolatvilágába, csak igen kevesen tudják kiaknázni a 
bibliai helyek teljes gazdagságát. S méltóztassanak csak 
újabb egyházi beszédirodalmunkat megnézni, a biblia 
rendkívül gazdag kincsesházából alig megy százra a 
használtatni szokott locusok száma. — Több az idézet 
sokszor Aranyból, Vörösmartyból, Eötvösből stb. egy- } 
egy predikatióban, mint a bibliából. Pedig csak a biblia ! 

az, mely váltásosán épít. Nem chimaera az, hogy »a ! 
teljes irás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a 
feddésre, a megjobbításra, a fenyítékre, mely igazságban ! 
vagyon.« Bárminő szépen, ékesen beszéljünk is, hasz-
náljuk fel a szónoklat művészetének minden ható esz-
közét, ha agyunkat nem az irás szelleme termékenyí-
tette meg, ha szívünket nem a biblia iránt való szent 
lelkesedés gyújtotta lángra, hogy szóljon aztán szánk a 
szív teljességéből — azt elérhetjük, hogy hallgatóink 
gyönyörködnek, míg zeng nyelvünkön a szó, de épülést 
nem vesznek. Az a sok szép tehetség, mely nálunk 
most van részint a theolog. tanárok, részint a lelkészek 
között, bárcsak egyesülne arra, hogy predikátiós köny-
vek helyett adna már egyszer ki egy jó, a theologiai 
tudomány mai színvonalán álló bibliai commentárt 
— nem bibliai magyarázatokat, mint Garzó, meg Szondy, 
azok megint csak mankók, — hogy segíttessék elő a 
bibliai tudományok tanulmányozása. A theologiai aka-
démiák exegetikai óráin legfeljebb egy-két iró ismer-
tethető csak meg. Hol maradt a többi ?! A szentek 
szentjébe csak egy-egy kicsiny nyíláson át nyujthatunk 
bepillantást ifjainknak, a ködben ott lakozó egész Isten-
séget nem bírjuk megmutatni; talán ekkor még el sem 
is hordozhatnák ? 

Másik hiányúl említém, hogy nincsen dogmatikai 
határozott hittudata egyházi beszéd-íróink nagy részének. 
Itt megint nem azt értem, hogy dogmatikai kérdéseket 
óhajtanék felvinni a templomi szószékbe, hogy azok ott 
boncolgattassanak. Világért s em! Hanem azt, hogy ne 
prédikáljunk egyszer teljesen orthodox szellemben, máskor 
meg tökéletesen modern irányban. Egy-egy megjegyzés, 
szó vagy célzás elég arra, hogy elárulja, miszerint az 

illetőnek nincs kiképzett, öntudatos hittani meggyőző-
dése, vagy hogy nézetei merőben nem egyek az egy-
házi köztudattal. Lehet valakinek a positiv irányok közül 
bárminő dogmatikai tudata, az mindegy. Erősen meg 
vagyok győződve arról, hogy a modern theologiával 
ép úgy, sőt talán még jobban lehet a valláserkölcsi életet 
építeni, mint akármely orthodoxiával, de legyen ez is, 
az is rendszeres s nem ide s tova ingadozó. 

Állításaim igazolására most csak az előttem levő 
egyházi beszédekre hivatkozom. I t t van pl. Kis Albert, 
Vén Mihály, egészen másról beszélnek, mint a mi tex-
tusukban van, valamint Jancsó Lajos is. Részletesen 
később. Zsigmond Károly magához hívja a híveket, s 
nem Jézushoz. Micsoda tapintatlanság és papi hivatásunk-
kal ellenkező eljárás ezt Még Sylvester Domokos is, 
különben annyira kiváló beszédében, észre sem veszi szó-
noki elragadtatásában, hogy valóságos pantheista elveket 
hirdet (87. 1. bevezetés); Vén Mihály meg azt mond ja : 
»üdvösségünk eszközlése, boldogságunk megszerzése egyedül 
tőlünk függ.i Hova lett a protestantismus anyagi főelve : 
a hit által, ingyen kegyelemből való üdvözülés tana ? 1 : 
Tudom, értem teljesen az összefüggést, melyben úgy 
Sylvester D., mint Vén Mihály idéztem gondolatai elő-
fordulnak; — nem ex thesi beszél sem az egyik az 
Istenség lényéről, sem a másik üdvösségünk eszközlésé-
ről : mégis bármiről beszéljünk is, ne hirdessünk olyat, 
mit bizonyára nem mondanánk, ha ex thesi beszél-
nénk arról. 

Itt az általános megjegyzések között kívánom még 
megemlíteni, egyenesen « kötetre vonatkozólag azt a 
visszatetző használatát a többes számú második sze-
mélyű birtokos ragnak, mely egészen elüt a közhaszná-
lattól ; mint ^figyelmeíö/cet*, »lelkeíö/cet«, sszíveíö/cets, 
aélteí«7cet« stb. Provincialismusban megjár ja az ilyen; 
de irodalmi műben nem. Hasonlólag nem tekinthetem 
csupán sajtó hibának, hogy a sújtás stb, szó következe-
tesen súlytás-nak van írva és a fojtani, folytani-nak stb., 
mért mindég így szedettek. Isten, Megváltó, Üdvözítő 
tulajdonnevek lévén miért iratnak kis betűvel, vagy az 
Úr szó, ha ez Istent jeleli ? Jó az ilyen külsőségekre is 
vigyázni. 

A mi most már az egyes beszédeket illeti, a kö-
tet elején mindjárt az Öt reform, püspök prédikációit 
találjuk. Az első Kún Bertalannak ^Egyházunk iránti 
munkás szeretet* című predikátiója Efes . : II : 18—22. 
felett. Egy igen tartalmas s szép értekezés, magasabb 
nyelvezettel azonban, mintsem népszerű lehetne. Néze-
tem szerint sokkal hatásosabb leendett a beszéd, ha 
tárgyául egyenesen azt a speciális célt tűzte volna ki a 
nagyérdemű szerző, melyet csak beszéde végén mond 
meg, t. i. hogy az iskoláknak az újabb kör igényeinek 
megfelelő szervezését kívánván a kormány most áldoz-
zunk atyámfiai, hogy iskoláinkat megtarthassuk régi hírne-
vükben stb. (14. lap). Nem oszlott volna meg a figyelem 
másfelé, hanem csak arra az egy dologra irányoztatott 
volna s akkor bizonyára más textussal, felvett alapigé-
jéhez is hívebb lehetett volna, mint így. A bibliás, 
textus-szerű beszédnek mintaképe lehet az a rövid kis 
elmélkedés, melyet Révész Bálint adott e kö te tbe : 
»Csapásos esztendő, rosz szüret alkalmával« címen. In-
kább vázlatnak mondhatnók csak, ha nem volna oly 
classikus kerek egész. Jótékonyan s felemelőleg hatJ 
mély vallásos hangjával s kenetteljes buzgóságával. 
Az egyéni önérzetnek amaz erős hangja jellemzi Pap t 
Gábor püspök székfoglaló beszédét, melyből csak az 
hiányzik, hogy igenis »mindeneket megtehetek«, de-
csak »a Krisztus által, a ki engemet megerősít.« Ez 



utóbbi mozzanatot sajnosan nélkülöztem a különben 
igen emelkedett szellemű predikátióban. E g y rendkívül 
bájos, kedves képet fest a szorgalmatos Mártháról és az 
egy szükséges dolgot áhitozó Máriáról Szász Károly, a 
» Testi és lelki gondok*-ban. Fennszárnyaló képzelete 
teljessé teszi az evangéliomi elbeszélés töredékes voná-
sait s az valóban felséges idyllé lesz költői alakítá-
sában. A maga közvetlenségével, egyszerűségével meg-
ragadó beszéd. Szász Domokos egy lelkész-avatási agen-
dális beszédet közlött, melyben a lelkészi hivatásnak 
egész eszményi szépségét, nemességét, magasztosságát 
erőteljes, emelkedett, tömör jó felosztású valóban szónoki 
műben tünteti fel s szól a hitnek meggyőző erejével az 
emberek vallásos szükségeiről, melyek kielégítésére vár-
nak ép tn a lelkészek részéről. Bárcsak megtudnók való-
sítani ezt az eszményt 1 

Kevésbbé kedvezőleg szólhatok a »Pred. tár*-nak 
az öt püspöki beszéd után közlött pályanyertes prédi-
kációiról. Az elsőt Kis Albert illyefalvai reform, pap irta 
»Ne féltsétek a Krisztus anyaszentegyházát* — címmel. 
Ez 6o frankos jutalommal tüntettetett ki. Alapigéi 
I. K o r . : III. i i —13. »Mert más fundamentomot senki 
nem vethet azon kívül, a mely egyszer vettetett, mely 
a Jézus Krisztus. Hogyha valaki épít e fundamentumra 
aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját, 
mindennek munkája nyilván leszen ; mert a tűz által 
megjelentetik és mindennek munkája minémű legyen, a 
tűz megpróbálja.* Itt, egy ily nehezebb textusnál, mely-
nek jelentése nem egyszerre nyilvánvaló, legelső köteles-
sége lett volna szerzőnek ezt előbb önmagának, majd 
publicumának megmagyarázni, s ha ezt tet te volna, nem 
tévedett volna elmélkedésében egészen más és idegen 
mezőre. A bevezetésben semmi szükség nincs a tengeren 
elaluvó Jézus történetére. Valósággal hajuknál fogva 
odahuzott, beerőszakolt gondolatok s mert egyszer ezek 
útvesztőjébe tévedett, nem is tudot t megszabadulni oly 
általánosságoktól, melyek mindenféle textus felett el-
mondhatók. Beszélnie kellett volna arról, hogy idők 
folyamán mennyi arany, ezüst, drágakő, fa, széna és 
pozdorja építtetett már az egyszer megvetett fundamen-
tomon, a Jézus Krisztuson, de hogy mindennek munkája 
minémű volt, megpróbálja a tűz. E jelképes előadás 
aztán a maga való jelentésére felbontva felséges anyagot 
adott volna. Nem a Krisztus anyaszentegyházának szilárd 
voltáról kell itt beszélni (62. 1.); a mit megérzett szerző 
is, de csak a III. résznél, a hol meg ismétlésbe esik. 
Irálya egyáltalában nem népszerű. A »particularismus,« 
»fanatismus,« »morál.« »hierarchia,« »ultramontanismus« 
stb. kifejezéseket miként érti meg egyszerű hallgatósá-
gunk ? Nem ellentétes és nem is igaz kép az, melyet a 
63. lapon használ : »Az ó-szövetség morálja egy sötét, 
kemény szikla, melyen megtörik a beléje ütköző; Krisztus 
morálja pedig ragyogó napi stb. Ha így volna, akkor 
a szerves összefüggés az ó- és új-testamentom között 
csak agyrém volna. S aztán látszik mennyire nem ismeri 
a Mózes V. könyvének szellemét, mikor ebből idézi a 
zsidók türelmetlenségét jellemző parancsolatokat. Abból 
a könyvből, mely az Isten és ember szeretetét teszi a 
vallás alapjává. Szem elől téveszti szerző, hogy a meny-
nyiben kegyetleneknek látszó rendeleteket is ad e könyv, 
ezt teszi tisztán didactikai céllal, hogy annál mélyebben 
vésse népe tudatába a fő törvényeket. Nézetem szerint 
a Kis Albert beszédénél többet ér a második pálya-
nyertes mű, melyet Zsigmond Károly brassói s.-pap irt, 
s mely 40 frankos jutalmat nyert. Á beszéd textusához 
hű marad s vallásos melegséggel van irva. Hiányos s 
illetve töredékes több helyütt azért, mert rendkívül nagy 

kört ölelt fel s e körben jóformán egy-egy mozzanat 
elég volna egy prédikáció anyagának. Legsikerültebb 
része a 73. lapon, midőn a bűnösöknek hirdeti a kará-
csonyi nagy örömet. Fentebb már megróttam, hogy 
Isten igéjének lévén sáfárai, nem szabad így szólanunk: 
»ha az én beszédemet megtartjátok,* »az én övendetes 
üzenetemet vigyétek el* stb., mert nem magunkat prédi-
káljuk. Igen jó texlusmagyarázatot ad Cseresznyés Ödön 
b.-bocsárdi pap »Az Istenben való bizalom hatása miben 
nyilatkozik?* című beszédének bevezetésében sinnen van, 
hogy textusa természetszerűleg megadja a tárgyalás teljes 
anyagát. A felvett alapige (És. : 40. 28—31.) nagy s több 
gondolatot tartalmaz, mint a mennyit egy prédikáció 
keretében teljesen kifejthetni s innen, hogy csakis annak 
utolsó mondatára látszik szerző súlyt fektetni, bár a 
bevezetésben a többit is felölelte. Elég lett volna hát 
csak az utolsó mondat, mert az első úgyis inkább Isten-
nek soha meg nem szűnő gondviselésére, tehát Isten 
egy örök tulajdonságára vonatkozik, s nem ránk, ez 
csak nekünk bátorításunkra hozható fel, hogy ne essünk 
kétségbe, hiszen »az Úr nem fárad és nem lankad meg.« 
stb. A második tételt gyönyörűen magyarázza szerző 
s mint búvár szállott le Ésaiás e remek szavainak 
mélységeibe. Irálya emelkedet t , vallásos melegségtől 
áthatott . 

(Vége köv.) Kenessey Béla. 

B E L F Ö L D . 

A dunamelléki egyházkerület közgyűlése. 
Csaknem egy egész napot fordított a közgyűlés az 

iskolaügyi dolgok elintézésére, melyek a tanügyi bizottság 
különböző szakosztályainak jelentései alapján kerültek 
tárgyalásra. 

A népoktatási szakosztály jelentése most majdnem 
kizárólag iskola-rajz és tanügy-statisztika volt. Az egy-
házkerületben van 53,152 tanköteles s közülök tényleg 
iskolába jár 48,403 ; van 425 tanterem, melyeknek leg-
nagyobb része a törvény kívánalmainak megfelel; az 
iskolai vagyon tesz 1.428,740 forintot; van 255 iskola-
fenntartó egyház, míg 32-ben az iskola községi; van 
24 tanító-lelkész; a tanítás eredménye jeles 102, jó 194, 
kielégítő 121, nem kielégítő 10 iskolában; képesített 
tanító van 384, nem képesített 25 ; a tanítók fizetése 
— lakást nem számítva — 400 frtnál csak 93 állomáson 
kevesebb; a tanítói fizetések összege 189,743 forint. Ez 
adatokat tekintetbe véve, egyházi népiskoláink állapota 
— mondja a jelentés — haladást mutat, s a községi 
iskolaügy fölött határozott előnyben van. Némely fogyat-
kozásokon segítendő, a közgyűlés elhatározta, hogy az 
oly gyülekezetek, melyeknek tantermei a törvény köve-
telményeinek nem felelnek meg, egyházmegyéjük útján 
felhivassanak, hogy e hiányon segítsenek; hogy a hanyag 
tanítókat szorgalomra, a nem képesítetteket oklevél-
szerzésre szorgalmazzák stb. — A nagykőrösi tanítóké-
pezde építkezési ügyében, melyet a tanfolyam 4 évessé 
tétele követel, elfogadta a közgyűlés a n.-kőrösi egyház 
azon halasztási indítványát, melyet ez azon okból terjesztett 
föl, hogy gymnasiumát és tanítóképzőjét közösen s némi 
állami segítségre való kilátással szándékozván építeni, 
még az ügy nincs oly előhaladott stádiumban, hogy az 
építési tervezet a kerülethez fölterjeszthető lett volna. Az 
új épület elkészüléséig a praeparandia egyik tanterme 
tovább is bérházban marad. 

A tanügyi bizottság gimnádumi szakosztálya a je-



lentés statisztikai részében elmondá, hogy a kerület 4 fő-
és 2 algimnasiumában működik 48 rendes, 6 helyettes, 
14 melléktanár és 19 más felek, hitoktató ; a tanulók 
száma 1171, apadás az előbbi évhez képest 7 9 ; érett-
ségi vizsgára jelentkezett 143, érettnek nyilváníttatott 94, 
két hónapra visszavettetett 13, egy évre 3, lemaradt 33. 
Örömmel közli a jelentés az iskolaügy érdekében történt 
szép adományozásokat, melyek Budapesten 28 ezer, Kecs-
keméten 57, N.-Kőrösön 530, Halason 200, Gyönkön 16, 
Kúnszentmiklóson 256 frtra mentek. Fontos ré"ze a je-
lentésnek a taneszközök jegyzekének elkészítése, egy szak-
bizottság által, melyben főként Dapsy László, Dúzs Sán-
dor, Laky Dániei, Somogyi Rudolf, Szakács István vettek 
tevékeny részt. A közgyűlés a taneszközök jegyzékét 
elfogadta s a benne foglalt eszközök fokozatos beszerzését 
elrendelte. A növénytan tanítása érdekében minden gim-
nasiumnál egy botanikus kert felszerelését, a tanügyi 
bizottság indítványára, kívánatosnak nyilvánította. A 
történelem és földrajz érdekében minden iskolánál egy 
philologiai muzeum felállítására vonatkozó indítványt 
szintén elfogadta s püspök urat felkérte a közgyűlés, 
hogy Dúzs Sándor tanárt egy ily muzeum beszerzendő 
tárgyai jegyzékének összeállításával megbízni méltóztas-
sék. A taneszközök ezzel kiegészítendő jegyzékének ki-
nyomatását a jövő közgyűlés van hivatva elrendelni. Ellen-
ben már most elhatározta a közgyűlés, hogy a gyűjtemé-
nyek beszerzésére, pótlására stb. az iskolák költségvetésébe 
felveendők: a természetrajzra teljes gimnásiumnál 100, 
nem teljesnél 30 forint; természettanra és vegytanra 
150 f r t ; mértani rajzra 25 f r t ; történelemre és föld-
rajzra 50, illetőleg 25 frt. — Dóczi Imre görög nyelv-
tanát, melyet a szakértő bírálók egyhangúlag ajánlottak 
s mely az orsz. közoktatási tanács részéről is kitüntető 
elismerésben részesült, az egyházkerület az elfogadott 
tankönyvek közé sorozta s a felügyelete alatti középis-
koláknak hathatósan ajánlja. — A nagy-kőrösi tanári 
karnak a tanári fizetések rendezése tárgyában beadott 
folyamodványa az egyházkerület által is pártolásban ré-
szesíttetik s a kérelem mielébbí teljesítésének ajánlásá-
val küldetik le a n.-körösi igazgató-tanácshoz, melynek ez 
ügyben, valamint a bélyeg-nyugták kérdésében teendő 
jelentése és nyilatkozata a jövő évi egyházkerületi gyű-
lésre beváratán. — A kecskeméti tanároknak hasonló 
tárgyú kérvénye ugyanoly mértékben pártoltatik, mivel 
azonban a kecskeméti egyházi és iskolai vagyonok fo-
lyamatban levő elkülönítésének lebonyolítása előtt alig 
remélhető a kivánt sikerű elintézés: érdemlegesebb tár-
gyalás az e tárgyban több siker kilátásával intézkedhető 
jövő évi közgyűlésre halasztatott. — A hálasi gimnásium-
nak s általában a kerületi kebli gimnásiumok aránylagos 
segélyeztetésének ügye az indítványozó bizottság által fel-
színre hozott régebbi super. határozatok nyomán az elv 
fenntartása mellett oly utasítással tétetik át az egyházkerü-
leti számszékhez, hogy az e célra igénybe vehető pénztárak 
állásáról a jövő gyűlésre jelentést s az aránylagos segélye-
zés életbe léptetésére nézve javaslatot nyújtson be. Azon 
indítványt, hogy a tanügyi bizottság gimnásiumi szak-
osztályának is állandó előadója legyen, a közgyűlés is 
helyeselte s felhívta a szakosztályt, hogy jelöljön ki a 
maga kebeléből egy állandó előadót s az ügymenet 
érdekében jelölése eredményéről püspök urat és az egyes 
iskolákat értesítse. — A szakosztálynak mértani s ter-
mészettani szakértővel kért kiegészítése tárgyában a köz-
gyűlés úgy intézkedett, hogy ilyenül Somogyi Rudolf 
budapesti főgimn. tanárt azonnal kinevezte. A kerületbeli 
középiskolák felett gyakorlandó felügyelet kérdésében a 
szakosztály által beterjesztett javaslat tárgyalása, püspök 

úrnak azon kijelentése folytán, hogy a jövő év folytán 
minden iskolát meglátogatni, azok ügyeit s viszonyait 
alaposan megvizsgálni s látogatása eredményéről kimerítő 
jelentést szándékozik tenni a közgyűlés elé : közhelyes^ 
lés nyilvánítása mellett a jövő közgyűlésre halasztatott. 

Az akadémiai szakosztály jelentése a kecskeméti 
jogakadémia ügyeivel foglalkozott. A statisztika 9 rendes 
és 5 magán-tanárt, 62 beiratkozott joghallgatót számlált. 
A személyi iigyek közül dr. Szigethi Lehelnek Kecske-
mét városa részéről rendes tanárrá, Csilléry Benőnek 
3 évre ismét igazgatóvá választatása tudomásúl vétetett . 
A jogakadémiai igazgató-tanácsba, a kerület a maga 
részéről a következő 3 évre újból Antos János és Filó 
Lajos urakat választotta meg. Végül a jogakadémia 
igazgatóságának azon véleményes jelentését, melylyel a 
pápai konventnek 65. sz. határozatára vonatkozólag a 
sárospataki jogakadémia tanárkara által indokolt s a 
tiszáninneni egyházkerület részéről felterjesztett kérelem-
hez csatlakozik, az egyházkerület magáévá tévén: ez a 
konventhez felterjesztetni rendeltetik. 

Az iskolaügy során még két fontos tárgyban tör-
tént ha nem is érdemleges, de ilyennek előmozdításával 
biztató intézkedés. 

Egyik a tanári nyugdíjazás és gyámolítás kérdése, 
melyet a kerület összes fő- és középiskoláinak. tanár 
testületei hoztak szőnyegre, indokolt kérvényt terjesztve a 
közgyűlés elé. A kérvény arra irányult, hogy hasson oda 
az egyházkerület, hogy az iskolafenntartó testületek a 
zsinati közokt. szervezet 105. és 144. §-aiban kifejezett 
kötelességeiknek eleget tegyenek s »a tanárok számára 
nyugdíjazási s özvegyeik és árváik számára segélye-
zési alapról gondoskodjanak.* A folyamodvány, tekintve 
azt, hogy külön-külön 113 ug- és gyámintézeti alap egy-
szerre létesítése az egyes iskolákra elviselhetetlen terhet 
róna, azon könnyebb módot ajánlja a fenntartóknak, 
hogy a kerületi »Tanári gyámegyesiilet«-et igyekezzenek 
állandósítandó évjárulékok fizetése által fölsegélni. E 
tekintetben azt kéri a folyamodvány, hogy minden 
fenntartó testület minden egyes tanár után évenként leg-
a'ább 10—10 frtot fizessen a gyánaegyesület pénztárába. 
A közgyűlés a tanári testületek ezen kérelmét teljesen 
méltányosnak s indokoltnak találván, elvben pártolta, 
érdemleges határozat hozatala előtt azonban nyilatkozat 
végett meleg ajánlása kíséretében kiadta az iskola-fenn-
tartó testületeknek . E fontos kérdésre később még 
visszatérünk. 

A másik a kecskeméti egyház és főgimnásium Va-
gyoni ügyei megvizsgálására kiküldött bizottság jelen-
tése, mely a vitás pon t , t. i. az egyházi és iskolai va-
gyon elkülönítése körül még kevés eredményt mutat 
fel, de reményt nyú j t az elkülönítés munkájának békés 
lebonyolítására. A bizottság beterjesztett jelentése tudo-
másúl vétetett, m a g a a bizottság működésének oly 
irányban való t ovább folytatására utasíttatott, hogy a 
kecskeméti egyház kezelése alatt álló vagyonok egyházi 
vagy iskolai természete — különösen a boltok jövedel-
mére való tekintettel — tisztába hozassék. 

A junius 8-diki délutáni ülésen többnyire kisebb 
fontosságú ügyek nyertek elintézést. Bejelentetett s hálás 
köszönettel fogadtatott Vágó Lajos kémesi lelkésznek 
ajándéka, mely néhai Szakács József volt matyi lelkész 
650 kötetből álló könyvtárát a budapesti theol. akadémia 
könyvtárának ajánlja föl, s mely pü spök úr jelentése 
szerint már föl is szállíttatott. Bizottsági javaslat a lapján 
tárgyalásra kerültek a vértesaljai és alsó-baranya-bácsi 
tractusok indítványai a közalap kezelési szabályainak 
módosítása tárgyában, melyeket a közgyűlés részint a 



konventnek, részint a közalap végrehajtó-bizottságának 
különös figyelmébe ajánl és használás végett felterjeszt. 
—- A vallási kézikönyveket készíttető bizottság néhány 
évi szünetelés után az ülés első napjaiban fölfrissített 
erőkkel megalakulván, beterjesztett jelentésében a vallási 
tankönyvek ügyének egyelőre főként anyagi rendezését 
tűzte maga elé, egyszersmind tudatja, hogy püspök úr 
két hozzá benyújtott konfirmációi kátét adott át meg-
birálás végett, minek eszközlésére a bizottság intézkedést 
tett . — Oarzó Pál zalátai volt tanítónak kegyelmi kér-
vénye kedvezőleg intéztetett el s neki Zaláta kivételével 
valamely gyülekezetben tanítói hivatalba léphetésre ke-
gyelmi engedély adatott. — Szaporca—Tésenfa eddigi 
társegyházak elválásába egyházmegyei helybenhagyásra 
a ker. gyűlés is beleegyezését nyilvánította, de oly fel-
tétel alatt, hogy hivatalnokaik megválasztása előtt ezek 
fizetése teljesen megállapíttassék, továbbá hogy Szaporca, 
hol az ügyek rendben vannak, azonnal lelkészt választ-
hat, Tésenfa azonban a maga lelkész-tanítóját csak akkor 
választhatja meg, mikor a jelenleg Tésenfán működő 
rendes tanító hivatali áthelyezése valamely más egy-
házba már megtörtént, addig a tésenfai gyülekezet gon-
dozása valamely szomszéd lelkész gondozására bízatván. 
— A szolnoki leányegyháznak anyásításra irányuló kér-
vénye, tekintve, hogy lelkészének kielégítő és elég szi-
lárd alapon nyugvó fizetést biztosít s hogy ily fontos 
ponton az önállósításból erőfokozás várható, teljesíttetett 
s így Szolnoknak anyaegyházzá való alakulásra az en-
gedély megadatott . 

Junius 9-én több fontos indítvány került szőnyegre. 
Décsey Lajos gondnok és 15 társa azt indítványozták, 
hogy a ker. közgyűlések ezután ne tavaszszal, hanem 
az ősz elején tartassanak. Indokuk főként az, hogy akkor 
a ker. gyűlést megelőző tractualis gyűlések s az ezeket 
megelőző esperesi látogatások a mostani időnél 2—3 hó-
nappal később tartatván, sokkal alaposabb tapasztalatokat 
szerezhetnének mind a népiskolák állapotáról, mind az 
egyházi-vagyoni stb. ügyek helyzetéről. A közgyűlés az 
indítványt bővebb megfontolás és a konventi ülésekkel 
s más fontos tényezőkkel való összevetés céljából egy 
bizottságnak adta ki, hogy az a jövő tavaszi közgyűlésre 
javaslatot készítsen. — Az elnökségnek szintén volt két 
indítványa. Első a tanácskozási és ügyrendi szabályzat 
revisiójára vonatkozik, mely Vécsey T. azon pótindítvá-
nyával kiegészítve, hogy a jegyzőkönyveknek ra köz-
gyűléstől oly sok időt elraboló hitelesítése jövőre bizott-
ság által eszközöltessék, szintén elfogadtatott és javas-
lattételre bizottság küldetett ki. A másik indítvány a 
tanácsbirók számának szaporítására irányult, mit a köz-
gyűlés hasonlókép magáévá téve, 4 egyházi és 3 világi 
tanácsbiró választására a presbyteriumokat felhívta, a 
szavazatok beadásának határidejéül 1887. dec. 31-dikét 
kitűzte s a szavazatok felbontása s netáni új szavazás 
elrendelése körüli intézkedésre az elnökséget felhatal-
mazta. 

Az egyházmegyék ügyei során megerősíttetett a pesti 
egyháznak, az egyházmegye által helyben hagyo t t sag im-
násium építése folytán szükségessé vált eladási és kölcsön 
felvételi ügye, valamint fontos elvi döntvény hozatott a 
bugyi-i eset alkalmából. Bugyin a 3 kijelölt közül időköz-
ben még a választás előtt egy vissszalépvén, az esperes a 
választást nem tarthatta meg, az egyházmegye pedig kér-
dést intéz a kerülethez, hogy ily esetben minő eljárás kö-
vetendő ? Az egyházkerület Bugyin a jelen esetben új pá-
lyázatot és új jelölést rendelt el, jövőre nézve azonban el-
vül kimondotta, hogy ha a választásra kijelölt 3 egyén kö-
zül egy még a választás előtt visszalép, a kandidáló bi-

zottság a folyamodók közül azonnal egy új egyént 
jelöljön 3-ikul, hogy a választás megejthető legyen ; 
önkényt értetik, hogy ha 4 vagy 5 egyén közül törté-
nik visszalépés a minimalis 3 szám megtartásával, akkor 
új je'ölésnek nincs helye s a választás az első jelölés 
alapján tartandó meg. — A gyömrői községi iskolának 
felekezetivé visszaállítása készséggel engedélyeztetett. A 
pátkai tanító és tanítónénak azon eljárását, hogy a ta-
nítói laknak postahivatali célra felhasználhatására és a 
hivatalos címer kifüggesztésére a presbyterium engedé-
lyét előre ki nem kérték, a közgyűlés helytelenítette ; 
de az egyházmegye határozatát, mely a tanítólaknak 
ily célra való felhasználását s a posta-címer kifüggesz-
tését megengedi, a ker. gyűlés helyben hagyta. — A 
vértesaljai egyházmegye indítványát egy káplántartási 
alapnak a közalap segélyével eszközlendő felállítása iránt 
a közgyűlés a konventhez azon kérelemmel terjeszti 
fel, hogy annak elnöksége a nyugdíj bizottságnak eset-
leges felhasználás végett kiadni méltóztassék. 

A junius 10-ki ülésben a missziói bizottság érdekes 
jelentébe került tárgyalás alá. A dunamelléki egyházke-
rületben most már 4 missziói telep van, ugyan annyi 
misszió lelkészszel, u. m. a beskai, úf-banovcei, szelistei 
és a csajkás-kerületi, melyek közül a két első már a 
rendezésnek előhaladottabb, a két utóbbi még kezdetle-
ges stádiumában van ; a csajkás-kerületi, melyre lelkész 
is csak most rendeltetett, Tisza-Kálmán-falva központ-
tal fog szerveztetni. A beskai telephez már .4 iskola és 
1250 lélek tartozik, de sok bajuk van az evang. hívek-
kel, kik nagyobb számukra támaszkodva az újabb föld-
kihasítás alkalmával közösen kapott 59 hold földet kizá-
rólag maguknak követelték s pörre vivén a dolgot az 
első forumon meg is nyerték. A banovcei telep Keck 
Zsigmond lelkész buzgó tevékenysége által szépen fej-
lődik. A szelistei misszió csak januárban kapott lelkészt 
Göde Sándor személyében, de dolgai jól indulnak. A 
közgyűlés helyeslő tudomásul véve a jelentést, elismerő 
köszönetet szavazott püspök úrnak azon lankadatlan buz-
góságért és kitűnő sikerű fáradozásért, melylyel misz-
szióink ügyét fenn és alant képviseli, vezeti, gondozza 
s e hathatós gyámolítást jövőre is kéri, úgy a szervezett 
missziók fejlesztése, mint a szórványok missziói szervezése 
érdekében. 

A vagyoni ügyek közül a Baldácsy-alapból folyóvá 
tett összegek felosztása tárgyában a kiküldött bizottság 
javaslata szerint határozatilag kimondatott, hogy a Bal-
dácsy-alap jövedelmei mindenkor 4 egyenlő részre osz-
tassanak ; 2/4 részt vagyis az összeg felét állandóan a 
pusztuló, Ínséges és építkező egyházak segélyezésére, 
l / i részt a püspök javadalmazására, részt pedig két 
felé osztva felében csekélyebb fizetésű lelkészek, felében 
pedig lelkészek özvegyei és árvái Ínséges sorsának eny-
hítésére fog fordítani a kerület. Az ezen arányban ki-
osztandó segélyezést a jövő 1888 ik évben kezdi meg, a 
mikor az eddig folyóvá tett két (1886. és 1887.) évi 
összegnek, 4500 forintnak, segélyezésre fordítandó részét 
azaz 3375 frtot fog az egyházak, lelkészek és lelkészek 
özvegyei-árvái közt kiosztani. Segélyek egyházaknak és 
lelkészeknek csak oly kérvényekre fognak utalványoz-
tatni, melyek tökéletesen az .államsegély-kérvények ki-
állítására vonatkozó Utasítás értelmében fognak felsze-
reltetni; lelkészek özvegyeinek és árváinak pedig a köz-
pénztárból nyerhető segélyekért benyujtatni szokott 
kérvényekre. Amazokat az államsegély-osztó bizottság, 
emezeket a közpénztári segély-osztó bizottság vizsgálja 
át. A Baldácsy-alapból utalványozandó segély-összegnél 
az alapítvány címe mindenkor megemlíttetik. 



A számszék jelentése, melyet Szilassy Aladár al-
jegyző referált, az egyházkerület különböző vagyonainak 
rendes kezelését és fokozatos gyarapodását konstatálta. 
A köz-pénztár, melyet Csikay Imre kezel, 80,615 frt r 5 kr 
vagyont mutat fel, melyből 61,200 frt földhitelintezeti 
41I2°!o záloglevelekben, 15,820 forint kötelezvényekben, 
1600 frt alapítványokban van elhelyezve, a többi pedig 
takarékpénz tá r i ig kezeltetik. A misszió-pénztár tőke va-
gyona 12,650 frt, szaporodása 3049 frt 55 krajcár. Az 
államsegély-pénztárnak, melyet szintén Csikay kezel, 
113,205 frt 46 kr tőkéje van, noha az idén is 15,260 frt 
segélyt osztott ki szegény egyházaknak és lelkészeknek. 
A pesti theol. akadémia pénztára 23,706 frt 11 krajcár 
bevételt és 21,669 f r t kr kiadást tüntet föl, vagyon 
átlaga értékpapírokban és alapító-levelekben közel 100 ezer 
forint, ezen kívül a Csontos-, B. Szabó- és Szemere-féle 
ingatlanok. A Roboz-a\^pí tvány tiszta jövedelme á m u l t 
évben 4323 frt 74 kr volt , mely fele részben a theologia, 
fele részben a gimnázium pénztárát illeti. A főiskolai 
pénztárnoknak, Gönczy Pálnak a közgyűlés elismerő 
köszönetet szavazott s a számszék javaslatai szerint mind 
neki, mind Csikay Imre közpénztárnoknak a felment-
vényt megadta. Á mult évben elrendelt vagyon-könyvek 
összeállítása munkába vétetett az egyes kezelők által, 
de a munkálatok még nem lévén befejezve, kinyomatá-
suk akkorra halasztatott, mikor a vagyonkönyvi adatok 
mind össze lesznek gyűjtve. Az adatok rendben tartásá-
nál az is nagy nehézséget okoz, hogy nincs a kerületnek 
eléggé alkalmas levéltári helyisége ; ezért a közgyűlés ki-
mondta egy ilyennek létesítését, még pedig a pesti egy-
házzal kezet fogva, mely különben is most nagyobb át-
alakításokat tervez a parókhiális telken. 

A mult gyűlésen nyert utasításához képest, a szám-
szék beterjeszté a létesítendő irodalmi bizottság felada-
tát és hatáskörét körvonalozó javaslatát. A javaslat egy 
felől azon indokból készült, hogy legyen az egyházke-
rületnek egy közege, mely az irodalmi tekintetben föl-
merülő szükségletét számba vegye s annak kielégítéséről 
gondoskodjék; más felől abból, hogy az egyházkerület-
nek már meglevő s részben nagy értéket képviselő (pl. 
a vallástani könyvek) nyomtatványai kellő gondozásban 
részesüljenek. Feladata volna a bizottságnak, hogy a 
kerületnek összes, úgy saját kiadású, mint nála bizo-
mányba vagy egyébként letett irodalmi műveit és nyom-
tatványait (a tisztán irodaiak kivételével) előállíttassa 
s rendben tartsa. Működése kiterjedne a vallástani s 
más kézikönyvek, névtárak, rendszabályok, iskolai rend-
tartások, jegyzőkönyvek stb. előállítására és nyilvántar-
tására. 

Hatásköre állana egy részről a kiadandó művek 
előállításában és szerkesztésében, másrészről a kiadások 
eszközlésében és a kiadványok értékesítésében, illetőleg 
ezek iránt való javaslattételben; továbbá e nyomtatvá-
nyok leltárszerű nyilvántartásában s a kiadókkal s a 
bizományosokkal való érintkezésben s leszámolásban. 
Szükséges volna állandó elnökre, előadója fővárosi em-
ber, tagjai 7-en legyenek, 3 vidéki, 4 központi, kik 
azonban változó tagokkal, illetőleg szakértőkkel eseten-
ként kiegészíthetik magukat. — A közgyűlés a javasla-
tot magáévá tévén, az irodalmi bizottság tagjainak meg-
választását elhatározta. — Végre a számszék indítványa 
alapján a gazdasági bizottság pártoló véleménye mellett 
a közgyűlés kimondta, hogy 200 frttal díjazott áUandó 
számvevői állást szervez, minek kötelessége lesz a szá-
madások szakszerű megvizsgálása, a vagyonkönyvi ada> 
tok feldolgozása s az így feldolgozott anyag képezné 
aztán a számszék felülvizsgálásának tárgyát. Az elnökség 

megbízatott, hogy ez állásra alkalmas embert állítson 
be ideiglenesen, az említett tiszteletdíjjal. 

A gazdasági bizottság javaslatai közül fölemlítendők, 
hogy a főisk. és theologiai alapok jogi és gazdasági 
ügyviteleért az ügyésznek évi átalány megszavazását in-
dítványozta, mit a közgyűlés elfogadott ; hogy az alakuló 
»Irodalmi társasági számára a dunamelléki egyházkerü-
let két 500 frtos pártfogói alapítványt tegyen, mit a 
közgyűlés egyhangúlag elfogadott. 

A hat napig tartott közgyűlés szép egyetértésben, 
jó munkát végezve, főgondnokunk rövid zárbeszédével s 
püspökünk buzgó hálaadó imájával junius 10-ikén bere-
kesztetett. Az elnöki zárszó egyfelől azt emelte ki, hogy 
közgyűlésünk aránylag rövid idő alatt alaposan elvé-
gezte összes teendőit, mi főleg annak köszönhető, hogy 
a bizottságok egy része már a gyűlést megelőzőleg el-
végezte a reá bizot takat ; más felől azon óhajtást fejezte 
ki, hogy ezt jövőre minden bizottság s különösen a gaz-
dasági bizottság megtegye, hogy így az igen fontos 
anyagi ügyek az ülések első napjain tárgyaltathassanak. 

Szőts Farkas. 

A beregi egyházmegye rendkívüli közgyűlése. 
A beregi egyházmegye elnöksége junius i-sejére 

rendkívüli közgyűlést hivott össze, melyen némely gyű-
lésen kívül el nem intézhető, felette fontos és sürgős 
ügyek kerültek tárgyalás alá s nyertek is elintézést. 

Ezek közül első helyen említendő a munkácsi lel-
készválaszfás végleges befejezése. Köztudomású dolog 
ugyanis, hogy nevezett lelkészi állomásra nt. Peterdy 
Károly esperes úr közfelkiáltással lett folyó év május 
i-sején megválasztva, minthogy pedig a nt. esperes úr 
nem tartotta jogkörébe esőnek saját megválasztatásának 
megerősítését, ez az egyházmegyei közgyűlésnek hagyatta-
tott fenn, a mely is közgyűlés által készséges örömmel s 
áldáskivánások nyilvánítása mellett teljesíttetett. A hely-
zet kellő világításba hozatalára nem lesz felesleges elmon-
danom, hogy a derék és buzgó munkácsi ev. ref. egyház 
csakis azon körülmény közrehatásával szerencsés jövendő-
beli lelkészéül bírhatni egyházmegyénk papságának vezér-
férfiát, hogy őt mint megválasztott munkácsi lelkipásztort, 
az illető minisztérium, a fegyház protest. hitfelekezetűek 
lelki gondozásával is megbízta s erre nézve a kinevezési 
okmányt már meg is küldötte. 

Tudomásul vétetett továbbá a botrágyi lelkészvá-
lasztás esperesileg történt törvényszerű megerősítése is ; 
mindkét lelkipásztori állomás — a megválasztottak ré-
széről — az 1888-ik év tavaszán lesz elfoglalandó, mivel 
ezen időpontig a papi jövedelem — a kegyelem év 
biztosításánál fogva — az elhalt lelkészek özvegyeit illeti. 

Igen sürgős gyűlési tárgy gyanánt szerepelt a 
vásáros naményi »Tisza* hidvám váltságából a vásáros-
naményi és ugornyai belhivatalnokok javára már régeb-
ben kiutalt 3500 forintnyi összeg átvételének ügye, a 
mennyiben a jogtulajdonos földbirtokosság, mu't gyűlé-
sünk 26. számú határozatát nem tartotta elégségesnek 
arra, hogy az összeget kiadhatná, hanem azt egy min-
dennemű e címen származható követelés jogának fel-
mondását is tartalmazó záradékkal kívánta megtoldatni. 
Természetes, hogy ezen kívánalomnak elég lett téve 

Esperesi időközi jelentés hivatalosan hozza gyűlés 
tudomására tiszt. Szalontay János s.-oroszii lelkipásztor 
folyó év áprilisának 9-dikén, nem különben tiszt. Kesső 
Károly kis-lónyai lelkész május 3-dikán történt gyászos 
kimulásukat. Mindkét ároni férfiú — a maga munkálko-
dási körében, kerülve minden feltűnést —- szelíd lelkület-



el és nagy önmegadással hordozta legfőbb pásztorunk 
gáját, mely reájuk nézve — anyagi tekintetben — 
egyáltalában nem volt könnyű és gyönyörűséges. Le-
gyen kegyeletesen megőrizve a két szerény szolga em-
lékezete. 

Az ezen halálesetek következtében megüresedett 
lelkészi állomások évi jövedelme 600 frtot el nem érvén, 
az azok betölthetésének módozata már most közgyűlé-
sünk gondoskodásául szolgált. A két kicsinyke egyház 
saját szándékának s ajánlatának nyilvánítására elnökileg 
felhivatván, Kis-Lónya erre nézve halasztást kérelmezett, 
mely számára meg is adatott . S.-Oroszit illetőleg oly 
terjedelmes s többféle módozatot magába ölelő beterjesz-
tés és véleményezés nyújtatott be, hogy a közgyűlés ez 
alkalommal az ügy érdemleges elbírálásába nem bocsát-
kozhatott , ugyanazért egy küldöttség lett kínevezve, 
mely a helyi viszonyok tüzetes felismerése s a majdan 
személyesen nyilatkozó felek kölcsönös ajánlatainak és 
feltételeinek meghallgatása és figyelembevétele után, 
konkrét adatokra és szerződési pontokra támaszkodva, 
készítse elő az ügyet tárgyalás alá. Ezen gyűlési hatá-
rozatok legkisebb kockáztatást sem vonhatnak maguk 
után, mert a csonka és kegyelem év tartalma alatt, 
tehát 1889. év tavaszáig a szegény özvegy lelkésznők 
vannak jogosítva a parókhián lakni és a csekély javadal-
mat szedni. 

Legyen szabad ezen ügynél egy kis kitérést ten-
nem. Vannak lelkes és igazi protestáns érzületű emberek, 
kik úgy vélekednek, hogy a kisebb jövedelmű egyhá-
zakat minden körülmények között és minden áron tár-
sítani akarnák s az ellenvélemények iránt türelmetlenek 
is Hát bizony a kérdésnek nem csak az az egy oldala 
van, melyet a társítás tüzes barátai előtérbe állítani elég 
ügyesek, a hova mind a maguk, mind a nagy közönség 
tekintetét folyvást irányozzák s van gondjuk rá, hogy 
az ellenkező szempont kedvező világításba ne helyez-
tessék. Én a magam részéről most is azt mondom, mit 
mondtam 1880-ik évben, hogy a társítás nem minden-
hol vihető keresztül hitfelekezetünk általános érdekének 
veszélyeztetése nélkül, a míg egyik helyt kívánatos s 
a protestántismus létalapját távolról sem érinti, más 
helyt félő, hogy ezen intézkedés, hitfelekezetünk élet-
gyökerére veti a fejszét s mesteri műtétet képzelvén 
végrehajtani egyes tagok előnyére az egész létezését 
teendi kockára. A két fennforgó esetnél »fiat appli-
catio.« 

Érdekes mozzanatul jelezhető még mostani gyűlé-
sünkből az is, hogy nt. Peterdy Károly esperes élőszóval 
előadja, miszerint mint megválasztott munkácsi lelkipász-
tor —- kedves és fontos kötelességének tartván az azon 
vidéken szervezett missziói kör gondozását személyesen 
teljesíteni, ezt már meg is kezdette, mert legközelebbi 
pünkösti ünnep alkalmából, annak 2-ik napján a mun-
kács-stryi vasútvonal mellett fekvő Szolyván megjelent 
s ott a már előre értesített protestáns híveknek káp-
lánja és egy énekvezér közreműködése mellett úrvacsora 
kiosztásával egybekötött istenitiszteletet tartott, a me-
lyen is mindkét protestáns hitfelekezet szétszórva élő 
hívei tömegesen jelentek meg. Több mint iOO-an sereg-
lettek össze az itt, ezen vidéken első ízben történt ige-
hirdetés hallgatás végett^ Felül 100-an valának kik éhe-
zek és szomjuhozák az Úr igéjének életadó eledelét és 
italat És lőn, hogy megelégíttetének. Gyűlés az e/eti 
missziói utazásból e napon érkezett esperes ajkairól 
örömmel s a jövőre nézve nagy lelki bizodalommal 
hallhatta, mily lelket magával ragadó látvány, egy a 
mennyei jelenetek közül, midőn a társadalom minden 

| rétéből összegyülekezett hívők, a virágfűzérekkel, zöld 
galyakkal díszített s más különben is az egyházi tény-
kedés méltóságához illő komoly színezetű berendezéssel 
ellátott vasúti váróteremben, ott látták maguk előtt az 
Úrasztalának egyszerűségében is fönséges terítékét, mely 
lelki megnyugtatást, bűnbocsánatot és örök üdvöt rejtett 
maga alatt. 

Mily meglepetéssel mily csodálkozással teljes ál-
mélkodással telhettek be férfiak és asszonyok egyiránt, a 
midőn itt az orosz elem és másvallásúak erős várának szom-
szédságában, egy rögtönözve templommá avatott váró-
terem falai közöt megzendült a pünkösti ének »Oh ál-
dott lélek reánk szállj, hogy e Krisztustól gyűjtött nyáj* 
stb. És vájjon ugyanekkor nem rezgett-e át szívük, 
lelkük húrjain »Erős várunk nekünk az Isten, megtart 
minden ellenség ellen* örökre emlékezetes bátorságot 
lehelő énekünk hangjai?! 

Oh mint ölelkezhettek lélekben együvé, mint let-
tek egyek szeretetben és hazafiságban azok, kik ez al-
kalommal látták először egymást, hogyan örvendezhettek 
nagy lelki örvendezéssel, látva mennyien vannak, kik 
egy hitet vallanak, egy hazát imádnak, mily erős foga-
dást tehettek, hogy hitben, hazaszeretetben mind végig 
erősen s tor hetetlenül együtt maradnak és hívek lesznek! 

íme a missziói működésnek egy örömteljes és biz-
tató jelensége, mely keretül szolgál arra nézve, hogy 
lelkes és ügybuzgó férfiak ilynemű munkálkodása, mind 
a protestántismus, mind édes magyar hazánk fönntar-
tása, s megerősítésére egy oly hathatós eszköz, melyet 
figyelmen kívül hagyni vagy csak nem kellő mértékben 
támogatni is, nem mondom hogy bűn, de mindenesetre 
helyrepótolhatatlan hiba lenne. 

Émlítésreméltó ténykedése volt még a közgyűlés-
nek az, melyszerint egyházmegyénk 100 frt tőke kamata 
évenkénti fizetésének kötelezetíségével a »Protestáns tu-
dományos társaság* alapító tagjai közé sorakozott. 

A gyűlés 1 és 3/4 órakor oszlott szét, délutáni 
3 órakor lelkészi értekezlet tartatott, de a melyben, a 
tagok a sok egymásutáni s egymás melletti gyűlésekbe 
belefáradván (volt bizottmányi és központi választmányi 
gyűlés is), az élénkség és érdeklődés már csak csekély 
mértékben mutatkozott, s inkább barátságos társalgás, 
mint rendszeres értekezlet jellegét viselte magán. 

Sütő Kálmán, 
beregsomi lelkipásztor. 

Kérelem a bélzerindi ref. vizkárosult lelkész 
érdekében. 

Az 1879-dik év december 6-ikán a Fekete-Kőrös 
áradása következtében Bél-Zerind községe elpusztult; 
csupán a ref. templom maradt épségben. E katastropha 
mintegy záradékát képezte az előbbi 9 éven át e köz-
ségre tódult kisebb nagyobb árvizeknek s ezen folytonos 
veszély lett oka azon nagyszerű tettnek, melylyel báró 
Simonyi Lajos földesúr és volt miniszter a községet 
6 kilométernyi távolságban, saját birtokára áttelepítette 
és a lakosok földeit másokkal kicserélte. 

Fájdalommal bár, de a biztonság kedveért, a . ev. 
reform, egyháznak hátra kellett hagynia nem rég meg-
újított templomát oly szándékkal, hogy a majdan felépí-
tendő új templomhoz az elhagyottnak anyagát fel fogja 
használni. 

A tönkrement lakosok egy része elköltözvén, az 
új fe'cpesek kénytelenek voltak a tanítói állomást be-
szüntetni s a tanítói hiva'alt a 70 éves, azóta megözve-



gyíilt lelkész vállaira rakni; mit a csapások közben 
megedződött hű lelkész önfeláldozólag magára is vállalt. 

Az új telepesek önmagukat megadóztatva, O Felsége 
a király és József főherceg, valamint a közalap és a 
Gusztáv-Adolf-egylet segélyében részesülve, már-már 
két év alatt remélték kivetésüket lefizethetni és a tem-
plomépítéshez foghatni, mikor f. é. május hó 22-dikén 
összes vetéseik a Fekete-Kőrös áradása folytán víz alá 
kerültek. 

A közös csapás azonban legérzékenyebben sújtja a 
szegényesen fizetett agg lelkészt, kinek csekély jövedelme 
az árviz folytán odaveszett. 

Kinek ne esnék meg szíve ezen agg pásztor sorsán, 
ki élete estéjének hő óhajai közé számította: vajha még 
megláthatná az új templomot? 

Segítsünk nyomorán bármely kis adománynyal, 
melyet e lap szerkesztősége kész lesz közvetíteni. 

A ref. közalap intézőit pedig kérjük, szavazzanak 
meg e hű pásztor részére egy rendkívüli adományt és 
ne feledkezzenek meg egyházáról sem. 

Isten áldja meg a jó kedvű adakozókat! 
Hogy miért tartom magamat hivatottnak e kére-

lem előterjesztésére, ennek oka az, hogy az 1879-diki 
pusztulás alkalmával és azóta folyton ajánlottam Bél-
Zerindet a németországi Gusztáv-Adolf-egylet pártfogá-
sába s érte tett lépéseim nem is maradtak siker nélkül. 
Ezen segélyezési ügy folytán levelezés Jött létre az 
egymást személyesen nem, csupán fényképek útján is-
merő két lelkésztárs között s ennek legújabb, szomorú 
nyilvánulása azon levél, mely a legújabb árvízről értesít 
s melyből néhány pontot közlök. 

»Május 2 2-dikén ismét oly nagy mérvű csapás ért 
bennünket, minél csak az 1879-ki nagy árvizkori egé-z 
falunk elpusztulása volt nagyobb, amennyiben akkor 
hajlékainkat is elvesztettük s a más, messze helyen 
letelepülésünk által templomunktól is megfosztattunk, 
bár az máig is épen fennáll; vagyis világosabban szólva, 
május 22-én, a rohanó vizár szétszaggatván a Fekete-
Kőrös aradmegyei oldalán lévő magas parttöitéseket, 
még az napon mély víz alá borította egész határunkat 
s a vadászi határnak is legnagyobb részét s megsemmi-
sítette mindenféle őszi és tavaszi gyönyörű vetéseinket 
s legnagyobb része még ma is — az elöntés óta 9-dik 
napon — mind víz alatt van. Nem lesz sem nekem, 
sem a lakosságnak egy szem búzája vagy egyébféle ga-
bonája sem. 

Hozzávetőleg megírom, mily káraim lehetnek saját 
személyemet illetőleg: 37 hold földem mind be volt 
ve tve ; nevezetesen búzával 16, árpa bükköny és tenge-
rivel 21 hold. Épen 21-én mentem volt ki s néztem 
meg az elpusztult Ofalu határában lévő e vetéseimet s 
reméltem, hogy ezeknek terméséből, az előbbeni árvizek 
folytán tett 200 frtnyi adósságomat ez évben letörleszt-
hetem s most még kamatait sem leszek képes ki-
fizetni 1 Földeimmet felesekkel munkáltatom s ezekkel 
együtt, könnyedén számítva 700 frt kárunk van. 

Hat év óta tanítói teendőimért, még tandíjt sem 
kaptam, csak a 9 hold tanítói föld hasznát, mi 35—40 frt 
értékűnél soha többet nem termett, s ezt is felszán-
tatva, bevettettem s így ezután sem lesz egy szem búza 
jövedelmem sem. Kevés fizetésem 12 köböl buza és 
ugyanannyi aljgabona s ezt sem tudom, hogy kapom 
be ez idén; mert most senkinek sem te rem; itt most 
nem lesz aratás. Soha még ily szomorú jövőnek nem 
néztünk elébe; jövőre sem tudunk vetni, ha csak a 
magas kormány kölcsön vetőmagról nem gondoskodik 
reánk nézve. A gulya, tehéncsorda, ménes még a víz 

kirohanásakor, vasárnap reggel hazaszorult, itthon pedig 
senkinek egy szál takarmánya sem lévén, báró Simonyi 
Lajos adott rögtön, a vadaszi határban, egy darab víz-
mentes legelőt 600 frtért s ez viszont nagyon távol 
esvén, az egész lakosság tej nélkül van. 

Ily borzasztó körülmények közt, most már igazán 
nem tudom, mikor épülhet fel a templomunk ? stb. — 
Szocs Imre, ev. ref. lelkész * 

Szolgáljanak e levéltöredékek tájékoztatásul a jó-
tékonyságra hajlandó emberbarátoknak. Bél-Zerind u. pos-
tája : Vadász, (Aradmegye.) 

Láng Adolf\ 
pestmegyei ev, foesperes, 

I R O D A L O M . 
Nyíregyháza szabad, kiváltságolt város története. 

Irta Lukács Ödön, nyíregyházai ev. ref. lelkész, felső-
szabolcsi esperes, második kötet, melyben a város leg-
újabb korának, vagyis második virágzása korszakának 
története van előadva a lehető legrészletesebben, 1848-tól 
a legújabb időkig. Nyíregyházán kívül aligha van még 
egy-két város a hazában, mely aránylag oly csekély idő 
alatt annyit haladt volna. E példátlan nagy eredmények 
elősorolása, részletezése, tövéről-hegyére való leírása ké-
pezi a jelen kötet tartalmát. Azon vidékre valók, s ha-
zánk helytörténetei iránt érdeklődők, sok tanulsággal 
olvashatják e művet. Ara 1 f r t ; a tiszta jövedelem a 
nyíregyházai ev. reform, egyház nőnevelési céljaira for-
díttatik. 

Emléklap Nagy Antal marosvásárhelyi ev. reform, 
tanítónak arany érdemkereszttel kitüntetése alkalmából 
1887. márc. 27-én kiadja a maros-tordamegyei általános 
tanító-testület Marosvásárhelytt. A füzet a lefolyt ünne-
pély leírását tartalmazza és itt br. Bánffy Zoltánnak, 
Deák Lajos tanfelügyelőnek, magának Nagy Antalnak 
s Nemes Ödön polg. iskolai tanárnak stb. beszédeit. A 
füzet tiszta jövedelme a maros-tordamegyei ált. tanító-
testület segély alapja javára fordíttatik. Ara? 

A »Nemzeti Nőnevelés* című havi folyóirat májusi 
füzete a következő tartalommal jelent meg : Budai leány-
iskolák és nevelő-intézetek 1775 — 1825-ig Péterfy Sán-
dortól; A nők magasabb műveltségének haszna, angol-
ból Berta Ilonától; Az ó testamentum pedagógiája (befe-
jező közi.) Kenessey Bélától; A népiskolai és tanítóképző 
intézeti tanítás Léderer Ábrahámtól. Az irodalmi rovatban 
Rajnis Irma ismerteti Riedl Frigyes »Arany János*-át. 
A legközelebbi füzet augusztus végén fog megjelenni. 
A folyóirat előfizetési ára egész évre 2 frt. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek, Tanárhy Gedeon vallás- és köz-

oktatásügyi államtitkár, a dunamelléki egyházkerület ta-
nácsbirája legközelebb nyugalomba vonult s ez alkalom-
ból a Szent István-rend kis keresztjét kapta, helyét 
Berzeviczy A. eddigi cimz. államtitkár foglalta el. — 
Gönczy Pál miniszteri tanácsos, egyházkerületünk tanács-
birája és pesti egyházunk egyik algondnoka államtitkári 
címmel és jelleggel ruháztatott föl. — Fr. Iíiss Károly 
eddigi óradíjas tanár, az egyháztanács által f. hó 14-én 
a budapesti fögimnasiumhoz egyhangúlag helyettes ta-
nárrá választatott. — A rimaszombati egyesült protestáns 
Jó'gimnasium igazgató-választmánya a következő 1887— 
88-ik iskolai évvel kezdődő három éves cyklusra igaz^ 



gatóvá Zacher Gusztáv tanárt választotta meg, kit hiva-
tali pontossága, szorgalma a díszes állásra különösen 
alkalmassá tesz. — Elischer József a nagyszebeni tan-
kerület igazgatója f. hó 6-án rendes körúti vizsgálatot 
tartott a sepsiszentgyörgyi gymnasiumban, hol tüzetesen 
megszemlélte a tanulók lakszobáit, sorba járta a tan-
termeket, meghallgatta a tanárokat, s szemléje után ér-
tekezletet tartva a tanárokkal, közölte velük észrevéte-
leit. Tiszteletére Ben ke András birtokos gazdag ebédet 
adott. — A pestmegyei Maglód község ev. gyülekezete 
Kemény Dezső bényei papot, a maglódi volt lelkész fiát 
választotta lelkipásztorává. — Csilléry Benő és Délcány 
István kecskeméti jogtanárok tiszteletére rendezett jubi-
láris ünnepély szépen sikerült. 

* Az „Irodalmi Társaság iba újabban beléptek : 
I. Pártfogóul két 500 frtos alapítvány nyal a »Dunamel-
léki ref. egyházkerület.« II. Alapitóul Baramegyéből a 
1 Kopácsi reform, egyház*, és a »Beregi reform, egyház-
megye« 100 forintos alapítványnyal; rendes tagul Pap 
litván oklev. segédlelkész Edinburgban. — Szerkesztősé-
günk több felől jött tudakozásra kijelenti azon vélemé-
nyét, hogy e Lapnál most elégséges a puszta bejelen-
tés ; az alapító levelek vagy jegyzőkönyvi kivonatok, 
hivatalos nyilatkozatok, szóval az eredeti okmányok és 
az alapítv. pénzek beküldéséről maga a megalakulandó 
társaság igazgató választmánya van hivatva annak ide-
jében intézkedni. 

* Az erdélyi állandó igazgató-tanács folyó hó 
6-án tartott ülésében kinevezte a pályázat alá bocsátott 
körlelkészségekre, a jelentkezett 41 egyén közül az illető 
lelkipásztorokat. Es pedig a csik-gyergyói körlelkészségre 
Borbáth Pált, az öidögkut-vidékire Újvári Istvánt, a 
hétfalu-\idékire Zsigmond Károlyt, a tancs-vidékire Dió-
szegi Mórt, a bolyavölgyire Putnoki Lajost, a maros-ilye-
vidékire Balogh Sándort, a noszolyi pap-tanítói állomásra 
Mike Lajost. A kinevezési okmányok az illető espere-
sekhez fognak leküldetni legközelebb, valamint a részle-

—tes utasítások is, melyek az illető vidék szükségeihez 
lesznek alkalmazva, csak később lesznek kézbesíthetők ; 
a fizetések pedig azon időtől utalványoztatnak, mikor a 
kinevezettek állomásaikat elfoglalják. 

* A verseci református egyház hívei számára 
úrvacsora osztással és confirmálással egybekapcsolt ma-
gyar istenitisztelet tartatott a mult vasárnap a községi 
polgári fiúiskola tágas rajztermében. Fa István pancsovai 
ref. lelkész gyönyörű egyházi beszédet mondott ama 
bibliai mondás alapján : »Ime nem vagytok többé jöve-
vények* stb. Az isteni tisztelet után egyházi gyűlést 
tartottak a hívek, felolvastatott és nagy lelkesedéssel 
üdvözöltetett a békés-bánáti ev. ref. egyházmegye azon 
határozata, melyszerint az egyház alakulása jóváhagya-
tik, s a verseci missziói lelkészi állomás felállítása már 
a közel jövőben várható. A délmagyarországi missziói 
bizottságban a verseci hívek képviseletével Perjéssy Lajos 
tanár bízatott meg. A Versecen, Fehértemplomon és 
általában e környéken élő többnyire idevándorolt magyar 
lakosság összegyűjtésén és tömörítésén fáradozó reformá-
tusok nem csak vallási, de nemzetiségi missziót is telje-
sítenek, midőn megmentik véreinket az elkallódástól, s 
méltán megérdemlik azon elismerést, melyben más hit-
felekezetű előkelőink részéről is részesíltetnek. A moz-
galom élén Perjéssy Lajos tanár s a »Délvidéki Nem 
zetőr« derék szerkesztője áll. 

* A dévaványai ref. egyház egy 87 ezer 397 ftra 
előirányzott új templomot akar építeni s az építés a 
megvalósuláshoz közelget. A versenytárgyalási hirdetés a 
szaklapokban és az »Egyetértése-ben közzététetett. Ter-

j vező és építés-vezénylő Benkó Károly budapesti épitész-
tanár. Az egyháztagok igen nagy áldozatkészséget fej-
tenek ki. Az állami adónak ioo°/0-ét fizetik évenként, 
3 év alatt. A mult évben bár az egyházkerület vonakodott 
ezen súlyos teherviselést megerősíteni az első felterjesztés 

! alkalmával, ennek ellenére az évi kivetési összeg 3 /4-ed 
része befizettetett. 

* Tisztelgés Korbai Károlynál. Az alsó-baranyai 
ev. ref. egyházmegye küldöttei e hó 13-án délelőtt tisz-
telegtek Korbai Károly kulai ügyvéd és nagybirtokos 
házánál, hogy tolmácsolják az egyházmegye háláját és 
tiszteletét e nemes hazafi és buzgó protestáns előtt, ama 
nagy horderejű 5000 forintos alapítványért, melyet ő a 
nevelésügy és hazafiasság érdekében tett. A küldöttek 
közül jelen voltak : Kármán Pál torzsai, Szilády János 
feketehegyi, Erdős József újsóvei lelkészek, Kozma 
László világi tánácsbiró és egyházmegyei főjegyző, Schen-
kenberger Ede és Fröhlich Adorján tanítók. Az egyház-
megye hálaérzelmeit Kármán Pál tolmácsolta, átnyújtva 
az ez évi közgyűlés jegyzőkönyvének díszkötésű példá-
nyát, szépen átgondolt beszéd kíséretében, míg Schen-
kenberger Ede a tanítói kar nevében intézett külön 
hálászavakat az alapítóhoz, ki emelkedett, hazafias válasz-
ban fejezte ki örömét a felett, hogy tehetett valamit a 
végre, hogy az eszmény, a melyért ifjú korától fogva 
lángolt, megvalósulást s az a szent nemzeti ügy, mely 
szívét annyiszor dobogtatá, diadalmat nyerhessen az 
idők folyamán. A hazafias válaszra lelkesedés szállta 
meg a küldötteket is, kikkel az üdvözölt férfiú ismétel-
ten kezet szorított s kiket asztalához is meghívott. Itt 
folytatása volt a délelőtt lefolyt, szűkebbkörű ünnepé-
lyességnek, amennyiben Korbai Károly a fényes asztal-
társaság élénk figyelme mellett poharat emelt az alsó-
baranya-bácsi ref. egyházmegye üdvére, virulására, szi-
lárdulására s a küldöttekben éltette az egyházmegyét. 
A díszes társaság köréből először Pidszky Ágost egye-
temi tanár éltette a köztiszteletű háziurat, ki a protest. 
egyház és a magyar nemzet közös misszióját átértve s 
átérezve, oly nemes és buzdító alapítványt tett, mely 
nemcsak hitsorsosai, de átalában minden igazi magyar 
honpolgár lelkét örömmel tölti el. Majd Szilády János 
lelkésztársunk emelt szót s ékes, remek asztalbeszédet 
mondott arra a férfiúra, kinek neve s tettének emléke-
zete és hatása fenn fog maradni nemcsak a protestáns 
egyház életében, de minden igaz magyar polgár szívé-
ben is, míg csak e haza fennáll s magyar él e hazának 
földén. Hő imánk az övével egyesül, hogy Isten e drága 

- hazát s nemzetünket tartsa fenn az idők végéig 1 — 
Még Bakai Károly éltette Pulszky Agostot s a népes 
társaság szétoszlása után a küldöttség ugyanazon érze-
lemmel búcsúzott el a derék alapítótól, mint a melylyel 
házánál megjelent, hogy tudniillik Isten kegyelméből 
érje meg Korbai Károly, alapítványa intentióinak, meg-
valósulását, teljes lelki testi erőben, boldogan ! 

* A gölnicbányai lelkészválasztás ügyében a 
következő sorokat vettük. »Igen tisztelt szerkesztőség! 
Becses lapjának f. é. 16., 19. és 22-dik számaiban az 
»Autonomia veszélyeivalamint »A széles alapi felett 
eszmecsere indult meg, de az idevágó közleményekben 
hiába keresünk a tárgy érdemére vonatkozó fejtegetést, 
úgyhogy teljes joggal mondhatjuk, hogy a hangzatos 
théma csupán eszközül vétetett egy alaptalan, tisztesség-
telen és a »Prot. Egyházi és Iskolai Lap«-ba nem való 
személyeskedésre. 

Az T>szt jel alatt megjelent közlemén)'ékből alapo-
san meggyőződtünk, hogy annak szerzője egy tanár, 
még pedig egy önhitt, saját énjétől áthatott képzelt 



nagyság, ki a szereplési viszketeg legnagyobb rabja. A 
szerző ezen jellemzése saját közleményeinek tartalmából 
okszerűen következtethető, amennyiben a felvetett fon-
tos kérdés érdemében mit sem mond, és »eszmecseréje* 
csupán egy concret esetnek elferdített, és személyek 
megnevezésével való közléséből áll, a mely személyeket 
szellemes satyrával »az autonomia tisztelői«-nek, »sáfárai-
nak« és »kevésbbé műveltekc-nek nevez. — Szabadjon 
megjegyeznünk, hogy egy nagygyáros és földbirtokos, 
egy okleveles orvos és egy okleveles ügyvéd, a kik 
mellesleg mondva nem jge'bschnablik,« legalább is azon 
műveltségi fokon állanak, a melyre bölcs tanárunk ma-
gát oly öntudatosan helyezi, és ezek az egyház ügyeit 
legalább is oly mértékben, ha nem jobban fogják intézni, 
mint az általa annyira kidomborított előbbi elöljárók, 
legalább ez feltett szándékuk. 

Merő ráfogás, hogy mostani lelkészünket az intel-
ligentia kizárásával csakis a nép alsó osztályából szár-
mazók választották meg, mert reá hivatalnokok, keres-
kedők és szellemi munkával foglalkozó egyének, mint 
tanítók, orvosok, ügyvédek, s azonkívül iparosok sza-
vaztak, az pedig aljas rágalom, hogy a választás »félre-
vezetés,« »pénzzel való megvesztegetés,« »törvénytelen 
eszközök felhasználásának* volna az eredménye, mert maga 
a leköszönt és tisztelt tanárunk által egekig magasztalt 
egyházfelügyelő, és az ellenőrzést gyakorlott esperes con-
statálták, hogy a gölnicbányai papválasztás valóban — a 
szó komoly értelmében — * mintaszerű* volt. 

A közlemények szerzőjét csakis az bántja, hogy 
oly »ifjú« lelkészt választottunk. Miért ne, ha különben 
nem esett kifogás alá ? — E g y évig mint segédlelkész 
működött itten, mely idő alatt tehetségeit, szerény és 
tapintatos magaviseletét nemcsak az általában előnyösen 
ismert volt főnöke Grátz Mór, hanem a leköszönt elöl-
járóság is ismételten magasztalták, s eme tulajdonságai-
val csakhamar megnyerte az istenitisztelelet látogató 
hívek és többi lakosok tiszteletét és bizalmát, tehát 
szüksége sem volt arra, hogy magát »egy párt karjaiba 
vesse.« Sok ideig egyedüli jelölt, volt és igy az »ellen-
zékieskedés* vádja csakis a kisebbségben maradt elöl-
járóság pártjára nehezül. 

Ez a tényállás, mely után arra kérjük a tisztelt 
tanár urat, ne röstelje elfogadni tőlünk, habár »kevésbé 
műveltektől* azon tanítást, hogyha ismét »eszmecserét* 
kezdeményez, szerezzen magának előbb alapos informa-
tiót, s tanulja meg, magasztos és nemes tárgyat a sze-
mélyeskedés mellőzésével tárgyilagosan vitatni, úgy ma-
gának és másoknak tiszteletét nem áshatja alá. 

A viszonlagosság elvét szem előtt tartva, arra bá-
torkodunk kérni az igen tisztelt szerkesztőséget, úgy a 
mi, mint meghurcolt egyházközönségünk reputatiója ér-
dekében, jelen sorainknak becses lapjaban tért adni, mik 
után maradunk szokott igaz tiszteletünk nyilvánítása mel-
lett, a szerkesztőség kész szolgái. — Gölnicbánya, 1887. 
junius 13. —- I f j . Streck Mihály egyházfelügyelő. Schölder 
Lajos másod felügyelő. Barcs Béla egyházi jegyző.* 

* Gyászhír. Pereszlényi János győri lelkészt s a 
»Dunántúli prot. Közlöny* szerkesztőjét azon megren-
dítő csapás érte, hogy neje f. hó 14-én elhunyt. A be-
küldött gyászjelentésen Pereszlényi János győri ev. ref. 
lelkész és gyermekei : Gyula, Zoltán, az összes rokonság 
nevében fájdalomdúlt kebellel jelentik forrón szeretett 
kedves neje, illetve édes anyjuk Pereszlényi Jánosné 
szül. Kovács-Sebestény Teréz asszonynak, folyó évi ju-
nius hó 14-én, éjjeli 11 órakor, életének 46-ik, legbol-
dogabb házasságának 27-ik évében, hosszas és kínos 
szenvedés után történt gyászos elhunytát. A megdicsőült 

halottnak hiilt tetemei folyó évi junius hó 16-án délután 
6 órakor fognak a győr-belvárosi sírkertben az ev. ref. 
egyház gyászszertartása szerint örök nyugalomra leté-
tetni. — Győrött, 1887. junius hó 15-én. — Áldás a 
leghűbb nő, a legjobb anya hamvaira 1 . 

* Helyreigazítás. E becses lap 22-ik számában a 
nagy-szalontai gymnasiumi alapok jogi természetét fej-
tegető »Onütötte rés* című cikkben a 679-ik lapon a 
következő tétel foglaltatik: >Mert bár a népoktatási 
törvény ide s tova 20 esztendős lesz, Nagy-Szalontán 
nemcsak felső nép és ismétlő iskoláról nincs szó sem, 
hanem az elemi iskolák is ezen isk. év kezdetéig négy 
osztályosok voltak mind a fiúknál, mind a leányoknál ; 
az ötödik fiú-osztály is csak annak köszönheti létét, hogy 
a gymnasium ügyeinek megvizsgálására kiküldött kormány 
biztos különös érdeklődéssel tudakozódott az elemi nép-
iskolák állapota után.* 

E tételt következőleg kérem helyreigazíttatni: »Betű 
szerint igaz, hogy Nagy Szalontán a folyó iskolai év 
kezdetéig az elemi népiskolák négy osztályosak voltak, 
s hogy sem ismétlő, sem felső népiskola nem volt és 
nincs. De a felső népiskola feladatait teljesíteni volt 
hivatva a polgári iskola, mely a gymnasiummal kapcso-
latban már az 1875—76-dik iskolai évben felállíttatott. 
Azonban bár a polgári iskola a lehető legnemesebb 
intentióval állíttatott fel ; bár polgári iskolai növendékek 
toborzására minden évben minden lehető mód meg lett 
kísérelve — a szószékről felszólíttattak és havonként 
feljárattak az érdekelt szülők — az eredmény felette 
csekély volt, mert a polgári iskolai növendékek száma 
az 1875/6—1880/1. években 4 osztályban évvégén 4—7 
között, az 1881/2—1885/6. években 6 osztályban 4—10 
között váltakozott. 

Az 5-ik elemi fiú-osztály felállítása már 1885-ik évi, 
ha jól emlékezem, január vagy február hóban az egyházi 
számadás és költség előirányzat kapcsában, bár mellé-
kesen szólva hozatott és a 9-ik számú jegyzőkönyvben 
határozatba ment. De az ügy aztán ismét nyugodott s 
csak a kormánybiztos lennjárta (junius 6-ika) után, úgy 
tudom julius hónapban került napi rendre, a 26. j. k. 
számban a gazdasági választmány terv készíttetésére, a 
33. j. k. számban pedig a vállalkozóval a szerződés 
megkötésére utasíttatván. — Kecskemét, 1887. junius 7. 
— Katona Mihály, ref. főgymnasiumi tanár. 

* Szerkesztői mondanivalók. A. G. U—cht. Nem sokára 
sort kerítünk rá. — P. I. E—rg. A beküldöttek most már fennakadás 
nélkül jó'nek, a küldendőkért előre is köszönet. A kérdéses könyvek 
egész éven át bármikor kaphatók. — K—d S—l úrnak. Köszönet, a jövő 
számban. — Dr. K. E. B — t. Megkaptuk s a jövő számban közöljük. 

A D A K O Z Á S O K . 
Az orsz. prot. árvaházra: Juhász Pál n.-sallói ref. 

leik. a következő confirmáltak részéről: Olajos Lidi 10 kr, 
Tóth Zsófi ro kr, Szalay Lidi 10 kr, Szántó Zsuzsi 8 kr, 
Földi Zsófi 10 kr, Koncz Zsuzsi 10 kr, Cseri Julis ro kr, 
Fülöp Julis 4 kr, Besse Julis 10 kr. Vizi Sára 7 kr, Kis 
Julis 20 kr, Somogyi János 10 kr, Gregor Lajos 10 kr, 
Kemény László 10 kr, Szánya Lajos 10 kr, Cseri Já-
nos 6 kr, Borbély István 3 kr, Demény János 10 kr, 
Fodor Sándor 3 kr, Tóth Lajos 10 kr, Szabó Sánd. 2 kr, 
Dora Lajos 2 kr, Tóth Károly 10 kr, Tóth Károly 3 kr, 
Molnár János 10 kr, Bálint István 10 kr, Zsidó Jónás 10 kr, 
Szappanos István 2 kr, összesen 2 frt 30 kr. — Poór 
József újszivaci ref. lelkész a confirmáltak részéről 5 frt 
13 kr. — Szőllősi Antal makói ref. leik. a confirmáltak 
részéről 10 frt 76 kr. ^Névszerint: Kis Juliána r frt. — 
Nagy-Gy. Juliána 40 kr, Vetró Ida 30 kr, Csávás Er-



zsébet 20 kr, Bódi Ida i o kr, Szabó Erzsébet 20 kr, 
Só Viktória 20 kr, Kenéz Erzsébet 20 kr, Szemes Ju-
liána i o kr, S'mon Etelka io kr, Vas Mária io kr, Só 
Juliána io kr, Nagy Erzsébet 10 kr, Varga Viktória iok r , 
Szilágyi Rozália io kr, Nagy Juliána 8 kr, Szűcs Ro-
zália 7 kr, Győrfi Margit 5 kr, Vörös Mária 4 kr, Só 
Juliána 30 kr, Harsányi Etelka 20 kr, Balogi Anna 10 kr, 
Erdei Juliána 20 kr, Erdei Rozália 10 kr, Elek Rozá-
lia 10 kr, Borka Juliána 6 kr, Tó th Mária 5 kr, Harsányi 
Ilona 4 kr, Balogi Viktória 4 kr, Bárányi Eszter 4 kr, 
Molnár Jusztina 4 kr, Bihari Lídia 4 kr, Bárányi Ro-
zália 2 kr, B. Szűcs Rozália 2 kr, Kocsis Viktória 10 kr, 
Szemes István 10 kr, Kovács Lajos 3 kr, Szemes Já-
nos 5 kr, Békési Lajos 5 kr, Erdei Sámuel 5 kr, Kocz-
kás József 5 kr, Margai Mihály 5 kr, Kelemen János 3 kr, 
H. Kovács József 5 kr, Molnár Sándor 5 kr, Szabó 
István 4 kr, Sanó Ferenc, Bálint Imre, Kovács János, 
Katona János, Erdei József, Vékony József, Kádár Fe-
renc 4—4 kr, Biri Sándor, Bihari Mihály, Patkós József, 
Rafai Imre, Szabó Imre, Gera János, K. Szabó Antal, 
Szemes Lajos, Szemes Imre, Nagy Ferenc 5—5 krajcár, 
Debreceni Antal, Hencz Mihály, Víg József, Sipos Mi-
hály, Margai János, Varga Péter, Kelemen István, Szi-
lágyi Mihály, Márton József, Tera István, Erdei Sámuel; 
Kis János, Nagy Antal, Kádár Péter, Panyor István, 
O'áh István, Mágori Sándor, Pánczél János, Szabó Mi-
hály, Kis Antal, Vig Antal, Lökös Lajos, Bódi István, 
Börcsök Mihály 3 — 3 kr, Mogyorósi Antal, Margai Já-
nos, Putnoki János, Görbe István, Kádár György 2 — 2 
krt. N. N. 3 frt 52 krt. — Kovács Antal terehegyi ref. 
leik. baranyai esperes maga részéről 6 frt. — Bátori 
István vaiszlói ref. leik. a confirmáltak részéről 3 forint 
50 kr, névszerint: Bartha László 1 frt, Denke Dávid 50 kr, 
Kovács Pál 20 kr, Balogh István 20 kr, Káta József 10 kr, 
Lőrincz József 10 kr, Kapinya József 10 kr, Tótmátyás 
Zsuzsa 50 kr, Naszvadi Juli 20 kr, Kálmán Simon Má-
ria 20 kr, Kis Váczi Zsuzsa 20 kr, Tóth Mária 20 kr.-*-
Seres József martonfalvai ref. leik. egyháza részéről I frt. 
— Ifj. Csire István csörgetegi ref. leik. az agendás gyer-
mekek részéről 80 kr. — Ku^sá r Sándor újvidéki ref. 
leik. a confirmáltak részéről 10 frt 30 kr. (Ehhez járul-
tak : Bodnár Emilia 1 frt, Becskeházy Katalin 1 forint, 
Németh Pál 50 kr, Tandori Samu 50 kr, Zimmerman 
Ferenc 50 kr, Folveiter Justina 50 kr, Csipő György 50 kr, 
Csipő Katalin 50 kr, Szabó Mária 40 kr, Földvári Má-
ria 30 kr, Tandori Zsuzsa 30 kr, Kota Mihály 30 kr, 
Hajdú Ferenc 30 kr, Ferenczi Lajos 30 kr, Varsányi 
János 25 kr, Pap Juliána 25 kr, Thomasz József 20 kr, 
Geszti Julcsa 20 kr, Sajti István 20 kr, Horváth Jul-
csa 20 kr, Csipő Julcsa 20 kr, Sipos Lidia 20 kr, Pap 
Judith 20 k'r, Gere Zsuzsa 20 kr, Csapó György . 20 kr, 
Kecskés Sándor 10 kr, Szabó János 10 kr, Gondai Jó-
zsef 4 kr, Perselyben gyűlt 76 kr. — Szűcs Károly 
jászkarajenői ref. leik. a confirmáltak részéről 1 frt. — 
Morvái Ferenc szaporca-tésenfai leik. 8 frt 20 kr. (Ehhez 
járultak : Morvái Ferenc évi kamatúi 6 frt, a confirmált 
gyermekek : . Lőrincz J. 1 frt, Visnyei Zs. 20 kr, Fabi 
Antal 20 kr, Szőnyi Józsi 50 kr, Pallos Örzse 10 kr, 
Pap Kata 20 kr.) — Bálint Károly n.-harsányi h. lelkész 
a confirmáltak részéről 6 frt. (Ehhez járultak: Kovács 
János 1 frt, Dómján Ferenc 50 kr, Gölöncsér Sánd. 1 frt, 
Bóli Juliána 50 kr, Gyurcsik Mária iq kr, Pakuszi Ju-
liána 50 kr, Kukma Juliána 50 kr, Beremeni Juliána 50 kr, 
Beremeni Eszter 50 kr, Iványi Juliána 40 kr, és Hanga 
juliána 50 kr.) — Czelder Márton kecskeméti ref. leik. i 
20 frtot a következő sorok kíséretében : A prot. árva-

házra küldött 20 írtból, 15 frt a kecskeméti confirmáltak 
részéről, 5 frt pedig boldogult Kornéliánk összeg)'iijtött 
filléreiből, melyet ő az árvaháznak hagyott . Ezen 5 frtot 
melyet tőkésítní kivánt kedves leányom, mint tőkét ké-
rem kezeltetni, míg 100 frtra gyűlt, melyet többi gyer-
mekeim évenkint növelni fognak, hogy mielőbb elérje 
a 100 frtot. — Lévay Lajos sárkereszturi lelkész 2 frt, 
mihez járultak a confirmáltak 1 frt 4 kr, a lelkész 96 kr. 
— Szilágyi Benő gyö nrői lelkész 3 frt, mihez a confir-
máltak 42 kr, a confirm. perselypénz 67 kr, a lelkész 
1 frt 91 krral járultak. — Markó Lajos a kassai ág. ev. 
egyház részéről conf. offertorium gyanánt 6 frt. — Szerk. 

A bélzeréndi vizkárosult ref. leik. javára : Láng 
Adolf tápió-sz.-mártoni evang. leik. 3 frt. Szerk. 

m m h í r e ETÉSEK. • p / p 

A rimaszombati egyesült protestáns főyymnasiumban 
a latin s görög nyelv egyik tanszékére ideiglenes minő-
ségben egy évre kinevezett helyettes tanár alkalmazási 
ideje ez iskolai év végével lejárván, felhivatnak azok az 
okleveles ev. reform, tanárok és tanárjelöltek, kik ez 
állomást e'nyerni akarják, hogy szabályszerűen felsze-
relt kérvényeiket f. 1887. évi juni-us hó 30-dik napjáig 
a gymnasiumi. igazgatósághoz küldjék be. 

Ez állomással 1000 frt fizetés és 150 frt lakbér, 
előleges havi részletekben van összekötve. 

A kötelezett tanórák száma hetenkint 20—22. Az 
illetőt az igazgató választmány ajánlatára a nagymélt. 
magyar kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter nevezi ki, 
a kinevezett állomását f. é. szeptember első napján tar-
tozik elfoglalni. 

Rimaszombat, 1887. junius 1. 
2—2 Az igazgatóság. 

4—4 Kincsem-
Sorsjegyek i { 1 1 sorsjegy f r t 1 0 . — 

6 sorsjegy í r t 5 . 5 0 

I ^ ő n 3 7 - e r e m é r L 3 r 

so.ooo 
M a g y a r lovar e g y l e t s o r s j e g y i r o d á j a 

Budapest, váci-utca 4—6. sz. 

frt 

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

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: B a , l l a , g i itetormáíns/ EUTSCII M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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Harmincadik évfolyam. 26. sz. Budapest, 1887. junius 26. 

PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLÁI 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. 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. 

W B t T T e l j e s s z á m ú p é l c L á u r i - y - o k i k i s i l m i n d i g s z o l g - é t l t L a - t x m l c . 

E L Ő F I Z E T É S I FELHÍVÁS 
a 

„PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP" 
1887. évi második félévi folyamára. 

Ü E l Ő f x Z j 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. 

S z ő t s F a r k a s , Dr. Ballagi Mór, 
főmunkatárs . lap tulajdonos és felelős szerkesztő. 

A socialismus és az egyház. 
(Vége.) 

A római ethika által táplált világ- és munka-
megvetés nyomasztó érzetétől szabadult meg a 
XVI. században Németország iparos és kereskedő 
polgársága, midőn Luther fennhangon hirdette, 
hogy a keresztyén tökéletesség épen abban áll, 
hogy mindenki becsülettel dolgozzék a maga 
pályáján. Ma már a katholikus országokban is 
ugyanaz a törekvés uralkodik a természeti erők 
kizsákmányolására, mint a protest. államokban, 
s a nagy verseny-küzdelemben a katholikusok is 
szintoly részt vesznek, mint a protestánsok. Eb-
ben a tekintetben tehát az összes mívelt népek 
lutheriekké lettek, s túltették magukat a tulaj-
donról való ama szerzetesi ideálon, mely a római 
egyház alapnézete a tulajdonról. Hiszen az egész 
középkor Ambrosiusnak ebből a tételéből indul 
ki: ^a természet alkotá a közös birtok jogát, 
s a visszaélés változtatá azt a magánbirtok jo-
g á v á / Az ős állapot tehát a communismus, s a 
magánbirtok a bűn szerzeménye. A középkor 
egyik ethikai compendiuma szerint ^a fösvénység 

hozta létre az enyémet és tiédet ama természeti 
jog ellenében, mely mindent közössé tett.* E 
szellemben mondja ma a paderborni püspök, 
hogy a birtok, a bűn következtében, többé-ke-
vésbé önzővé tett, és kizárólagossá, mely durva 
alakját kisebb-nagyobb mértékben ma is meg-
tartotta. Ketteler püspök, ez a kathol. Lassalle 
még tovább megy és azt a kommunisztikus elvet 
mondja ki, hogy az embernek nincs joga a földi 
javakat tulajdonának nézni, hanem csak közös ja-
vaknak szabad tekintenie. 

Ám a mint a demokrata socialismus nem 
állapodott meg Lassallenál, szintúgy a kathol. 
socialismus tovább ment KettelernéL A social-
clemokraták keresztyénségnélküli socialismust akar-
nak, ellenben a katholikusok egy hierarchikus, 
sőt igazabban egy államellenes u. n. theokratikus 
socialismust. E végből a kath. egyház rendkívül 
merész játékot játszik; a tömegeket socialisticus 
érzülettel tölti el, proklamálja a népuralmat, 
rontja az állam hitelét, sőt a social forradalmat 
is dicsőíti; s mindezt a keresztyén kath. érzület 
cautelája mellett azzal a feltevéssel, hogy elvégre 
az egész mozgalmon uralkodni fog. De hátha 



nem lesz az újkori állam halálharangja a kath. 
népek szabadságának ünnepi hangja ; s hátha 
azoknak a mai közgazdaság ellen fölbujtogatott 
tömegeknek kívánságait az egyház nem fogja tel-
jesíthetni: mi lesz akkor? 

A socialismussal szemben egészen másnemű 
feladatai vannak bármely egyháznak, mintsem 
hogy szolgáival nemzetgazdasági műveket Íras-
son, melyek utoljára sem egyebek, mint felemás 
theologiai- nemzetgazdasági dilletáns munkák arra 
szánva, hogy egyik másik social-politikai nézet-
nek propagandát csináljanak. Ám tegye ezt a 
római egyház, hiszen az prot. értelemben nem is 
egyház, hanem theokratikus állam, mely — mint 
olyan — az összes életviszonyok szabályozását 
igényli magának. Alapelvéhez hiven alkothat 
katholikus socialis pár to t ; de a protestáns földön 
ilyesmi az egyház alapelvével a legnagyobb ellen-
mondásban van. Nem azért, mintha egyházunk a 
maga hatásával át ne akarná járni az egész 
emberi életet: a családot, államot, társadalmat, 
csak hogy ezt soha sem kívánja más módon 
tenni, mint az evangyeliom hirdetésével. A fő 
feladat, és minden más hatásnak előfeltétele a 
munkás osztályban a vallásos élet megújítása, és 
ennek égetően szükséges voltát legjobban iga-
zolja az a tény, hogy a radical socialismus maga 
is mintegy vallássá lett. Vallássá lett, mert a 
nagyobb községek és városok népességének egy-
háziatlansága arra mutat, hogy a nép nagy tö-
mege papi gondozás dolgában sohasem volt el-
hagyottabb állapotban, mint jelenleg. Bizonyos 
tekintetben az egyház helyzete a munkás osz-
tálylyal szemben az, a mi a legrégibb egyházé 
volt a rabszolgasággal szemben. Ez is elég ok 
arra, hogy a régi egyháztól tanuljuk meg, minő 
erkölcsi erőket alkalmazzunk, hogy a munkás 
osztály az őt körülvevő erkölcsi veszélyektől meg-
meneküljön. 

A munkás osztály erkölcsi életének megújí-
tására a kath. és prot. egyház más-más eszkö-
zöket használ. Amannak nincs tulajdonképi köz-
ségi élete. A kath. egyháznak vannak parochiái. 
de nincsenek egyházközségei, mert lelkipásztorko-
dása a gyóntatásban kulminál és a gyónás nem 
arra való, hogy érett eszű keresztyének községi 
életét teremtse meg és vezesse, hanem arra van 
számítva, hogy éretlen gyermekeket neveljen. 
Vannak városi missziói nagy számmal, legény-
egyletei, Mária egyletei, Jézus szíve egyletei, férfi 
egyletei és sokféle congregatici, melyek már a 
középkorban felbontották a hitközségi életet, s 
azt ma is lehetetlenné teszik. A tökéletes és tö-
kéletlen keresztyén közötti különbség ott az az 
ék, mely minden községi életet megbomlaszt. A 
prot. egyház mindezeknél egy sokkal értékesebb 

eszközzel rendelkezik : az evangyeliomi községi 
élettel. Az egészséges apró egyházközségek többet 
érnek a büszke kathedráloknál, és bennök fun-
gáló érsekek, püspökök és apátok kifejtette fény-
nél; ezzel szemben a városi missziók, a legény-
egyletek mind igen gyarló surrogatumai az egyház-
községi életnek. Egészséges keresztyénség csak 
egészséges községi élet alapján épülnek. 

A római egyházban a felebaráti szeretet 
első sorban az alamizsnálkodásban nyilvánul; s 
valóban ott az alamizsna szerepe igen fontos. A 
ki sok alamizsnát adhat és sokat imádkozhatik, 
ott annak nagy előnyei vannak. Am a prot. 
egyház felfogása szerint a felebaráti szeretetnek 
csak kicsiny része alamizsnálkodás ; mert felfo-
gása szerint e szeretetnek első sorban a minden-
napi életet kell átjárnia és megnemesítnie; sőt 
a felebarátokkal való minden viszonyt, a polgári 
és üzleti életben is meg kell az önzéstől tisztít-
nia. Ez aztán a legfőbb és legjobb alamizsna, 
melylyel embertársainknak szolgálhatunk. E rész-
ben az üzleti élet — protestáns szempontból — 
a jszeretet műhelye.1 Luther szerint nincs jobb 
alamizsna, mint a becsületésség és egyenes lelkű-
ség az üzleti összeköttetésekben, s a kötelesség 
hűséges teljesítése minden pályán. 

A római egyházban azt tar t ják: mentől több 
az alamizsna, annál jobb ; a protestáns egyház-
ban ellenben mentül kevesebb az alamizsna, annál 
jobb, mert akkor az összes gazdasági viszonyok 
egészségesek lévén, embertársainknak mentől ke-
vesebb alamizsnára van sziikségök. A prot. egy-
ház a felebaráti szeretet rendes gyakorlatával 
fölöslegessé akarja tenni a rendkívüli szeretet 
gyakorlását: a belmissziót, a sok rendbeli egyhá-
zakat, a menházakat, irgalmas intézeteket stb. 
Hiszen a legjobb irgalmas iskola is csak szegé-
nyes pótlója a családi életnek. A belmisszióval 
nagy veszélyek járhatnak, melyek annak minden 
munkáját tönkre tehetik. Midőn a misszió a kü-
lönféle inség ellen küzdve új meg új feladatokra 
bukkan, könnyen bele süppedhet a sokat marko-
lás veszélyébe. Ha a belmisszió egészséges akar 
lenni, nem az egyházkormányzattól kell származ-
nia, hanem az egyes egyházakból kiindulnia. Nem 
az egyházkormányzatban van a protestantismus 
ereje, hanem az igehirdetésben. Ha a maga 
lelkipásztora körül csoportosuló községben van 
egyházi életünk igazi érverése, s nem a konsis-
toriumokban és zsinatokban, melyek csak arra 
jók, hogy a községeknek ezt az életet ápolják: 
az egyházközség, a maga elöljáróságával, a leg-
igazibb belmissziói egylet. A lelkipásztort az egy-
letekben való szereplés csak kiveti sarkából s 
megfosztja attól a léleknyugalomtól és magába mé-
lyedéstől, melyet a sikeres igehirdetés megkíván. 



A papigond minden munkájának az egyház-
község életében mint gócpontban kell összpon-
tosulnia, és nem azokban a testületekben és 
egyletekben nyilvánulni, melyek inkább a község 
mellett, mintsem a községben vannak. Ez utóbbi a 
római egyház gyakorlata, melyben a rendi élet 
felbontotta mindenütt a községi életet; s hol a 
felebaráti szeretet gyakorlásának központja a 
klastromok és menházak, s nem a község. Ám 
a protestánsoknál az egyházközség a minden 
egyesületek egyesülete. 

A socialismussal szemben a prot. egyháznak 
nincs új eszközre szüksége, mert az evangyéliom 
hirdetésével magasra hozhatja mindazokat az er-
kölcsi erőket, melyekre a népnek szüksége van, 
hogy a nép erkölcsében, életérzetében és világ-
nézetében megújhodjék. Hiszen a reformatio első 
sorban a vallási erkölcsi élet megújulásának vala 
a kovásza, s bátran elmondhatjuk, hogy a pro-
testántismus ezt a kelesztő és megújító erejét ma 
sem veszítette el. Felméri Lajos. 

Válasz nt. Révész Kálmán úr pár szavára. 
Nagy tiszteleted »Visszhangom« egyik pontját az 

ügy tisztázása érdekében válaszra méltatván, legyen meg-
engedve nekem ugyanazon érdektől vezetettetve, hogy 
a pár szó lényegére ellenészrevételeimet megtegyem. 

Á m jelentsem a két kifejezés »anyakönyvi kivonat* 
s »kereszt-levél« tökéletesen egyet, ám legyen a meg-
különböztetés az én egyéni s pusztán egyéni nézetem, a 
kérdés lényegén ez nem változtat, 

Azt mondja ntiszteleted : »akárhogy nevezzük azt 
a bizonyítványt, az a születés ésv keresztelés hiteles iga-
zolására való. E hiteles bizonyítvány törvényes alakja az 
anyakönyvi kivonat.« Megengedem, hogy a legszokottabb 
s mióta feltalálták a nyomtatott s olcsó űrlapokat anya-
könyvi kivonatok kiállítására, egyszersmind a legkényel-
mesebb alakja, de semmi esetre sem az egyedül képzelhető, 
kizárólag lehető, s használandó törvényes alakja. 

Az ily bizonyítványok hitelessége s akceptáltatása 
nem a bizonyos számú egyes s kettőzött, vékonyabb s 
vastagabb vonalzása szélesebb s keskenyebb rovatoktól, 
hanem a tartalomtól a hitelesítő záradéktól, az aláírás-
tól, a pecséttől függ. Csak az tűnjék ki a bizonyítvány-
ból, hogy anyakönyvem alapján bizonyítom hitelesen 
a bizonyítvány tartalmát, a hatóságok az ily okmányt 
közokiratnak ép úgy el fogják fogadni, mint az anya-
könyvi kivonatot. 

Utalok a »Családi értesítők«-re, melyek nem csak 
katona-avatási, felszólamlási, hanem pl. örökösödési ügy-
ben is használhatók, smint összesített anyakönyvi kivo-
natok* (pénziigym. 1875. dec. 24, 50. 711.). 

Utalok az örökösödési ügyben kiadott, a lelkész 
által szinte aláiratni szokott s nagyon gyakran használt 
községi bizonyítványokra, (pénziigym. 1877. 58773.) vala-
mint a cseléd- s munka-könyvek kiállításánál használt s 
(nálunk Vasmegyében legalább) a lelkész által is aláírandó 
községi illetőségi bizonyítványokra, mint a mely több 
rendbeli okiratok mindegyikében a lelkész nem anya-
könyvi kivonat alakjában, de anyakönyvei alapján állit 

ki törvényes alakú, s a hatóságok által akceptált bizo-
nyítványokat. 

Hivatkozom jelesen az 1878. V. t. c. 397. §-ára, 
a mely minden kétséget kizáró szabatossággal kimondja, 
hogy az anyakönyvekből kiadott hiteles alakú kivonatok 
és bizonyítványok (jól jegyezzük meg kivonatok és bizo-
nyítványok 1) közokiratot képeznek. 

A törvény által s a törvényes szokás által közok-
iratnak minősített bizonyítványt pedig (s ezt ntiszteleted-
nek azon kifejezett kételyével szemben, hogy az ily bi-
zonyítványt a hatóságok nem acceptálhatnak, tisztelettel 
ki kell jelentenem) a hatóságok miért nem fogadhatná-
nak el, nem értem. Sőt nem mondok tán sokat, ha azt 
állítom, hogy mivel a most idézett t . c. szerint az anya-
könyvekből hiteles kivonatok és bizonyítványok s okira-
tok kiadására jogosított személyek, ezen cselekményeikre 
vonatkozólag, közhivatalnokoknak tekintendők, az álta-
lok anyakönyveikből kiadott hiteles alakú bizonyítványo-
kat is ép úgy, mint a kivonatokat a hatóságok közira-
toknak elfogadni kötelesek. 

Közokirat lévén az anyakönyvi kivonat mellett az 
anyakönyvből kiadott s hiteles bizonyítvány is, ha egy 
törvénytelen születésű gyermeket apja elismerte, utóhá-
zasság által törvényesítette, ha ezen mindkét körülmény 
hitelesen igazolva s keresztelő anyakönyvembe bejegyezve 
van : akkor a gyermek születéséről anyakönyvi kivona-
tot csak azon esetben adnék, ha ilyet tőlem határo-
zottan kívánnak, vagy ha annak, dokumentálása válik 
sziikségesse, mikép történt a törvénytelen születésű 
gyermeknek törvényesítése; minden más esetben adnék 
arról anyakönyvemből születési s keresztelési bizonyít-
ványt. Fordulhatnak elő más esetek is, midőn ajánlatos az 
anyakönyvekből hiteles bizonyítványokat, de nem betű-
ről betűre lemásolt anyakönyveket adni. 

Legyen szabad azokhoz, a miket erre vonatkozó-
lag már a múltkor futólag odavetettem, még a követke-
zőket hozzá tennem eljárásom igazolására. És itt eleve 
megjegyzem, hogy az három eset, melyre azonnal hi-
vatkozni fogok, nem költemény (űctio), hanem tény 
(factum). 

Mi módon adnám kezébe egy utóházasság által 
törvényesített, apjat anyját tisztelő gyermeknek az olyan 
anyakönyvi kivonatot, melyben szórói-szóra ezek olvas-
hatók : szülék . . . . anyja N. N s itt azután kö-
vetkezik egy pár jelző, mely hogy milyen lehet, elkép-
zelhető, mikor tisztelt olvasóim tisztességes társaságában 
a jelzett szót is csak kihagyással illik ide írnom, hogy 
. . . . k . . v a 1 

Mi módon bizonyítanám nevem aláírásával s hivata-
los pecsétemmel hitelesen, hogy N. N.-t, (a ki gyanítom 
ráksebben halt el), »a fene megette!* 

Valamikor egy szerény, de tisztességes társadalmi 
állást elfoglaló fiatal embertől egyéb bizonyítványain 
kívül keresztelő-levelét is bekivántam. A többi okmány 
beérkezett, de a keresztelő-levelet, melyet pedig úgymond 
ugyan azon csomagba kötve felejtett otthon a fiatal 
ember, a mely csomagba ezen többi bizonyítványai is 
kötve voltak, szülei nem küldték utánna. Midőn utóbb 
az illető lelkészi hivataltól megkaptam a kért felvilá-
gosítást, megtudtam, hogy a fiatal ember szerelem mag-
zatja, de utóházasság által törvényesíttetett. Megvagyok 
győződve, ha az a keresztelő levél nem az anyakönyvből 
szószerint lemásolt kivonat, hanem a mint én javallom 
az anyakönyvből kiadott hiteles bizonyítvány lett volna: 
akkor az megmaradt volna abban a csomagban, a mely-
ből így a többi iramok mellől, nem tudni hogyan, de el-
tévedt ! . . . » < ' ' 



És egy apától, anyától követelni, hogy ifjúkori 
ballépését, melyet az óta jóvá tett, évek multán is maga 
dokumentumokkal elhíresztelje, egy gyermektől várni, 
hogy szüleinek ama ballépését, melyre a társadalom 
régen a feledés fátyolát vonta, évek multán az emléke-
zetben felfrissítse, s így a maga eredetét, maga magát 
homályba borítsa még távol szülőföldjétől is, hogy múlt-
jával, melynek nem ő volt kovácsa, sőt a melynek da-
cára tiszteletet vívott ki a társadalomban, talán jöven-
dőjét is agyonüsse: el tudom képzelni, hogy ez reájok 
nézve mily kínos helyzet, mily gyötrő zavar, melyben 
nekik segítségökre lenni a pastoralis prudentiának kö-
vetelménye ép úgy, mint lelki atyai s erkölcsi kö-
telesség. 

Csak valótlanságot ne bizonyítsunk, vagy, hogy a 
büntető törvénykönyv (1878. V. t. c.) idevágó 391. s 
következő §-ainak kifejezéseivel, lehető híven éljek, csak 
»hamis okiratot* ne készítsünk, a valódi közokiratot 
startalmának (!) megváltoztatása által* meg ne hamisít-
suk, valamely »lényeges tényt (!) hamisan« ne vezessük 
bele azon célból, hogy valakinek jogára nézve lényeges 
bizonyítás meghiúsíttassék, vagy megnehezíttessék*, és 
ebből valakire jogsérelem háramlik, vagy háramolhatik; 
*csak szándékosan !* (mért bűntettet csak szándékosan 
elkövetett cselekmények képeznek 7. §) ne működjünk 
közre, hogy valaki jogai vagy jogviszonyainak »lénye-
gére vonatkozó valótlan (!) tények, körülmények vezettesse-
nek be közokiratbal 

Noh de épen itt van a dolog bibéje 1 Nt. Révész 
Kálmán úr »teljes határozottsággal* kimondja, hogy oly 
módon, t. i. ha a bizonyítványt oly módon állítanám 
ki, mint a hogy javallom »az igazság ellen vétenék.* 

És mikép bizonyítsa be ezen állítását? 
Úgymond ; »saját jellemzésemet használva N. N.-nek 

X. X. és Y. Y. hitvestársak fiának születése és keresz-
teléséről adna (már t. i. én) bizonyítványt, holott — s 
ennek nagy fontosságot tulajdonít, mert ritkított betűk-
kel szedeti — az az N. N. gyermek, mint Y. Y. nő 
törvénytelen fia születt s kereszteltetett meg s mint ilyen 
van az anyakönyvbe bevezetve ; a szülék házassága csak 
később következvén be.« 

Sajnálom, hogy mult cikkemben nem tudtam ma-
gamat elég érthetően kifejezni. De megmondottam abban, 
hogy Y. Y. nőnek törvénytelen fia született, N. N.; de 
kikötettem előfeltételül a bizonyítványok kiadására nézve, 
hogy hiteles okmányok, adatok alapján be lett legyen előbb 
vezetve az anyakönyvbe az is, hogy X. X. ezen gyermeket 
sáját gyermekének elismerte; hogy be lett legyen bezetve 
az anyakönyvbe az is, hogy X. X. és Y. Y., a gyermek 
szülői utóbb, ekkor meg ekkor egymással házasságra kel-
tek, és hogy ezen házasságuk által gyermekök N. X. tör-
vényesítve lón. 

Mindezeket a lényeges körülményeket, bejegyzé-
seket méltóztatott figyelmen kívül hagyni. 

S most már kérdezem : vájjon mi által »vétenék 
az igazság ellen,* ha a fentebbiek szerint anyakönyvem 
. . . lapján olvasható bejegyzésekkel megegyezően bizo-
nyítanám, hogy N. N., X. X.-nek és hitvestársának 
Y. Y.-nak, ide való s . . . vallású lakosoknak gyermeke, 
18 . . született s . . . keresztszülék kezén 18 . . . lelkész 
állal megkereszteltetett.* 

Hát mi nem volna igaz ebben ? Hogy csak a leg-
lényegesebbekre terjeszkedjem ki, nem igaz-e, hogy X X. 
és Y. Y. hitvestársak ? midőn az előttem kitárt anya-
könyvben olvasom, hogy házasságra keltek egymással. 
Avagy az nem igaz-e, hogy N. N. ezeknek gyermekök? 
midőn anyakönyvben előttem irva áll: hogy X. X. el-

ismerte, miszerint Y. Y.-nak ezen gyermeke ő tőle fo-
gamtatot t s általa utóházasság által törvényesíttetett! 

A sorok alatt méltóztatik nt. úrnak azt kérdezni: 
s vájjon a bizonyítványban mi jelző jönne elébe a »fiú« 
szónak törvényes-e vagy törvénytelen vagy egyik sem ? 
Nagy fontosságot, lényeges jelentőséget Nagytiszteleted 
sem látszik tulajdonítani ezen körülménynek, mert külön-
ben szépen átgondolt cikkéből nem szorultak volna ki 
ezen enyelgő, faggatódzó kérdések a sorok alatti szerény, 
bár csillagos helyre. Azért hát én is csak röviden fele-
lek, bizony egyik jelző se jönne elébe. S fentebb is, 
mult cikkemben is indokolása annak, hogy miért nem, 
a sorok közt van megírva, t. i. kiméletesség s humani-
tás okáért. 

Hogy jelzett eljárásom nem ajánlatos, »mint a 
melylyel bármely lelkész könnyen bajt szerezhetne ma-
gának*, nem tudom megérteni. Nagyobb baj alig ér-
hetne, mintha a büntető törvénykönyv valamely §-át 
olvashatnák bűnös fejemre; ha pedig erre nem képesek, 
azt hiszem én használhatnám a büntető codexet védő 
paizsúl megtámadóim ellen. Újból átlapoztam büntető 
törvényünket, beható figyelmemre méltattam különösen 
az okmányhamisításról szóló, idevágó s fentebb idézett 
§§-ait, de nem tudtam ezekből kiolvasni, hogy eljárásom 
kárhozatos, félelmetes. 

Ha valaki felvilágosít, meggyőz tévedésemről, bár 
mikor köszönettel fogadom. 

Kund Samu, esperes-lelkész. 

I S K O L A Ü G Y . 

A tanítás kötelezettsége és szabadsága. 
A boldog iskolai évekkel sok öröm jár karöltve. 

Mindazáltal hazánkban különösen gyakori eset a magán 
úton való, a nevelők általi tanítás. 

A népiskolai közoktatás tárgyában szentesítést nyert 
törvényeink lehetőleg szabad szellemben intézkednek a 
gyermekek taníttatását illetőleg, s gyakori eset, hogy 
ennek képzelt hatása még azon jogok körébe is átcsap, 
a melyek az iskolaszékek felügyeleti kötelességeiket tar-
talmazzák. 

Az 1868. közoktatásügyi törvény első fejezetének 
6. §-a világosan rendeli, hogy »a szülőknek és gyámok-
nak szabadságukban áll gyermekeiket háznál vagy bár-
mely vallású magán- és nyilvános intézetekben, úgyszintén 
más helységben levő tanintézetben neveltetni.« Hozzá-
teszi azonban, hogy serről a szülők vagy gyámok a 
helybeli iskolaszéknek bélyegmentes bizonyítványt tar-
toznak előmutatni; valamint az illető iskolai hatóságok 
is kötelesek ügyelni, hogy az ily gyermekek legalább is 
oly oktatásban részesüljenek, minőt a törvény szerint 
berendezett nyilvános elemi népiskolában nyerhetnének, 
és a kötelezett évek tartamáig taníttassanak.* 

Kíegészíti ez intézkedést a 7-dik §-nak következő 
utasítása: »A háznál tanult növendékek kötelesek éven-
kint vizsgát tenni le valamely megfelelő nyilv. tanintézet 
illető tanítói előtt.« 

Törvényünk eme paragraphusait valamennyi iskolai 
Rendszabályzat odaiktatja ama pontok közé, melyek az 
iskolaszékek, szülők és gyámok részére vannak össze-
állítva. Mindazáltal igen-igen kevés iskolaszékünk van, 
mely a közoktatásügyi törvény idézett követelményeit 
illő tiszteletben tartva, azok érdekében megfelelő éber-
séggel jár el. 

S éppen ez oknál fogva hazánkban a nyilvános és 



magán-oktatás között a legszembeszökőbb különfélesé-
gek ke'etkezhetnek és állhatnak fenn, a nélkül, hogy 
azt valamelyik iskolai hatóságunk annak idejében észre-
venné, megszüntetni törekednék, avagy egyik és másik, 
azaz a nyilvános és magán oktatás között, kapcsolatot 
teremteni sietne. 

Ezekből önkényt sarjadzik két dolog. Egyrészről 
nincs biztosítva a törvény által előirt közös eljárás 
(melytől nem kevéssé függ a j ó magyar közszellem), más-
részről az iskola nem nélkülözhetetlen szükségesség, nem 
háttérbe szoríthatatlan tényező a családok előtt. így 
bármennyire óhajtjuk is, hogy iskola és szülei ház kö-
zelebbi viszonyba édesedjenek egymás iránt, e célt hasz-
talan sürgetjük. 

Nem mondom, hogy nincs, de fővárosunkban és 
azon kivíil szerte hazánkban kevés oly tanügyi hatóság 
van, mely a felügyelete alá tartozó iskolaköteles gyer-
mekek és ifjak névsorát kellően nyilván tartaná. Jelezni 
tudná lehető bizonyossággal, hány új iskolakötelesre 
számíthat ez vagy amaz (iskola) kerület egy új iskolai 
évben? Ez pedig nem lehetetlen dolog, sőt több ren-
dezett viszonyú államban meglepő pontossággal van ke-
resztülvíve, a minek jó következménye aztán nemcsak a 
tanítás kötelezettsége szempontjából lényeges, hanem 
egyébként is. 

Ilyen szempont például annak köztudata, hogy 
valamely iskolánál hány osztály szaporítására lesz szük-
ség, avagy bizonyos kerületnek hány új iskola állítása 
elégítené ki oktatásügyi igényeit ? 1 

Az ezen ügyeket illető bizonyosság, a célnak biztos 
szem előtt tartásával kalauzolná az iskolai hatóságokat, 
egyszersmind oly nemes versenyt ébreszthetne a társa-
dalom körében, melyből az átalános iskolai kötelezett-
ségre sok előny háramlanék. 

Minden iskolai hatóság tisztában lenne tanügyi 
viszonyaival, sőt figyelmével még az oly családok taní-
tásügyét is támogatná és ellenőrizné, melyekben a magán 
tanítás divatos. 

Es ezzel a magán tanítás ügye sokat nyerne. Ez 
az ügy ugyanis nálunk teljesen magára van hagyva. 
Mert dacára a fentebb . idézett törvénynek, a magán-
tanulók évenlcint nem tesznek vizsgálatot. A fiúk sem 
tesznek, annyival kevésbbé a leányok. S bizony gyakori 
eset, hogy a születés- és pénz-arisztokracia ifjú sarjai, a 
törvény világos követelménye dacára, nem tanulnak meg 
gyermek-korukban magyarul! Nem sürgeti ezt tőlük egy 
iskolai hatóság sem, noha a törvény előírja. Es emez 
elnézésnek egyik szomorú következménye, hogy az elő-
kelő világ tekintélyes része (különösen a nők) csak nagy 
korukban tanulván meg nyelvünket, azt legkevésbbé 
szeretik használni, s hiányzik szellemükből a magyar 
eredetiségek iránti érzék, fogékonyság. 

De vájjon benne rej lik-e a törvény szellemében a 
nagyvagyonú családok ifjú tagjaira való felügyelet ? Nem 
nyujt-e kellő biztosítékot a házi nevelésre nézve maga 
a család előkelő volta és annak intelligentiája ? 

Kétségen kívül átalános a törvény, mely a tanítás 
kötelezettségét és szabadságát előírja. Maga József fő-
herceg ő fensége, valamint a közoktatásügyi miniszter 
úr ő excellentiája is meghajlik az előtt minden évben, 
előbbi fiaival, utóbbi pedig unokáival tétetvén nyilvános 
vizsgálatokat. 

Noha másrészről az is igaz, hogy van törvényünk-
nek oly paragraphusa is, mely a vizsgálat ez »évenkinti< 
kötelezettségét mellőzhetővé teszi, a mint tényleg azt 
legtöbben fel is használják. Azt mondja ugyanis köz-
oktatásügyi törvényünk 69. § -a : »Felsőbbfol<ú iskolákba 

oly tanulók léphetnek, kik az elemi népiskola első négy 
évi folyamáról bizonyítványt mutatnak fel, vagy fölvételi 
vizsgát tesznek.« 

A fölvételi vizsgálat, mint engedmény, az évenkinti 
vizsgálatokat a gyakorlati életben mellőzhetővé tette, 
sőt a leányokat illetőleg, kivált ha azok m igasabbfokú 
iskolába menni nem akarnak, hatályon kívülivé vál-
toztatta. 

És ez kiszámíthatatlan kárral jár. Lehetnek csalá-
dok, kikről soha sem tudja meg egyetlen iskolai hatóság 
sem, hogy körükben a házi tanítás nem hiányos-e egy 
vagy más tekintetben ? S ki tudja, nem ebből az ellen-
őrzéshez nem szokott helyzetből fakadnak-e ama fél-
szegségek, melyekkel a legelőkelőbb családok ifjú férfi 
tagjai oly annyira foglalkoztatják napjaink történetét ? S 
nem abból származik-e a nőnemnél az a sajnálatos kö-
rülmény, hogy leginkább külföldi nevelőnők vezetése 
alatt állanak ? 

Mely utóbbi ususnak gyümölcse azután az a tény, 
hogy eme idegen nevelőnők nemzeti törekvéseinkkel 
homlokegyenest ellenkező hatást él resztenek. Ebből 
kifolyólag plántálódik nemzedékből nemzedékbe a ma-
gyar nyelv és magyar aspirátiók iránti közöny. A csa-
lád közszelleme a német avagy francia nyelvnek és 
mívelődésbeli vívmányoknak tulajdonítván elsőbbséget, a 
család szépreményű leány tagjai csak »illedelemből« és 
»felkapott szokásból« tanulják meg és többnyíre már fel-
nó'tt korukban — anyanyelvüket (?!) 

Ez a körülmény magyarázza meg, miért használják 
éppen ezen kitűnőségeink legritkább esetben a magyar 
nyelvet? Miért annyira hibás nyelvezetileg, különben 
igen nagyértékű irodalmi működésük? Miért pártfogolják 
oly szűkmarkúlag a magyar művészet és ipar termékeit? 
És aránylag miért tesznek legkevesebbet nemzeti köz-
szükségérzetükből kifolyólag ? 

Itt van helyén megemlítenünk, hogy legnagyobb 
tekintélyű és vagyonú hölgyeink a nemzeti nőnevelés 
iránt majdnem teljesen közönyösek. Leányiskolák létre-
hozatalán avagy azok felügyeletében a legkivételesebb 
eset gyanánt mozognak. Alapítványokat azoknál nem 
tesznek, sőt tudtunkkal egyetlen vizsgálati jutalom-érmet 
nem bocsátottak valamely iskola rendelkezésére. Mind-
ezek nem tartoznak nagybecsű ambícióik keretébe. S e 
nem rokonszenvezés miatt hazai nőnevelés-ügyünknek 
következetes és izmosodást igénylő fejlődéséből a leg-
hathatósabb tényezők egyike hiányzik. Nem közelednek 
a közös nemzeti törekvések iránt, hanem elszigetelve 
maradnak; nem értékesítik nemzeti javaink gyarapítá-
sára kiválóságaikat, hanem csalódásokkal gazdagítanak. 

Nem csuda tehát, ha iskola és család nálunk an-
nál távolabb állanak egymástól, mentől előkelőbbek a 
családok. És ez annyival inkább nagy veszteség, mivel 
eme magas körök nemcsak anyagi erővel járulhatnak bu-
sásan az általok felkarolt ügyek támogatásához, hanem a 
lelki képzettség széles látáskörével, valamint az érdek-
lődésben nyilvánulható példaadás kiszámíthatatlan hasz-
naival. 

A törvényeinkben lerakott tanszabadság elve oly 
követelményt nem enged meg, mely mindenkire nézve 
az iskolai oktatást tenné kötelezővé. De igenis megen-
gedi azt, hogy már az elemi iskolai oktatás évei alatt 
mindenkitől vizsgálatot sürgessünk. Ez a jog minden 
ajtót kinyit előttünk, a melyen belül iskolakötelesek 
vannak; s minden magyar embert iskoláinkhoz fűz. 

(Vége köv.) Dr. Kerékgyártó Elek, 



T A R C A. 
I s t Z l . * ) 

Bujdosom az élet kopár sivatagán, 
Ahol elveszett már sok küzdő karaván. 
Olvadó nap gömbje tűzfolyamba' fürdet, 
Perzselő parázszsá hevíti a földet; 
Lángol a levegő, mint égő óceán, 
Vánszorgok aléltan a sívó Szaharán. 
Nincs egy árnyékos fa, hol fejem lehajtsam, 
Hűs patak, hol enyhül szomjúhozó ajkam, 
Lankadozó testem rogyni vágy a porba, 
De egy ölelő kar mintha általfogna ! 
Keblem templomában harang szava csendül, 
Fölemelő hit zeng lelkemen keresztül. 
Gyermekbizalommal nézek az égboltra : 
Dicsfényben ragyog le az Úr örök trónja, 
Rajtam függ jóságos szeme az Istennek, 
Mintha szólna: »Ne félj, én majd megsegítlek!« 
Egyet int . . . s fölbuggyan előttem a patak, 
Szellős sátorokat tár föl a sivatag. 
Zöldelő oázok enyhetadó árnya 
Hivogat pihenni pázsitnyoszolyára, 
Álmomat a tavasz pillangózománccal, 
Berkek éneklői dallal szövik által, 
Bólintgató lombok üdítőn legyeznek, 
Zsibbadt tagjaimba új erőt lehelnek, 
S hál'adó imával nézek az égboltra: 
Dicsfényben ragyog rám az Úr örök trónja. 

Változik az élet . . . új képet ölt sorsom : 
Elhagyatva állok egy nagy sziklaormon, 
Tenger közepéből feldobva magasra . . . 
Oda is elkísér a végzet haragja. 
Kobozára üt az óceán költője: 
Húrjai pattognak, szakadoznak tőle. 
Ezerhangú dala visszhangozva harsan, 
Démonok csatája tombol a viharban. 
Óriás sörényű, féktelen hullámok, 
Mint éhes tigrisek, éhes oroszlánok, 
Föl a sziklatetőkre rontanak őrülten, 
Szörnyetegek kelnek, támadnak körültem, 
Lázas képzeletem rémvilágot lát tat : 
Ijesztő alakú tengeri csodákat, 
Százkarú polipok hemzsegő csapatja 
Tapadó karjait felém nyújtogatja, 
Mérget fuvó kigyók csúszva tekergőznek 
Hasadékain föl a sziklatetőnek. 
Kétségb'esés száll meg, ez a sötét szellem : 
»Hát nincs, aki védjen e vad rémek ellen? 
Pártomat ki fogja, hogy itt el ne veszszek ? 
Senki sem könyörül nyomorult éltemnek ?« 
S egyszerre meghasad a dörgő ég boltja : 
Villámfényben ragyog az Úr örök trónja. 
Rajtam függ jóságos szeme az Istennek, 
Mintha szólna: »Ne félj! Én majd megsegítlek!« 
S lelkem önkénytelen' leborul láttára, 
Zsámolyához röppen hódoló imája. 
És egy intésére a hatalmas Úrnak 
Tornyosodó habok tükörré simulnak. 

*) E vallásos hangulatú költeményt szerzője a szegedi reform, 
egyház javára rendezett hangversenyre irta s ugyanakkor küldötte be 
hozzánk; értékéből azonban a kissé későbbi közlés, azt hisszük, semmit 
sem von le. Szerk. 

Eltűnik a rémek félelmes világa . . . 
S feljön a csillagok rezgő miriádja. 
Fürdenek szelíden a kigyúlt sziporkák, 
Tenger ölére a mennyet varázsolják. 
Fénybirodalom ez! Pompázó vizében 
Tündérek úszkálnak liliomfehéren, 
Fennlebegő hajuk csilláma világol, 
Húzódik a tükrön, mint az arany fátyol. 
Bűbájos dalokat zengnek édes halkan, 
Gyönyöre visszhangzik a mélyben, magasban. 
Mosolygó tündérek énekszava mellett 
Könnyű szárnyú hajó vidoran közelget, 
Lengő vitorlája integet előre . . . 
Mentve vagyok!. . . Visz, visz nyájas kikötőbe. 
S hál'adó imával nézek az égboltra : 
Dicsfényben ragyog rám az Úr örök trónja. 

Csöndesen foly éltem . . . hányatásnak vége . . . 
Kis födél borul rám: nyugodalmas béke 
Nézem a világot a magány ölében, 
Tarka játékiba elmerülve mélyen. 
Egy-egy szál virágot nyújt is egy-egy óra — 
De hiába virul : elhervad a rózsa. 
Tova tün az öröm rám nevető képe, 
Mint a kikeletnek illanó lepkéje. 
Elhervad a liget, omlanak a lombok, 
Porba hull a büszke, fennragyogó homlok. 
Hiába születtél: semmi vagy mulandó! 
Bölcsőd felett lebeg a halálharangszó. 
Szomorúan kong-bong végig a világon, 
Könyes vándorboton, gyöngyös koronákon. 
Ember! szállj magadba! Menj ki, szegény árva, 
Hajtsd le a fejedet a sírok halmára. 
Szívmorzsoló neszét figyeld a férgeknek, 
Tanuld meg értelmét törpe életednek ! 
Halhatatlan vagy, de olyan halhatatlan, 
Mint, a mit eltiprok, a bogár a porban, 
Mint elejtett vad a titkos rengetegben, 
Mint lelőtt madár, mely haldokolva rebben. 
Kidob a természet alkotó szeszélye, 
Visszaragad újra anyai keblére. 
Milliókat kelt és milliókat fektet . . . 
Lelkem elborul az éji lámpa mellett. 
Óh ! mért is születtünk ? Óh miért is élünk, 
Ha a természet csak játékot űz vélünk ? 
Epitiink reményre, lenge délibábra, 
Összedől egy gyenge szél fuvallatára. 
Óh! miért ez a nagy küzdelem a létért, 
Temetőkapunál ha látjuk a végét ? 
Mit ér, ha síromon búbánatos fővel 
A ciprusfa gyászol, vagy borostyán zöldéi ? 
Nevem írhatják a hír arany könyvébe : 
Koporsóm azt mondja, hogy mindennek vége. 
Följutottam bár a legmagasabb fokra : 
Voltam . . . annyi, mintha nem is éltem volna, 
Mintha egy falevél hull le az erdőben, 
Vagy buborék pattan szét a levegőben — 
A világ folyása nem érzi hiányom : 
Födi lábam nyomát új emberi lábnyom. 
Tán szívemből rózsa hajt ki sírom halmán ? 
S keblére tűzi majd egy dalos pásztorlány? 
Késő kor ekéje poromat fölszántja? 
Betakar a termés dús aranykalásza ? 
Vagy bepirosítja síromat új hajnal ? 
Föltámadok, miként a hernyó tavaszszal, 
Csillogóbb alakban új életre kelve ? 
Vagy a réginél is nagyobb gyötrelemre? 



Ki tudja? Ki tudja? nem válaszol rája 
A néma temető korhadó fej fája. 
Forog a föld tovább, újabb hangyabolylyal, 
Percnyi örömökkel, örök fájdalommal. 
Forog a föld folyvást, panaszos keserve 
Évezredek óta fölhat az egekre, 
De a csillagoknak tündöklő világa 
Magas fönségében csak mosolyog rája. 
O h ! mik is vagytok hát? Óh! mik is lehettek, 
Ti, ott a nagy űrben fénylő égi testek ? 
Halhatatlan lények ragyogó bölcsői ? 
Vagy elmúlt időknek hideg temetői ? 
Gondolati vagytok tán az Istenségnek ? 
S égtek mindörökké mint egy-egy szövétnek? 
Hogy a lét rejtélyét bevilágítsátok ? 
Hadd ragadom meg hát lobogó fáklyátok! 
Szárnyam nő, repülök föl, föl a magasba, 
Életnek, világnak titkait kutatva. 
Szemem előtt terjeng, nő a végtelenség, 
A beláthatatlan, örök nagy mindenség, 
Mélység és magasság kinyitva, kitárva, 
Szállok egyre feljebb, óh 1 de nincs határa ! 
Egymás körül forgó csillagmiriádok, 
Káprázatos fényben keringő világok, 
Vészes üstökösök vágtatva robognak 
Végtelen körén át lángoló napoknak. 
S egyszerre megroppan a világ köröttem, 
Egi testek hullnak alattam, fölöttem. 
Felbomlik, szakadoz a ragyogó tábor, 
Az egész mindenség zúgó csillagzápor, 
Kavargó dübörgés, zűrzavaros örvény — 
Nincs számomra sehol menekülő ösvény, 
Elszédülve hullok én is szárnyszegetten, 
Óriás kar nyul ki a nagy végtelenben. 
Felfog szeretettel az Úr erős karja, 
Lelkemet szelíden, hű ölén ringatja, 
S ott nyugszom gyermeki öntudatban hitben — 
Dicsőség nevének ! Áldassék az Isten ! 

Pósa Lajos. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

A mi könyvünk. 

(»Gyalog-ösvény. Elbeszélések. Irta líaksmj Sándor. 
Két kötet. Kiadja a Kisfaludy-1ársasdg.« A Franklin-

társulat nyomása. Ara 4. frt.) 

A mi könyvünk ! büszkélkedhetünk vele. A magyar 
kálvinista typus sokoldalúabban, hívebben és szebben 
még nem lőn bemutatva; kiveszni kezdő sajátosságai 
több plasztikával és költészettel nem lettek volna meg-
örökíthetők, mint Baksay Sándor szerény című két kötete 
által. Mindössze hat elbeszélés, két rövid diák életkép, 
Ispéró, meg A nagymama karácsonyja; és négy »elbe-
szélés«, tulajdonképen négy kis regény: Csudálatos 
történet, Patak banya, Pusztai találkozás, Jobb kezem. 
De e kis mező gyalog-ösvényein csontunkból való csont, 
vérünkből való vér élő, érző, hívő emberek nyüzsögnek 
— naiv jósággal vagy végzetes szabadakarattal — sze-
reteti eméltó gyarlósággal vagy tiszteletparancsoló, sőt 
világrend-kihivó erényekkel — idylli helyzetekkel, majd 
drámai cselekvéssel — jóhiszemű furfanggal vagy botor 
egyenes lelkűséggel egész érdeklődésünket, szeretetün-
ket, — — és predestinatióban való hitünket fölkeltők. 

Könyvismertetéssel bízott a szerkesztő meg ; de 

ezt a könyvet nem lehet ismertetni, ezt ismerni kell a 
maga egészében, aprólékos részletecskéivel, el nem ejtve 
egy cselekményt, nem mellőzve egy alakot, ki nem 
hagyva egy leíró vagy jellemző sort sem. Ismertetésre 
nem vállalkozom hát, hanem a Gyalog-ösvény bejáróival, 
a vonzó elbeszélések olvasóival szeretnék sokat csevegni 
e tartalmas könyvről és Írójáról. 

Baksayt és elbeszéléseit nem is lehet különválasz-
tani, annyira benn van ezekben egész szíve, lelke, ka-
raktere, véralkata, teljes egyénisége. Ily subjectiv elbe-
szélőnk nincs t öbb ; szerencsére, mert olyan sincs, ki 
subjectivitását annyi objectiv tudással, ember- és koris-
merettel, meg közlési képességgel párosí tná; pedig e 
nélkül az elbeszélő sentimentális vagy phantasticus, a 
valóságot (nem az igazat) másoló naturalista vagy világ-
javító romanticus, — legtöbb esetben pedig unalmas 
fecsegő lesz. 

Mesetárgyainak szeretete és alakjainak az életből 
ismerése meleggé és világossá teszi Baksay minden el-
beszélését, mintájává a reális költészetnek irodalmunkban. 
A nagymama és unokája beszélgetnek ; egyéniségük érde-
kesen kidomborodik, a nélkül, hogy zavarná az elmesélt 
»csudálatos történet* folyamát. Tulajdonkép nem is a 
történet csudálatos ez elbeszélésben, hanem a kálvinista 
erkölcsök, puritán jellemek, az egyházi és iskolai élet 
mesteri rajza. Az Acháb család drámája szíviinket-Iel-
ktinket leköti, és (nem hiában kitűnő lelkipásztor az 
írója) szárnyat ad a bölcs gondviselésben hitünknek. Az 
elbeszélés rosz szelleme Áron »hintóban jár és négy 
emeletes házban lakik.« 

—- Nem verte meg az Isten ? 
—• Az Isten ? Hogy érted ezt édes fiam ? 
— Nem vette el a pénzét ? Az olyan ember meg-

érdemelné, ha az Isten megverné. 
— De nem szegénységgel. Annyi millió ember 

van a világon, aki szegény és becsületes. Hát már 
most az Isten azzal büntessen egy gonoszt, hogy ezek-
kel egysorba helyezze ? A szegénység nem büntetés 
édes fiam. 

Az a vén asszony pedig, ki így beszél unokájának, 
egy asszonyi Jób az elbeszélésben, ame'y költői szépen 
és vallásos igazán bizonyítja, miként lehet »mások felett 
megáldva Istentől*, kit e földi élet ezer nyomorúsága 
porig aláz. 

Baksay elbeszéléseit első megjelenésükkor töredé-
kesen olvastam , most, hogy egészében egyszerre hall-
gassam meg a »Csudálatos történetet*, magamban elvé-
gezém és mondám, hogy ez lesz gyöngye a két kötet-
nek. Azután elolvastam a Patak banyát, hogy felkiáltsak : 
talán mégis ez ! A Patak banya gyönyörű korrajz, szerző 
kedves Ormánságának egyháztörténetéből, mikor politi-
kai tekintetek és magánérdekek szították a hitért üldöző 
vallási türelmetlenséget, mely pedig idegen a magyar 
jel emtől, és ismeretlen Ís volt az ország szívében, a 
Dunától a bihari hegyekig, a Jász és Hajdú síkságtól a 
Marosig. »Ho! fajunk tisztán és elegy ületlenül, távol 
minden közvetlen földesúri vagy papi befolyástól, egy 
paraszt bíró bölcsessége alatt élt, mondjatok esetet, hogy 
ez a faj egymást háborgatta volna! Megfért mindegyik 
a maga oltárai körül, és nem aggatott a másiknak; sőt 
sokszor megfért mindkét fél egy födél alatt évtizedekig, 
mint Kecskeméten; amikor elváltak, a helyben maradt 
segítette a kiköltözöttnek megépíteni a hatalmas nagy 
templomát, szebbet, mint a magáé.* »Ez a türelmesség, 
nem, több mint türelmesség: ez a szeretet felekezeti jel-
leg-e?* Nem. Édes szép magyar népem, ez a te faji jel-
leged !« Hasonló glorificatiók után elvezet a Duna-Dráva-



közére, az articuláris világba, melyben élt a Patak banya, 
e csúf névvel örokíttetett martyrja az egyháznak és hit-
vesi meg anyai hűségnek. Az uradalmi fiscus, udvarlásá-
nak visszautasításáért nemcsak a menyecskén, de az egész 
községen gálád boszút áll, elveszi templomukat, iskoláju-
kat, rabul viszi többed magával a Patak menyecske férjét. 
Mindezt kiváltani csak egy szavába, csak egy lépésbe 
kerülne az asszonynak, kinél hagyja az elűzött pap a 
templom kulcsát is. Megragadó képekben van bemutatva 
a hős asszony hősies küzdelme; elszenved nyomort, 
megaláztatást, még jótevője is lesz falujának ; minden 
csapás hullámából diadallal merül föl. Utoljára földjeit 
és házát is elveszik, még sem csügged, sem a temp'om 
kulcsát föl nem fedi. Akkor elhurcolják a fiait . . . erőt 
vesz rajta a kulcs titkát rá bízó pap intése, hogy ne 
dacoljon a változhatatlannal, »meg bocsátja neki azt 
az Isten.* Megbocsátja-e ? E kérdésbe és fiai elragadta-
tása beléömlő készséggel rohan a fiúkat vivő hintó után, 
betörekszik hóvíz idején egész napi gyaloglással a szék-
városba, átadja a templomkulcsot a főpapnak. Vissza-
kapja gyermekeit, férjét, vagyonát, és a szentegyházat: 
de nagy ez irgalom ára, a népet készülnek megfosztani 
hitétől, misét szolgáltatnak a templomban. A nép áruló-
nak, Júdásnak hiszi és átkozza Pataknét, ki őrjöngve 
keres menedéket a borzasztó vád elől, megy, megkérdezi 
Istent : megboesátja-e tettét ?. . . öngyilkos lesz. A nép 
ítélete máig is mint Patak banyát emlegeti. Ennek a 
banyának az apologiája fényesen sikerült. 

A »Jobb kezem« hőse egy leány tanító, ki mint 
valódi hős »vörös sipkás« jobb karját veszté, s ezzel 
elveszti kitűzött életcélját, hogy a nemes Dán család 
Barnabás ágának régi fényét közpályán helyreállítsa és 
a gőgös Dán Lászlóéké fölé emelje. Hogy lett azután 
leánytanítóvá, és hogy vette el »jobb kezét« Dán Esztit, 
ez az egyszerű történet van igen kedvesen és jellem-
zően megirva abban a naplóban, mit a pajkos leányok 
kilopnak az asztalfiókból, és felolvasnak. Kevés vonat-
kozás van kálvinista viszonyokra, mégis a régi bocskoros 
nemes magyar világ legtöbb tőről metszett alakján meg-
láthatni, hogy — vastag nyakú. 

Utoljára hagytam a csakugyan legszebbet. Ennél 
szebb már csak az lehet, amit Baksay legközelebb fog 
megírni. Míg olvastam, folyton köny ült szememben, 
majd a részvété, majd a kacagásé. Ennyi jóságos kedves 
furcsa embert, ily hús és vér, élettől duzzadó jellemala-
kítást, ily reális, természetes, naiv meseszövést, az élel-
mességnek és a vallásosságnak ennyi kölcsönhatását, a 
leírások ily közvetlen varázsát csak Eliot munkáiban 
élveztem. De mi az Eliot-nyujtolta gyönyör a »Pusztai 
ta lá lkozás iéhoz képest, melyben az angol realismusnak 
van találkozója a magyar humornak, és a magyar kál-
vinista falusi egyházi élet szeretetteljes föstésének ! 

Egy közbirtokossági puszta-falu egyházalapításának 
a története van megírva az elbeszélésben. A composses-
sor urak, a familia apró versengései közepett Ihárosy 
Dávid agglegény iskola-alapításra gondol. Örökös fur-
far.ggal nyeri meg tervének a széthúzó familia-tagokat. 
Miként létesül az iskola-alap, a conventio? majd hogy 
állapíttatik meg a lévila-hivás ? számtalan kis képből 
pompás quodlibetben van megrajzolva. A nemes urak és 
asszonyságok mindegyike ismerős száz helyt száz élő 
alakban. A kevély megye ura Talpárdy, az ellenzékies-
kedő Ámbár Lőrinc, a maradi Csont Ábel, a szónok 
Mecseki, az adakozó kegyes Pátróiné, a sarkonálló ház-
asszonya, Csont Lőrincné, *a »márrög«, »mineka« és 
»kikőhuznyi« pártok a legjellemzőbb cselekmények és 
situatiók közepett mutatják be a magyar középbirtokos 

osztály erényeit és gyengéit. Vajha ily sok helyről is-
merősünk lehetne Dombay Máté is, a fiatal pap, ki 
semmiből oly sok szépet, nagyot a lkot : hitének, akara-
tának, tudományának és nemes szívének varázserejével. 
Ezt az alakot mintául tanulmányozhatják theol. ifjaink. 
Dombay szerelme előbb a pap-árva Jundába, kikosaraz-
tatása után évekkel Ámbár Dinába, annyi bájjal, mint 
igazsággal van ébresztve, fejlesztve, és boldogsághoz 
kalauzolva. A két leány is kitűnően rajzolt alak. A 
családi ülések, a tractualis gyűlés és ezen a lelkész-
hivás, a templomszentelés, és még néhány jelenet feled-
hetlenek. 

Letérek a »Gyalog-ösvény «-ről, de csak hogy mi-
előbb és minél gyakrabban visszakerüljek hozzá: ezeket 
a kis regényeket nem elég egyszer-kétszer átolvasni. 
Lapunknak sem tere, sem iránya nem engedi tüzeteseb-
ben tárgyalnom Baksay kiváló irói sajátságait ; annál 
inkább tért követel itt és meghallgatást kér a bizonyára 
közóhajtás, hogy aki egyháziasságát a szépirodalomban 
is ily páratlanul érvényesítet te: egyházi dolgozatainak 
is mielőbb adja közre hasonló szép szellemmel, hitteljes 
tudománynyal és magyar ékesszólással hóditó gyűj te-
ményét. Eötvös Károly Lajos. 

Prédikátori tár. Szerkeszti Szász Gerö kolozsvári 
reform, első pap, esperes és egyházkerületi főjegyző. Uj 
folyam. Első kötet. Kolozsvártt 1887. 16 nagy 8° ív. 

247 lap. Ára 1 frt 60 kr. 

(Folytatás és vége.) 

Valóságos ideálja egy »közönséges« prédikációnak 
Sylvester Domokos vízaknai lelkésznek »Az istenitisztelet 
gyakorlása« című egyházi beszéde. A templomba járók-
ról egy valóságos művészi ecsettel festett életteljes kép. 
A hívei gyöngéit ismerő papnak s az isteniekért lelke-
sülő prófétának beszéde, melyben szép harmóniában ol-
vad össze a népszerű, egyszerű, közvetlen elem a szó-
nokival, a művészien emelkedettel. Igazi lelki épülés és 
gyönyörűség végig olvasni. Megkapó amaz ellentét 
feltüntetése, mely van a közönyös, a szokásból vagy 
láttatás kedvéért templomba járók és az igazi buzgó 
hívők istenitisztelete között, »midőn mintegy szent har-
móniába összeolvad annyi lélek, annyi szív, együtt ke-
resve a jó atyának áldó, vezető kezét; midőn senkit, 
semmit nem látva, nézve mást, mint csak ennek bizta-
tóan mosolygó fényes tekintetét, száll a szívből föl az 
ajkra, száll az ajkról föl az égbe: »Te benned bíztunk 
eleitől fogva!« Az egyszerű elmélkedéstől, tanítástól 
emelkedik fokozatosan mind feljebb a szónoki extasisig, 
midőn vallást tesz: »válasszatok bármit, de mi és a 
miéink tiszteljük az Urat.« Örömmel találkozunk szerzővel 
az esketési beszédek között is s ez a kis beszéd is míg 
egyfelől telve van költészettel, másfelől gazdag életisme-
retben s vallásosságban. 

»Mi a teendőnk az új esztendőben ?* címe Vén 
Mihály bikfalvi pap prédikációjának, melyben bár tex-
tusa (»Minden őrizésnek felette megőrizze a te szívedet, 
mert abból származnak ki az életnek cselekedetei*) vi-
lágosan megjelöli azt a két eszmét, a melyről beszélnie 
kellene, mégis egyoldalúlag előbb negatíve mutat ja fel, 
hogy miktől tartózkodjék az ember s aztán a második 
részben positive, hogy miként őrizze meg szívét; a 
második mozzanatot s a textusban levő indokolást tel-
jesen mellőzi, sőt a II. részben annyi mindenről beszél, 
hogy szinte szeretném tudni, mit prédikált aztán annak 
az évnek 52 vasárnapján? Muzsnai Pál »Kettős harca* 



az E f . : V I : 12 — 13 felett nyomon járó, nemes, józan 
világnézettel s erkölcsi felfogással van írva. Révai/ Lajos 
sepsi-szentgyörgyi pap tanévet megnyitó beszéde (Hos.: 
4 : 6. felelt) teljesen az életből van véve, egészséges, 
modern társadalmi nézetekkel. Közvetlenségében meg 
vannak úgy az egyéni, irói, mint a gyülekezeti sajátos 
vonatkozások. Csak az ellen tehetnék némi kifogást, 
hogy igen messziről kiindulva vezet rá főtételére s 
hibásan fogja fel Izrael történetét, midőn így szól: 
»Izrael uralkodói, hogy elvonhassák alattvalóikat a jeru-
zsálemi templomtól, Juda befolyásától, szándékosan tép-
ték ki a nép lelkéből az ősi hitet és erkölcsiséget, bál-
ványimádásra tanították.* Nem kellett azokat tanítni! 
Sőt a jeruzsálemi templomhoz valósággal kényszeríteni 
kellett a népet. A templomot nem szerették sem a 
zsidók maguk, sem prófétáik a fogság előtt. A Jeroboám 
által Észak-Izraelben felállított aranyborjú tisztelet csak 
az ősi, régi cultusnak nemzetivé való tétele volt. Kü-
lönben ezt bizonyítgatni nem itt a helye. 

A szerkesztőtől Szász Gerőtől van a legtöbb be-
széd, és pedig két prédikáció, egy esketési, egy keresz-
telés! agenda, egy halotti ima s mit legelői kellett volna 
említnem, mert valóságos remeke e nemű irodalmunk-
nak, a Nagy Péter püspök felett tartott emlékbeszéde. Ez 
utóbbi beszédét kivéve, a többit csinált virághoz hason-
líthatnám, mely finom anyagból a természetesnek kiván 
hű utánzata lenni, csakhogy annak balzsamos lehellete 
hiányzik belőle. Bizonyos keresett választékosság van 
bennök. Bele fárad az ember a sok képbe, hasonlatba, 
melyek összefolynak előtte, kápráznak, mintha csak 
tarka, rikító színű üvegdarabocskákat látna a nap suga-
raiban egy kaleidoskopban rázatni. Nincs igazi nyugvó 
pont sem a képzelet, sem a gondolatok számára, az 
érzések pedig ide-oda korbácsoltatva hullámoznak. A 
gondolatmenet legtöbbször rhapsodistikus. Mintha csak 
a vizi növények ág-bogai, össze-vissza fonódott szálai 
közül kellene a gyöngyöt kikeresni, ép olyan munka a 
sok szóvirág közül itt egy-egy vallásosan építő gondo-
latot találni. Elismerem, hogy az aesthetikai gyönyör 
hathat a vallásosság ébresztésére is, de a képzelő erő 
elragadtatása mégis nem mindég s nem szükségképen 
vallásos érzés is. Szereti az egy pár szóból álló rövid 
textusokat. Az ilyenek meglepők is, figyelemgerjesztők 
is; de valóságos spnrgeoni vagy oosterzeei művészet kell 
hozzá, hogy e néhány szóra fel lehessen építni egy 
egész beszédet s még nálok is bizony nem egy gondo-
lat erőszakoltatik be a textusba s nem annak gondo-
latai fejtetnek ki. Pedig hát a prédikáció nem egyéb, 
mint a textus gondolatainak előbb analyzise önmagunk 
előtt s azután synthesise hallgatóságunk számára. Gyö-
nyörű, megragadó gondolatai vannak, melyek csak láng 
elmében születhetnek (131., 183., 184. lapok); de aztán 
mond ily szertelenül nagyokat : »a boldog embernek 
nem jó egyedül lenni a földön ; mert egyedül nem él-
vezhetné a földi paradicsomot s ki lenne zárva az örök 
életnek reményéből.* (? 1) Vagy a 186. és 187-ik lapokon 
»Atyámfiai« stb. és »Pedig ellenségek tengere® stb. 
kikezdések. 

Annál inkább meghajolva s teljes tisztelettel állok 
meg a Nagy Péter felett tartott emlékbeszéd előtt. A 
választékos költői, emelkedett stylus teljes fényében ra-
gyog s mint drágakövekkel terhelt hajó méltóságosan 
halad gazdag gondolataival el a szívek tengerén, mély 
barázdát hagyva maga után. Valósággal arany tollal 
van irva. A szerénység megalázódása a nagy ember 
előtt, ennek határozott, találó jellemzése, közben korának 
s azon eszmék világának feltüntetése, melyek Nagy Péter 

! ifjúságában s későbbi életében uralkodó eszmék valának, 
a buzdítás, mely a híveknek szól: mind-mind együtt és 
külön-külön megragadóan szépek. Nagy Péternek csak-
ugyan méltó emléket állított. Igaz ugyan, hogy a velencei 
kristály tükörnek egy-egy kis darabja is velencei tükör, 
de még sem akarom apró kiszakított gondolattöredékeit 
mutatni be e beszédnek — nem tudnám melyik darab-
ját mutassam be. — Az esketési beszéd az »Enyém« 
című régebbi prédikáció reminiscentiája, a keresztelési 
agenda s a halotti ima igen jó alkalmi művek. 

Szinte szerettem volna letenni a könyvet is, mikor 
olvastam s most a tollat e kedves benyomás hatása 
alatt ; de hát még több beszéd is van, mikről szintén 
számolnom kell. 

Jancsó Lajos m.-újvári pap prédikációja egy igen 
nehéz themával küzködik I. Ján. : 2 : 15 —17. felett s 
nem bír leszállani az alapigék vizének mélységébe, csak 
a felszínen marad, mikor azt mondja, hogy »ne ragasz-
kodjunk szerfelett e világhoz.* Ilyen megalkuvást a já-
nosi theologia nem ismer ; mert vagy szereti valaki e 
világot, akár csak a legkisebb mértékben is, akkor nem 
lélekből született s e világ fejedelmének: az ördög 
atyának gyermeke, vagy szereti Istent s akkor lényege 
szerint gyűlöli a világot. Tertium non datur 1 Hangulat-
teljes, emelkedett, választékos irályú, telve van buzgó-
sággal, eszményiséggel s vallásos melegséggel Molnár 
Albertnek »Az élet* című prédikációja s ugyanígy jelle-
mezhetném a még e kötetben levő két halotti beszédét 
is. Muló értékű s maradandóbb tartalom nélküli Gulyás 
Benő »Maradj velünk*-je. Bevezetése sokat igérő. Erdős 
József »Krisztus Üdvözítőm, Megtartóm* című beszéde 
egy buzgó hitvallástétel Krisztus istensége mellett, igen 
alaposan, a biblia nagy ismeretével írva. Kevés gyakor-
lati bizonyítással, több apodiktikus állítással. Vásárhelyi 
Boldizsár prédikációjának bevezetése igen szép, tárgyalása 
textusa nyomán marad s csak azt nem helyeselhetem, 
mit annyi prédikátorral együtt ő is tesz, hogy mindég 
nagy, rendkívüli példákat hoz fel, melyekre Önkénytelenül 
azt mondja a hal lgató: »nem rólam van szó.* Az élet 
maga is apró minutákból áll, a csábítás, kísértés is ki-
csiny, parányi dolgokból, a bűn is piciny balgaságokból, 
apró mulasztásokból, morzsányi vétkekből áll s ép e 
kicsinységekre kell irányozni a közönség figyelmét s 
ezektől óvni, melyek a mindennapi életben örökké körül-
dongják, kisérik saját magában s a külvilágban minden 
pillanatban. Itt is pl. mit ért a hallgatóság igen nagy 
része a tudós habozó kételyeiből? stb. (179. 1.) Ritka 
embernél s annál is igen ritkán fordulnak elő az ilyen 
convulsiói a léleknek. Maradjunk csak a kicsinyeknél. 

Fábián Dániel sz.-csehi ref. pap pünkosti beszéde : 
»A keresztyén vallás az emberiség anyanyelve* címmel 
egészen a Szoboszlay Papp István »Pünköst ünnepére« 
Csel. : I I . : 4., 7., 8. versei alapján írt beszédének gon-
dolatmentében van írva. Mindjárt maga a bevezetés 
már emlékeztet e beszédre. Mindkettő főtétele egy és 
ugyanaz, csak az irály nem oly ódonszerű Fábiánnál. 
»A keresztyén vallás az egész emberi nemnek egyete-
mes anyanyelve« így állítja fel föltételét Szoboszlay 
(»Közönséges és ünnepi egyházi beszédek* II. kötet 
127. lap.). »A keresztyén vallás az emberiség anya-
nyelve* mondja Fábián (161. 1.). Csakhogy míg Szoboszlay 
classikus rövidséggel vezet rá tárgyára, addig Fábián D. 
hosszú, a dolog lényegéhez kevésbbé tartozó bevezetést 
ír. A felosztásban ís megegyeznek. íme Szoboszlay fel-
osztása : I. Lélekszükség az emberre nézve tudni : hol 
vette légyen magát, mikép jött légyen létre e világ? 
II. Lélekszükség az emberre nézve tudni azt is : hová 



légyen ő helyezve, hol álljon a több feremtvények kö-
zött, minő kapcsolatban és viszonyban légyen azokkal ? 
III. Az ember kivánja tudni : miért van ő itt ? mi végre 
adatot t légyen néki a földi lét ? IV. Az ember világos-
ságot keres önsorsára nézve s kivánja tudni : kinek ke-
zében és hatalmában van az ? kivánja tudni, ki légyen 
az, ki itt örömet s bánatot, jól létet és nyomorgást osz-
togat ? V. Az ember kivánja ösmeretét kiterjeszteni az 
életen túl is. VI. Kivánja tudni, hogy bűnös létére ki-
csoda szabadíthatja őt meg a halálnak testéből ? — 
Minderre azután a tárgyalás folyamán Szoboszlay kimu-
tatja, hogy a keresztyénség adja meg a feleletet, ez 
oldja fel a nagy talányokat és pedig úgy, hogy hallván 
az ember a keresztyénségnek e nagy kérdésekre adott 
feleletét azt mondja : »úgy van, úgy kell annak lenni 1 
Az én szívemnek legszentebb vágyaiból, okosságomnak 
leronthatatlan kivánatiból van merítve e tudomány® stb. 
— Fábián Dániel felosztása pedig ez: I. Legelső kér-
dés, mit a magára s világra figyelő ember igen termé-
szetesen fölteszen ez : honnan van az én eredetem ; mi-
csoda helyet foglalok el a többi teremtések között ? 
II. Minthogy az ember kitűnő tehetségekkel bír azt is 
tudni akarja, hogy mi az ő rendeltetési célja ? III. Tudni 
akarjuk ki osztja az örömet és bána to t ; a szerencsét és 
szerencsétlenséget stb. IV. Az ember rabul adja magát 
a bűn törvényének. Ilyenkor kínos nyugtalanság támad 
szívében, kihez folyamodjék ekkor nyugodalomért ? 
V. Ime itt vagyunk az utolsó pontnál, mely sírontúli 
sorsunkat tárgyazza stb. 

A mint e parallel összehasonlításból világosan lát-
ható, Fábián itt a Szoboszlay felosztásában levő I. és 
II. részt összevonta I-be, a többi úgy maradt. A részek 
egymásutánja Fábiánnál szónokilag hatályosabb, bár Szo-
boszlaynál meg logikaibb, a mennyiben a földi rendel-
tetés után rögtön tette a jövő életet, mert földi rendelte-
tétésünk úgyis csak ott jut tökélyre, tehát szoros össze-
függés van a kettő között, míg Fábián meg, mint leg-
erősebbet az eschatologiai reményt tette legutoljára. A 
tárgyalásban is egészen Szoboszlay gondolatait követi, 
itt-ott körülírva, bővebben kifejtve azokat. A bibliai 
idézetekben is alig vesz egy-két más locust, mint a 
melyeket Sz. használt. Az I. részben pl. Szoboszlay idézi 
C s e l : 17: 25, 26-ot, J an . : 8 : 31-et ugyanezeket veszi 
Fábián. Sz. a III. részben (Fáb.: II.) idézi Mát. : 22 : 37 
és 6 : 33-at ugyanígy Fábián. Csak a III. részben vesz 
más helyeket Fábián, de ezek nem oly találók, mint a 
Sz. által idézettek. A mint kimutatja, hogy a keresztyén-
ség ad minden mi kérdéseinkre feleletet, majdnem szóról-
szóra ugyanazokat mondja, mint Sz. »Az ember elis-
meri, hogy úgy van, úgy kell lennie!« stb. Szoboszlay: 
»Eddig is tapasztaltam, hogy ha indulataimat követtem, 
távozott tőlem nyugalom és öröm, akkor voltam pedig 
nyugodt, vidám, boldog, ha lelkiismeretem szavára hall-
gattam, ha azt kerestem, a mi igaz, a mi jó, szent és 
mennyei« stb. (III. r.) Fábián: »mert érzem, hogyha 
érzékiségemrek hódolok, kerül engem a nyugalom, el-
tűnik tőlem az örom« — és így tovább. (II. r.) 

Szószerinti lemásolás nem e beszéd, hanem olyan-
forma átdolgozás, a mit tesz az ember hirtelenében va-
sárnap reggel templomozás előtt, ha nem ért rá a hét 
folyamán prédikációra készülne s akkor elővesz valamely 
jelesebb auctort s annak beszéde nyomán ír valamit s 
míg leírja, vagy megtanulja némileg átalakul az a más 
beszéde a prédikátor egyéniségének megfelelőleg. De az 
ilyen beszédeket nem szoktuk nyomtatás alá adni, a mi 
magunk neve alatt. Itt is mindenesetre tévedés lesz a 
dologban. En legalább úgy képzelem, hogy ama tömér-

dek beszéd közül, mit Fábián Dániel hosszú lelkészke-
dése alatt írt, csak úgy találomra kivett egyet, mikor 
a »Pred. tár« szerkesztője valamelyes beszédért zaklatta 
s észre sem vette, hogy egy olyat adott oda, a mi tu-
lajdonképen nem az övé, hanem Szoboszlayé. Másként, 
minthogy elnézésből eredett e dolog, nem tudom ezt 
megmagyarázni. 

A kötet bő s változatos tartalmának kiegészítése 
végett még meg kell említenem Irsai József őr-keresztúri 
pap megható halotti imáját, Gönci János koronkai lel-
kész esketési beszédét, melyben ha a testvérét eskető 
és nem a fungens pap lesz jobban előtérbe állítva sok-
kal jobb lett volna beszéde. Ily alkalmaknál nemcsak 
megengedhető, sőt szükséges is alanyiságunkat jobban 
előtérbe állítni. A testvér szava jobban szívhez szól, mint 
a papé s a hallgatóságra is nagy és mély benyomást 
szokott az eféle alkalom tenni. így egész általánosságok 
terén maradt, mely gondolatokat el lehet mondani a 
világon minden mátkapárnak. Igen szép s teljesen alka-
lomszerű Fass Tamás m.-vásárhelyi első papnak lelkész 
esketésekor mondott beszéde. Végül tartalmas kifejtése 
a szereztetési igéknek Baló Sándor kolozsvári pap ke-
resztelési agendája. 

A tartalmas kötetet közelebbi tanulmányozás végett 
ajánljuk t. olvasóink becses figyelmébe. 

Kenessey Béla. 

B E L F Ö L D . 
Provokált válasz Kálmán Farkas űr személyes-

kedéseire. 
Midőn e lap f. évi 22-ik számában Kálmán Farkas 

úr cikkére észrevételeimet megtettem, egyátalában nem 
volt célom e lap hasábjain Kálmán Farkas úrral polé-
miába bocsátkozni, még kevésbé szeretem a személyes-
kedést. A gyarló emberi természet azonban mindig 
másban véli a maga hibáját fellelhetni. így Kálmán 
Farkas úr is azt mondja, hogy kénytelen volt észrevé-
teleimre válaszolni, mert én kezdtem meg, illetőleg én 
provokáltam őt. Ugyan kérdem Kálmán Farkas úrtól, 
nem világosan nekem szólt-e már előre is e lap 20-dik 
számában a Szűgyi-féle chorál-könyv ismertetésében az 
a kifejezése, melyben engemet — tudván, hogy én 
leveleztem Szügyi úrral — mérges úrnak, zoilusi termé-
szetűnek nyilvánított már előre, amidőn még azt sem 
tudta, hogy fogok e a Szügyi úr könyvével foglalkozni, 
vagy nem? Nem világosan kifejezte, hogy majd elbánik 
ő mindenkivel, ki e könyvhöz mer nyúlni, mint elbánt 
az énekirókkal és elbánt egy ízben az egyházkerülethez 
benyújtott énekes könyvemmel ? Én tehát őt nem pro-
vokáltam, hanem igenis kiléptem nyiltan, kifejezve vé-
leményemet és meggyőződésemet, melyről úgy látom, 
már előre is értesítve lett a szerző által. Hogy ezen 
meggyőződésemben pedig nem ingat meg senki, még 
Kálmán Farkas úr atyai pirongatása sem, azt megmu-
tat tam az által, hogy már a nevezett munkára vonat-
kozó ismertetésemet bekiildöttem a szerkesztőségnek. 
Előre is sajnálatomat fejezem azonban ki, hogy Kálmán 
Farkas úr, amint látom és tapasztalom, ez ügyben sze-
mélyét azonosítni kivánja szerzőével. Ez nagy hiba, így 
célt nem érünk. Én azt hiszem s arról vagyok meggyő-
ződve, hogy Kálmán Farkas úr sem közvetve, sem 
közvetlenül ezen ügyben érdekelve nincs s reá nézve 
csak annyiban bír ez némi fontossággal, amennyiben ő 
ezen munkáról kedvezőleg nyilatkozott. Azt pedig, hogy 



egy más, legyen az bárki is, ellenkező véleményben van 
s ezt ki is meri nyilvánítani, elvitatni nem lehet, ahhoz 
azt hiszem, mindenkinek joga van. Ezért személyeskedni 
pedig senkinek joga nincs. Minélfogva már itt határozottan 
visszautasítom Kálmán Farkas úrnak azon gyanusítgatá-
sát, hogy én Szügyi úr munkáját azért veszem bírálat 
alá, mert Kálmán Farkas úrra, mint a ki ezen munkát 
kitüntette, talán haragszom, mert két munkámról nem 
kedvezőleg nyilatkozott. 

Személyeskedéseiben tehát nem fogom őt követni; 
azonban kénytelen vagyok mégis egyes állításait helyre 
igazítani s ezzel együtt az általa felhozott dolgokra nézve 
némi felvilágosítással szolgálni. 

Az 1872-ik évben a főt. dunamelléki ref. egyház-
kerületi közgyűlésen többen felszólaltak énekes köny-
vünkben úgy annak zenei részében, mint a szövegben 
előforduló számtalan sajtóhibák kijavítása végett. Ugyan 
ez alkalommal a már kiigazított szövegezés után Hor-
nyánszky pesti nyomdász — mint a ki az egyházkerü-
lettől énekes könyvünk kiadhatásáért haszonbért fizetett 
a zenei résznek kiigazítására kért fel. Ezen munkám 
több időt vett igénybe, mint amit gondoltam ; oly any-
nyira hibás volt már a hangjegyek szedése benne, 
hogy azt használni teljes lehetetlen volt s azon gondol-
koztam, hogy nem helyesebb volna-e ezen alkalommal 
már dallamainkat mindjárt az újabb zenerendszer alapján 
dolgozni ki, s azt úgy adni át kinyomatás végett Hor-
nyánszkynak. Minthogy azonban tudtam, hogy ezen 
átalakításhoz egyházkerületi jóváhagyás kívántatik meg, 
tervemet abba hagytam s a régi rendszer mellett ma-
radtam meg, s így küldöttem fel a számtalan sajtó-
hibáktól megtisztított zenei részét énekes könyvünknek. 
Az a körülmény azonban, hogy énekes könyvünket még 
ezen átnézett kiadásában sem használhatják tanítóink a 
kellő sikerrel az abban használt C hangkulcs miatt, arra 
indított későbben, hogy átdolgozzam zsoltár dallama-
inkat az újabb zenerendszer alapján. A munkával igye-
keztem mielőbb készen lenni s birálat és nyilatkozattétel 
végett felküldöttem Bartalus István zenetanár úrnak. O 
szíves volt munkámat átnézni s azt az egyházkerület által 
elfogadhatónak és kiadhatónak nyilvánította, s ezen 
véleményét munkám első lapjára sajátkezűleg reá is 
vezette. 

Az így készen levő s megbírált munkát aztán az 
1873-ik év május hó 13. és 14-ik napjain Nagy-Kőrösön 
tartott kecskeméti ref. egyházmegyei közgyűlésre bead-
tam, a mely azt, az ezen közgyűlésről felvett jegyző-
könyvének 23. számú végzése szerint méltányló elisme-
réssel fogadta s a hozzá csatolt kérvényemmel együtt, 
azon kérelemmel terjesztette fel a főtiszt, egyházkerületi 
közgyűléshez, hogy azt szakférfiak által megbiráltatni, 
és a birálat kedvező volta esetén, templomi énekes 
könyvünk újabb kiadásaiba a régi helyett ezen átdolgo-
zott új hangjegyek benyomatását rendelje el. Ezen 
végzéssel együtt munkám még az 1873-dik évben (nem 
1877-ben tehát, amint azt Kálmán Farkas úr állítja) az 
egyházkerületi közgyűlésre lett felterjesztve, hogy azon-
ban ott vele mi történt, tárgyalták-e ezen ügyet, vagy 
nem, az egyházkerületi jegyzőkönyvekből nem tudhattam 
meg, és azt csak most volt szíves velem tudatni Kálmán 
Farkas úr, hogy a bíráló ő volt, és hogy a chovál 
m értékben átdolgozott énekes könyvemet a duna-
melléki énekbizottság az ő indokolása alapján, a benne 
némely helyen előforduló felütéses beosztás miatt nem 
fogadta el. Igazán nagy szolgálatot tett nekem Kálmán 
Farkas úr, hogy ezen nyi'atkozatát e lapban szíves volt 
közzé tenni. O volt tehát a bíráló, s így ő volt az egye-

düli oka annak, hogy egyházkerületünk még azután sok 
éven keresztül megmaradt a régi énekeskönyv hangjel-
zése mellett. Meggátolta tehát a haladást s ezzel együtt 
énekes könyvünk reform ügyét s ha ezt ő érdemül róvja 
fel magának, én nem ! 

De lássuk mi történt ezután. A tiszántúli egyház-
kerület vezérférfiai azonban más véleményben voltak 
mint Kálmán Farkas úr. Már az 1874-ik év május hó 
30-án tartott dunamelléki egyházkerületi kő-gyűlés jegyző-
könyvének 45-ik számú végzéséből az tűnik ki, hogy a 
tiszántúli egyházkerületnek az 1873-ik évi októberi köz-
gyűlése 231. sz. alatti jegyzőkönyvében feíhivatik egy-
házkerületünk, az énekeskönyv C kulcsú hangjegyeinek 
G violin kulcsra való megváltoztatására s egyszersmind 
értesíti egyházkerületünket, hogy ő ennek eszközlésével 
Szotyori Nagy Károly debreceni énektanárt bízta meg 
s egyszersmind egyházkerületünket is felhívja hasonló 
intézkedés megtételére. 

Egyházkerületünk azonban a fenntebb is hivatolt 
45/1874. számú végzése szerint az énekes könyvünkön 
teendő eme változtatást egyetemes ügynek tekintvén, 
annak elintézését a konventtől várja s a mennyiben 
az meg nem történnék, az egész ügyet, mint a három 
egyházkerületnek intézkedő jogát képező, a dunántúli és 
tiszáninneni testvér-egyházkerületekkel közösen intézen-
dőnek mondotta ki. Ezen végzésben leli tehát alapját 
az a körülmény is, hogy munkám elfogadva nem lett 
az egyházkerület által, nem pedig abban, a mint azt 
Kálmán Farkas úr állítja, hogy munkám azért nem fo-
gadtatot t el, mert azt ő nem ajánlotta ! 

A tiszántúli egyházkerület azonban végzéséhez hí-
ven ragaszkodott s énekes könyvünk dallamait a szöveg-
gel együtt átnézette s a dallamokat a mai zenerendszer 
alapján dolgoztatta ki Nagy Károly úrral s az így re-
videált énekeskönyvet az 1877-ik évben az 50-ik kiadás-
ban a tervezett újabb hangjegyekkel ki is nyomatta. 
Megelőzte tehát egyházkerületünket, holott nekünk mó-
dunkban lett volna azt, négy vagy öt évvel megelőzni 
s e tekintetben előljárni s hogy ez nem történt meg, 
az a Kálmán Farkas úr érdeme 1 

Ezek után látván a Hornyánszky-féle nyomda cég, 
hogy egyházkerületünk zsoltárjai a még mindig régi 
állapotban levő hangjelzés miatt egyáltalában nem ke-
lendők, fogta magát pár évvel későbben és senkit sem 
kérdezve meg, kinyomatta énekes könyvünket a debreceni 
kiadásban megjelent hangjegyek szerint, és ez ellen 
Kálmán Farkas úr nem reclamált ! 

Most már lássuk csak, hogy ezen debreceni ki-
adású énekes könyvben, illetőleg most már a mieink -
ben is, a melyet Sz. Nagy Károly úr dolgozott ki s a 
kire jelenleg hivatkozott, nincsenek-e felütéssel kezdődő 
ütemek? Vaijon mindjárt az I-ső, II., III., IV., VI., VII., 
VIII., IX , X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI. XVII., 
XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXII I , XXIV., X X V I , 
XXVII , XXVIII , X X I X , X X X , X X X I , X X X I I , 
XXXII I , XXXIV-ik zsoltáraknál nem felütéses ütem-
beosztással találkozunk-e ? Hát ezek s az e/.ekhez ha-
sonló chorális mértékben használt ütemek nem ellenkez-
nek a magyar zeneméretekkel ? Higyje meg Kálmán 
Farkas úr, hogy a felütéses ütembeosztás chorális téte-
leknél nagyon is helyes. Tagadom azt ís, hogy a ma-
gyar zenében felütéses ütemekkel ne találkoznánk. A 
magyar zene egyik régi sajátsága épen az ilyen felüté-
ses ütem rész. Használják azt ma is, használták azt 
régen is. Lavotta, Csermák, Rózsavölgyi, Bihari örök 
szépségű magyarjaiban gyakran találkozunk vele. Hiszen 
a »Rákóczy indulónak« is felütéses iitem részen kezdő-



dik mind a két része. Hogy népdalainkban nem fordul 
elő s hogy azokban általában véve páros ütem nemek 
vannak, még nem zárja ki azoknak használhatóságát. 
Különben ezt bővebben fejtegetni nem e lapokba való, 
annálfogva azt ezúttal mellőzöm is. 

Most áttérek ama másik famosus ügyre, Kálmán 
Farkas úrnak »Halotti énekes« könyvemre tett bírálatá-
nak egyes ide vonatkozó részleteire. Azt mondja Kálmán 
Farkas úr, hogy »Halotti énekes« könyvemre is, melyet 
az 1882-Ík évben a dunamelléki ref. egyházkerületi 
vallástani kézikönyveket készíttető bizottság elnökségé-
nek egyenes felhívására készítettem, kénytelen volt nem 
kedvezően nyilatkozni s midőn erre vonatkozólag egész 
bizalommal egy levelemben álláspontomat ismertetve 
azon megjegyzést tettem, hogy azt miután még akkor 
tárgyalva nem volt, vegye vissza, mert különben én is 
kényszerülve leszek arra viszont észrevételeimet meg-
tenni, a mely által talán ambitióját is megsérthetném : 
annyira indignátióba jött s úgy megharaguvék, hogy 
amint ime maga bevallja, egy levelében arra hívta fel 
intézetünk igazgatóját, hogy adja tudtomra neheztelését 
s pirongasson meg. Ez volt az, amivel becses személyisé-
gét annyira megsértettem ; hogy eljárásomra nézve tisz-
tességes kifejezést sem talál. Pedig az tőlem csak egy 
kis figyelem volt, nem akartam magas ambitióját meg-
sérteni. S hogy ezt még azután sem sértettem meg, 
mutatja az, hogy könyvemre tett bírálatára vonatkozó 
észrevételeimnél egészen tárgyilagosan s higgadtan igye-
keztem annak tarthalatlanságát, állításainak alaptalan vol- j 
tat kimutatni. A pirongatás azonban el is maradt, ne-
heztelésével pedig semmit sem gondolok. Különben is 
furcsa fogalmai lehetnek Kálmán Farkas úrnak az igaz-
gató és a tanárok egymáshozi viszonyairól. 

A pirongatással együtt azonban elmaradt a »Ha-
lotti énekes* könyvem kiadása is. Az egyházkerület 
1883. május hó 19-dikén tartott ülése jegyzőkönyvének 
72. számú idevonatkozó végzésének 4-ik pontja értelmé-
ben, az egyházkerületi énekügyi bizottsághoz lett újból 
leendő véleményezés végett áttéve. Hogy azóta mi tör-
tént vele, nem tudom, nem is keresem. Én megtettem 
itt is kötelességemet, tovább nem tartozik rám. Ha kö-
rülményeim engedik, lehetséges, hogy még ez évben 
magam fogom sajtó alá bocsátani s Kálmán Farkas úr-
nak bírálatát észrevételeimmel együtt az előszóban ki 
fogom nyomatni, hogy láthassa a késő kor is, hogy 
miért nem jelenhetett az meg előbb. A gyermek tehát 
nem halt meg, csak aluszik ! 

Még egyet. Kálmán Farkas úr azt állítja, hogy én 
Szügyi urat a hozzá intézett leveleimben a Chorál-köny-
vének kiadásától visszarettentettem volna. Hát ez igen 
furcsa állítás és alaptalan ís. Ha valaki őszintén nyilat-
kozik egy munkáról, amint tettem én is, az még nem 
azt jelenti, hogy az a munka soha napvilágot ne lásson ; 
hanem inkább, hogy szerző nézze még át s tanulmá-
nyozza, s erre pedig bizony nagy szüksége is lett volna 
az illetőnek, mert ha egy kiadandó munkának csak egy 
kis része sem üti meg a mértéket — amint az nézetem 
szerint nem is üti meg — ugyan akkor mit várhatunk 
a többitől ? Nemde őszintén mondhattam szerzőnek, 
hogy *igazán nehéz feladat megoldására vállalkozik az, 
ki chorálainkat vegyes karra, illetve orgonára közbejáté-
kokkal együtt kiadni szándékozik.« És amit mondtam, 
be is teljesült, tessék elolvasni bírálatomat, meg fog 
győződni, hogy sok tekintetben igazam volt. 

Ami Kálmán Farkas úrnak nyomtatásban megje-
lent munkáimra tett s annyiszor felhányt bírálatait illeti, 
én arra soha őt fel nem kértem, de fel nem is szólítot-

tam. Hogy azokat kedvező bírálatban részesítette, azt 
hiszem, akkor őszintén nyilatkozott csakis. Különben 
megbírálta azokat más is, Ábrányi, Wachtel Aurél, mind 
igen kedvezően nyilatkoztak arról. 

Hogy Kálmán Farkas úr nem akarja megér-
teni, hogy mi a zenében s általában a művészetben az 
aestheticai szép, arról én nem tehetek; olvassa el Ábrányi-
nak a y>Zene aestheticája« című munkaját. Hogy a hibás 
alhangmenetekre nézve tanulmányozás végett Ábrányi 
»Oszhangzattanát« volt szíves részemre ajánlani, köszö-
nettel veszem ; tanítványaim kezeiben különben minden 
nap láthatom, mert az öszhangzattannál ez a kézi 
könyvük épen. Ezen szíves figyelmet én is bátor va-
gyok viszonozni s melegen ajánlom a Marx- és 
Iteiclta-íéle öszh mgzattanokat. Ez utóbbit különösen 
azért, mert Ábrányi úr is ezen rendszert követi ösz-
hangzattanában. 

Végül még azon megjegyzésre kívánok némi észre-
vételt tenni, amelyben azt mondja, hogy »tanítványaim 
nem tudnak semmit.« Sajnálom, hogy ezen állítását épen 
tanítványaim nem fogják elismerni; nem különösen 
Vargha József nagy-enyedi ref. tanítóképezdei ének- és 
zene-tanár, Mi hó László kecskeméti ref. kántor-orgonista, 
főiskolai énektanár s az ottani városi dalárda karnagya, 
Pösztör Károly dunapataji ref. kántor-orgonista, Bocsor 
István pándi ref. kántor-orgonista, továbbá Szűcs Dániel 
siklósi ref. kántor-orgonista urak és még számosan, kik 
mindannyian intézetünkben, tehát tőlem nyerték zenei 
kiképeztetésöket s a kik közül többeknek részint önálló 
zenemunkájával, részint egyes zeneműveivel vagy egyik 
vagy másik zeneműfolyóiratban gyakran találkozhatunk. 
A gyomai ref. egyház is aligha kétségbe nem vonja 
ezen állítását Kálmán Farkas úrnak ; hiszen épen azon 
egyház már két ízben tisztelte meg intézetünket azáltal, 
hogy a kebelében megüresedett kántor-orgonista tanítói 
állomásra számos pályázók közül olyan egyént választott 
meg, ki intézetünkben, tehát épen tőlem nyerte zenei ki-
képeztetését. (Pásztor József és Fazekas Zsigmond). De 
hogy magamra is áttérjek, én sem tartom a magam 
részéről Kálmán Farkas urat egészen competensnek arra 
nézve, hogy megítélje zeneképességemet s tanítási rend-
szeremet s arról véleményt egyátalában nem is mondhat, 
mert nem is ismeri; különben is tőle e tekintetben ta-
nácsot nem kérek s el sem fogadok. 

Ezzel bevégeztem észrevételeimet s azon remény-
ben teszem le tollamat, hogy Kálmán Farkas úr sem 
fog nekem alkalmat szolgáltatni egy újabb recensiora s 
azon óhajtással fejezem be soraimat, hogy »hogy hagy-
juk egymást békében lenni« ; s így kölcsönösen egymást 
támogatva, közös erővel munkálódhatunk egyházunk és 
hazánk közügyeinek előmenetelén 1 Oláh Károly, 

ref. tanítóképezdei ének-
és zenetanár. 

K Ü L F Ö L D . 
Az angol kormány megbízottja tárgyalásokat foly-

tat a Vatikánnal a diplomatiai állandó összeköttetés 
életbeléptetése céljából. A politikai pártok, illetve ezek 
szócsövei ez ideig legalább meglehetős közönyös állást 
foglalnak el e dologgal szemben, hogy az egyházak 
minőt, azt volt szerencsém közölni e lapban a glasgowi 
egyesült protestáns demonstratióról küldött rövid tudó-
sításomban. A német császár, az angol királynő és a 
pápa jubiláltak, illetve jubilálni fognak ez év folyamán, 
s ilyenkor szokás az ajándékokkal való meglepés, Ha 



ez összeköttetés csakugyan megvalósul, ez a pápa leg-
értékesebb jubileumi ajándékai egyike leend, nem gon-
dolom azonban, hogy a?. angol és skót nép nagy része 
szintén ilyennek tartandja királynője részére. 

Több kormány által sugalmazott lap persze azt 
mondja, hogy szükséges, hogy Angliának a Vatikánnál, 
a mely az újabb idők óta ismét nagyfontosságú politikai 
tárgyalások — mondjuk inkább üzelmek — színhelye, 
hivatalos képviselője legyen. Hogyan ? Ama nagyerényű 
»defensor fidei« óta Róma és London egymásról hiva-
talos tudomással nem bírtak s mint eddig szépen el 
voltak egymás nélkül, úgy ezután is el lehetnének, ha 
— s ez a dolog valódi magyarázata — a mostani kor-
mány elnöke nem tanult volna német kollegája példájá-
ból. Ha az a »gyengéd atyai« kéz segített a vasmarok-
nak az opponáló pártek megpuhításában, akkor ezt fel 
lehet haszná'ni arra is, hogy megrendszabályozza »en-
gedetlen gyermekeit* Írországban. A mostani angol 
conservativ kormány új szigorú büntető törvényt szán-
dékozik behozni a lázongó írek ellen, kik önkormányza-
tot követelnek s a papság — kezdve a püspököktől — 
a legélénkebben részt vesz mindeme mozgalmakban, sőt 
ép ő az, mely a nép nagy tömegében életben tartja, 
éleszti ennek aspiratióit, — ez nem tetszik a kormány-
nak és megengedjük nem a pápának sem — mert ezen 
nemzetiségi aspiratiók mellett az egész ir nép és pap-
ság saturálva van agrár forradalmi és socialistikus esz-
mékkel s ez méltán feszélyezheti ő szentségét, mert 
hiszen az ilyesféle eszmék nem mindenütt kedvezők az 
»egyházra« nézve p. o. ott, hol a püspökök milliókat 
jövedelmező földbirtokok urai, a dublini érseknek könnyű 
dolog volna p. o. sociálistának lenni, de nehéz az esz-
tergominak. — Megengedjük tehát, hogy azok az intő 
levelek, mik eddig az ir püspökhöz intéztettek, egész 
»őszintén óhajtották az ottani törvényes rend és állapo-
tok fenntartását, de mindemez intelmeknek ez ideig 
vajmi csekély eredménye lőn. Tehát hátra kell lenni még 
valami erélyesebb rendszabálynak, s bizonyára ez az, 
minek kinyerése felett most »alkudoznak.® 

De én azt hiszem, hogy az ir papság, mint eddig, 
úgy ezután is minden atyai intelmet a füle mellett fog 
elbocsátani, s miért ? Mert ha nem osztja hívei aspira-
tióit, ezek elhagyják őt s Irhonban a papság a nép fillé-
reiből él és nem a Szent Istvánok alapítványaiból, s a 
»nép szavának« ignorálása ott sajnos következményeket 
vonna maga után. 

Nem régiben a szent szék egy amerikai szocialista 
papot ez eszméi miatt maga elé idézett Rómába. De ő, 
a mint tudom, még most is »meetingez.« Ilyenforma 
engedelmesség fog követni mindenfelé politikai dolgokat, 
közvéleményt és elhatározást szabályozni akaró pápai 
beavatkozást, magának a katholikus népnek és papságnak 
részéről. 

Nem lehetne tehát kicsinyelnünk azt a tényt, ha a 
vatikán követe Londonba bevonulna s a ki mégis kicsi-
nyelné azt, egyszerűen utalhatjuk a pápaságnak Henrik 
előtti itteni viselt dolgaira, a »pope« és »popÍsh«-féle 
fogalmak itteni kedvező hangzására s legfőképen annak 
figyelembe vételére, hogy milyen visszariasztó az a fo-
galom egy angolra nézve, hogy az ő dolgaiba, nemze-
tének akár politikai, akár lelkiismereti ügyeibe egy •» ide-
gen v. beleavatkozzék. A pápaságnak az a célja, hogy 
sehol se tekintessék »idegennek* s ezt Berlinre nézve 
el is érte, s hogy ez Londonnal szemben is eléressék, 
a szükséges első lépés az, hogy az angol szem hozzá 
szokjék a diplomatiai testületben az eleinte bizonyára 
nagyon is szemet szúró bibor-talál" szemléléséhez, -— Ez 

lenne tehát az ár, mit a pápai széknek az angol kor-
mány felajánl, a támogatásért saját hívei ellen. Bismarck 
is ilyenformán »tervezett« és »végezett* is, de itt majd 
a nép, a nemzet végez és mint hajdan, úgy most is bi-
zonyára »fulnia« kell mindenféle kormánynak, mely ilyen 
célok érdekében paktál és minden nunciusnak, ki orrát 
az állam ügyeibe bele ütni merészkedik. S a fennebb el-
mondottakból következtethetjük, hogy maga az ir kath. 

nép leend első, a mely a »római* jelzővel nem fog dicse-
kedni. A pápaság egyes autokratáktól, ha ezek hatalmi 
érdekeit legyezgetik, nyerhet ki előjogokat, de az alkot-
mányát féltékenyen őrző nép előtt nem jelent és nem 
is fog többet jelenteni a pápa név, mint egy meglehetős 
vékony fogalmat, a melyet a többi jó csomó szentnek 
nevével együtt imájába belefoglalni kötelességének tart, 
ha jó katholikusnak gondolja magát. O »szentsége« soha-
sem fogja itt »otthon* érezni magát, nem még a zöld szi-
geten sem. A mi meg különösen Skóciát illeti, itt az ő 
bevonulását ép oly örömmel üdvözölnék, mint a milyen 
örömmel szemlélheti ő és gárdája a Róma legszentebb 
helyén újonnan épült protestáns templomot. E jubileumi 
ajándékkal a skótok kedveskedtek neki. 

Edinburgh, junius hó. Pap 1. 

I R O D A L O M . 
Evangyélmi hit- és erkölcstan a középiskolák 

IV. osztálya számára. I r t a : Mayer Endre theol. tanár 
Eperjesen. A 3 és fél ívnyi terjedelmű kézikönyvben, 
mint maga szerző megjegyzi előszavában, a Luther káté-

! jának szelleme talál kifejezésre s benne a tananyag úgy 
van összeállítva, hogy az részben a biblia történetek 
tanulása által elsajátított vallásos fogalmaknak s elvek-
nek összefoglaló és rendszerező ismétlése, másrészt pe-
dig ép e rend>zerbe foglalás alkalmával új is nyujtalik 
benne. I logy szerző mennyiben használt e művével a 

| vallásoktatás ügyének, a felől véleményünket majd egy 
közelebbi részletes birálat alkalmával mondandjuk el. A 
könyvecske ára 35 kr. Megjelent Eperjesen s kapható 
ugyanott. 

Tréfás számtani feladványok gyűjteménye. Ifjak 
és más korbeliek hasznos szórakoztatására kidolgozta 
Orbók Mór. A munkácska első füzetét képezi a »Hasznos 
mulatságok* címen megindított vállalatnak s a neves 
pedagógiai író nagy gonddal és tapintattal állította benne 
össze részint hazai, részint külföldi források alapján a 
hasznosan mulattató érdekes számtani feladványokat, 
melyek úgy az egyeseknek, mint egész társaságoknak 
szórakoztatására igen alkalmasak. Az előttünk levő füzet 
olcsó kiadása a még 1886-ban megjelent művecskének, 
melyet akkor részletesen ismertetett az erre hivatott 
neveléstani irodalom. A munka különösen alkalmas vizs-
gái jutalom-könyvnek. Ara 25 kr. Kapható Pozsonyban 
magánál a szerzőnél. Ajánljuk a tanügy férfiainak szíves 
figyelmébe. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hírek. Szász Károly püspök folyó hó 

20-án Halasra utazott s ottani főgymnasiumunkban az 
érettségi vizsgálatokat vezette, 23-án délelőtt visszatért 
a fővárosba, honnan azonban e hó 28-dikán több heti 
tartózkodásra ismét Halasra, családja körébe, utazik. — 
Bedeházi János kolozsvári segédlelkész a dézsi egyház-
megyében fekvő kidéi és hozzákapcsolt egyházak lelké-



szévé egyhangúlag- megválasztatott. — A duna-sz.-györgyi 
ref. egyházban a lelkészválasztás f. hó 19 én megtörtén-
vén, lelkészszé egyhangúlag Kdtai Endre, a helybeli hely. 
lelkész választatott meg. 

* Legfelsőbb adomány. Király ő felsége a somogy-
köttsei ref. egyházközségnek iskolaépítési célra 100 frtot 
adományozott. 

* Érettségi vizsgálatok. A budapesti fő-
gymnasiumban f. hó 20—22-ik napjain tartott érettségi 
vizsgálaton Farkas József theol. tanár elnökölt és Gónczy 
Pál államtitkár volt a kormányképviselő ; 38 jelentkező 
közül, írásbeli dolgozatai alapján visszautasíttatott 2, be-
tegség miatt elmaradt 1, szóbelire lépett 35, kik közül 
3 jelesen, 10 jót, 11 egyszerűen érettnek nyilváníttatott, 
11 pedig egy-egy tantárgyból két hónapra visszavet! e-
tett. — A halasi főgymnasiumban f. hó 21—22-dik 
napjain Szász Károly püspök elnöklete alatt dr. Gsíky 
Kálmán műegyetemi tanár kormányképviselő jelenlété-
ben tartatott meg az érettségi vizsgálat, melyen 23 je-
lentkező köziil az írásbeli dolgozatok alapján 3 vissza-
utasíttatván, 20 tett szóbelit, még pedig 4 jól, 11 egy-
szerűen érettnek nyilváníttatott, 3 egy-egy tantárgyból 
két hónapra, 2 az egész érettséginek egy év múlva 
ismétlésére visszavettetett. 

* Budapesti főgymnasiumunkban az évi zar-
vizsgalatok junius 17-én befejeztettek s az nap tartatott 
meg a szokásos zárünnepély is a templomban. Szász 
Károly püspök emelkedett szellemű beszédben tekintett 
vissza a lefolyt évre. s azt mind a tanítás, mind az 
anyagi előmenetel, mind a tanerők tekintetében a hala-
dás örvendetes esztendejének jelezte. Valóban az is. A 
vizsgálatok, melyeken az érdeklődő szülőkön és ismerő-
sökön kiviil az egyháztanács tagjai felváltva, legtöbbször 
püspökünk is mint az egyház első lelkésze jelen vol-
tak, ismételten meggyőzhettek mindenkit a felől, hogy 
e legfiatalabb gymnasiumunk egyszersmind a legjobbak 
között foglal helyet és megérdemli azt a jó hírrevet, 
melynek országszerte örvend. Ha érdeme ez a buzgó 
tanári karnak, érdeme egyszersmind a fenntartó egyház-
tanácsnak is, mely az intézet szellemi és anyagi emelé-
sére minden kitelhető áldozatot meghoz. A zárünnepé-
lyen következő jutalmak osztattak k i : a Szíjj S. alaphói 
Gál Lajos, Zelovics Kornél, Újvári Dezső, Farkas Elemér, 
Geguss Dániel, Gergely Antal, Fuxhoffer Gyula, Laky 
Béla és Vámossy György tanulóknak egyenként 100, 
Domonyi Dezsőnek 90, összesen 990 fr t ; a Szalay-alaphól 
Tegzes Gyula, Somogyi Lajos, Farkas Kálmán, Boros 
Gyula, Pásztor Ernő tanulóknak fejenként 50, összesen 
250 f r t ; a Hubay-alapból Alslében Józsefnek 25 forint; 
a Balassa-alapból mint a magyar nyelv tanulásában leg-
több sikert felmutatott tanulónak, Krisztics Miklósnak 
25 forint. 

* A budapesti Theologiai Akadémiában f. hó 
19-én volt az iskolai év ünnepélyes bezárása, megelőző-
leg pedig a colloquiumok és zárvizsgálatok tartattak meg 
jun-'us 4—18-ik napjain. A zárvizsgálatok Szász Károly 
püspök elnöklete, Baksay Sándor és Koncz Imre espe-
resek jelenlétében folytak le. A zárünnepély verseny-
szónoklattal kezdődött, melyben 3 versenyző vett részt 
és Üveges Dezső nyerte e'i a Nagy István-féle 16 frtos 
juta lmat . Majd az önképzőköri jelentés következett, 
melynek főbb adatai szerint a kör szeptember első felé-
ben 40 taggal kezdte meg működését, kik közül év 
közben 5 kilépett, maradt tehát 35. Tartot t 2 alakuló, 
20 rendes és 2 alkalmi gyűlést, egyiken a vallási, mási-
kon a polgári szabadságnak ülvén ünnepet. E gyűléseken 
meghallgatott és megbírált 110 munkát, 51 szóbelit, 

29 írásbelit s ugyanannyi írásbeli bírálatot.. Beérkezett 
8 pályamű, me ]yek közül 2 biblikai dolgozat, 6 pedig 
ima. A biblikai pályanyertes mű szerzője Balogh Elemér, 
ki mellett dicséretet nyert Schmid Samu ; a pályanyertes 
ima irója Schmid Samu, ki mellett Fábián Dénes is dicsé-
rettel említtetett föl. Az ima jutalmát, egy aranyat, az idén 
is Berky József zalátai lelkész volt szíves adományozni. Az 
ének-vizsgálaton zeneelméleti tanulmányaikat, hangképzési 
gyakorlataikat mutatták be s néhány Összhangzatos éne-
ket adtak elő az ifjak, mikben az előző évi állapot-
hoz képest határozott haladást konstatált a vizsgáló 
bizottság. Majd Szász Károly püspök tartott nagyha-
tású zárbeszédet, melyben kiterjeszkedett az ifjúság 
szellemi s erkölcsi életére, a vizsgálatok eredményére 
s végül a jutalmazottak névsorát hirdette ki. Elisme-
rést és dicséretet mondott az érdemesekre, de intett, 
sőt dorgált is, mait egyben-másban némelyeknél hiá-
nyokat is konstatált. Jutalomban részesültek : a Csontos-
alapból Hamar Andor, Kecskeméthy István, Pátkai Imre 
és Horváth Ferenc egyenként 100 frtban ; a Gerenday-
alapból Csűrös József 50 frtot, a Ballagi-alapból Hamar 
István 34 frtot, a Polgár-, Hubay- és Gerenday-alapokból 
Apostol Pál, Gulyás Kornél és Szabó Károly egyen-
ként 25 frtot kap t ak ; végre Patay Gyulának maga a 
vizsgáló bizottság rakott össze egy 25 frtos jutalmat. 
Ez "alkalommal osztatott ki 10 theologus közöt t , azon 
10 darab Péterfi Károly-féle prédikációs könyv és theol. 
munka is, melyeket Koncz József marosvásárhelyi tanár 
apósa boldogult Péterfi Károly irodalmi hagyatékából 
theol. ifjaink jutalmazására küldött. 

* Angol jubiláris istenitisztelet. A budapesti 
angolok f. hó 22-ikén ünnepélyes istenitiszteletet tartot-
tak Viktória királynő jubileuma alkalmából. Már előző 
este megkezdődtek az ünnepélyességek Barrington V. 
angol főkonzulnál, hol az angol alattvalók hódoló fölira-
tot írtak alá, melyet a bécsi nagykövetség útján juttat-
tak a föld leghatalmasabb uralkodója elé. A szerdai 
istenitiszteleten jelenvoltak az összes budapesti angol 
családok, köztük hivatalosan a fő- és alkonzulok s a 
konzulátusi hivatalnokok mindannyian. A templomi ün-
nepély délelőtt 11 órakor énekkel kezdődött, azután 
Moody lelkész tartott kenetes imát s emelkedett szellemű 
egyházi beszédet, melyben az ünnepelt királynő 50 éves 
uralkodását, vallásosságát, erényességét, bölcsességét és 
szívjóságat lelkes szavakkal dicsőité. A nagy hatást tett 
beszéd végeztével a gyülekezet ünnepi meghatottsággal 
énekelte el a »God save the Queen« angol himnuszt, 
melyet az istenitisztelet kezdetekor díszesen kinyomatva 
osztottak szét a jelenvoltak között. 

* Az orsz. nőképző egylet évi közgyűlését f. hó 
12-ikén tartotta Veres Pálné szül. Beniczky Hermin 
asszony elnöklete melleit. Szépszámú közönség jelent meg, 
kö*te gr. Teleki Sándorné, Gönczy Pálné, Bulyovszky 
Gyuláné, Herczeg Mihályné asszonyok Az elnöknő emel-
kedett hangú, átgondolt megnyitó beszéde után felolvas-
ták az évi jelentést. E szerint az egylet iskolájába 11 osz-
tályban 309 növendék jár, ezek közt 55 benlakó. A 
főváros örökös alapítvány címen telket adott az intézet 
javára, a melyen immár egy szép épület áll, a régibb 
épületrész stíljében emelve a fővárosnak díszére szolgál. 
Az egylet javára rendezett operabál 792 frtot, a tavaszi 
vásár 2500 frtot jövedelmezett, — ehhez a király 300, 
a királyné 100 frttal járultak. Az egylet javára adakoz-
tak Szentiványi Miklós és József 1000 frtot, báró Hirsch 
5000 frtot stb. A pénztári jelentés szerint, mely az 
T885/6. iskolai év adatait öleli fel, az egylet Összes be-
vétele 32,781 frt 35 kr, kiadása 11,677 frt 12 kr tehát 



tiszta jövedelem 21,104 forint 53 kr. A tiszta vagyon 
103,691 frt 41 kr. Végül a választást egyhangúlag ejték 
meg. A közgyűlés után a jelenlevők az intézet új épü-
letét tekintették meg, melynek célszerű és elegáns kivi-
tele mindenkit kellemesen lepett meg. Az új épületrész 
szeptemberben át fog céljának adatni s így nagyobb 
számú növendékekre van hely. Érdekes megemlíteni, 
hogy a berendezésnél a lakótermek mind a régibb épü-
letrészben lesznek, egészségügyi tekintetből, a melyre ez 
intézet oly kiváló gondot fordít. 

* A nagybanyai ev. ref. egyházmegye nyári köz-
g> ülését nt. Bencsik István esperes és ms Ujfalussy 
Sándor gondnok elnöklete mellett Szinér-Váralján julius 
4-én délelőtt tartandja meg. A gyűlés tárgyai lesznek : 
az időközi lelkész fizetésének meghatározása Krassón, 
az egyházmegyei tanácsbíró- és házipénztárnokra be-
gyűlt szavazatok falbontása, államsegélyügy, misszió ügy, 
egyházmegyei ügyvédről való gondoskonás, fegyelmi ügy 
némely egyháztag ellen stb. 

* Protestáns istenitisztelet a budai vöröskereszt-
kórházban. A magyarországi vöröskereszt-egylet igaz-
gatóságának gondoskodásából közelebb azon intézkedés 
lépett életbe, hogy az egyesületnek budai (Krisztina-
városi) kórházában évenként 16-szor protestáns (és pedig 
8-szor reform., 8-szor ágost. hitv. evang.) istenitisztelet 
tartassák. Az első ily istenitiszteletet, egy e végből 
díszesen berendezett teremben, nt. Scholtz Gusztáv budai 
evang. lelkész úr tartotta pünkösd első napján. A máso-
dikat ref. részről junius 19-ikén (vasárnap) Szász Károly 
ref. püspök és pesti I. lelkész. Több beteg és az ápoló 
személyzet protest. tagjai vettek részt az istenitiszteleten 
s meghatva hallgatták püspök úrnak Ján. V. 1 —14. 
fölött tartott prédikációját, mely után püspök úr a ref. 
betegek közül azokat, kik ágyban fekvők levén, az isteni-
tiszteleten meg nem jelenhettek, egyenként meglátogatta. 
Reform, részről ez évben Advent I. vasárnapján, evang. 
részről karácsonkor lesz úrvacsora-osztás. Örvendetes 
— s az egylet igazgatósága iránt hálás elismerésre ér-
demes — kezdemény. 

* Kérelem. E hó 28-dikán több hétre Halasra 
szándékozván utazni, kérem azokat, kik hivatalos vagy 
magán leveleikkel kívánnak felkeresni, szíveskedjenek 
azokat Halasra intézni. — Szász Károly. 

* Rövid h i rek . A debreceni főiskolában a tanári ! 
karok azon javaslatot tették, hogy a Lengyel Zs. halála 
folytán megüresedett akad. tanszék gymnásiumi tanári 
fizetéssel és kötelezettséggel gymnásiumi tanszékké té-
tessék, tantárgyaiúl a latin és görög nyelv jelöltessék ki 
s a pályázat úgy hirdettessék ki, hogy a meg választandó 
tanár a latin és görög nyelv mellett, ha szükség kívánná, 
az alsóbb osztályokban a magyar nyelv tanítására is 
köteleztessék. — A sárospatalei jogakadémia érdekében 
Kun Bertalan és báró Vay Miklós, mint a főiskola fő-
gondnokai, me'eg hangú buzdító felhivást intéztek- a 
tiszáninneni egyházkerület közönségéhez, hogy »ne en-
gedje a sárospataki jogakadémiát hallgatói létszámában 
elsorvadni, hanem működjék közre, hogy jogász fiatal-
ságunk minél sűrűbben keresse fel Sárosp takot!« — A 
budapesti unitárius templom terve ismét jó lépést tett a 
megvalósulás felé. A főváros, mely már régebben ingyen 
telket ajándékozott a hitközségnek, most azt is meg-
engedte, hogy az ajándék-telekre kölcsönt vehessen és 
bérházat építtethessen a gyülekezet elöljárósága, csupán 
azt kötvén ki, hogy építsenek külön templomot is s ne 
csak a bérházban rendezzenek be imaházat. 

A D A K O Z Á S . 
* A tűzkárosultak részére: Alföldi Sándor, a 

kórósi ref. egyház lelkésze 7 frt 90 krajcár a következő 
sorok kíséretében: Midőn tudomásomra lett a mult hóban 
pusztított tűzvész által sújtott több város- és községben 
lakó magyar testvéreink szívet rázó szerencsétlensége, 
elhatároztam kisded gyülekezetemhez szólni a szeren-
csétlenek segélyezéséért. .Istennek hála! Az ige nem lett 
pusztában kiáltó szó ; íme van szerencsém gyülekezetem-
ből, mely 500 lelket sem számít, 7 frt 90 krt posta után 
megküldeni, mely összeg részben készpénzben, nagyobb 
részben pedig gabonában — mely elárusíttatott — lett 
adományozva a kórósi reformált gyü'ekezet lelkésze és 
tagjai által. — Legyen szíves szerkesztő úr e csekély 
összeget az eperjesi, nagy-károlyi és a torockói károsult 
testvérekhez eljuttatni, úgy pedig, hogy Eperjes és 
Nagy-Károly 3—3 frtot, Torockó pedig 1 forint 90 kr 
kegélyt vegyen. Csak egy csepp ez az égető kínra, de 
ha minden ötszáz lélek ennyivel adózik, talán mégis 
enyhülnek az égési sebek. Kóróson, 1887. junius 17-én. 
— Szerk. 

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

HIRDETÉSEK. % 
É l l l l l 

A felső-szabolcsi ev. ref. egyházmegyébe kebe-
lezett nagyhalászi egyház lelkészi állomására. 

Ezen egyház évi javadalmazása pénzértékben 1400 
forint, mely áll 106 hold szántóföld, 14 hold erdő s egy 
hold + 800 Q öl belső gyeptelek-kert jövedelméből, 
100 köböl élet és 125 frt készpénz fizetésből. 

A földekért az adót a belső gyeptelek kivételével 
az egyház fizeti. 

Ezen egyház a tiszántúli egyházkerület osztályo-
zása szerint I-ső osztályú. 

A pályázati kérvények a törvény értelmében fel-
szerelve, folyó évi julius hó 19-dik napjáig bezárólag 
Lukács Ödön felső-szabolcsi espereshez Nyíregyházára 
lesznek küldendők. 

Debrecen, 1887. junius 22. 
I F S é v é s z ; B á l i n t , püspök. 

A felső-szabolcsi ev. ref. egyházmegyébe kebele-
ze't besenyőd!. egyház lelkészi állomására. 

Ezen egyház évi javadalmazása pénzértékben 500 frt, 
mely áll 22 hold tagosbirtok jövedelméből, párbérfize-
tésből és stolarékból. 

A pályázók figyelmébe ajánltatik, hogy e népte-
Ienedő egyház hívei a papi s tanítói állás egyesítésén 
törekesznek ; minélfogva megtörténhetik, hogy az elvá-
lasztott lelkész, a tanítói hivatalt is viselni köteles leend, 
amikor a fizetés némileg emelkedni fog. 

Ezen egyház a tiszántúli egyházkerület osztályzása 
szerint IV-ik osztályú. 

A pályázati kérvények a törvény értelmében fel-' 
szerelve, folyó évi julius hó 19-ik napjáig bezárólag, 
Lukács Ödön felső-szabolcsi espereshez Nyíregyházára 
lesznek küldendők. 

Debrecen, 1887. junius 22-én. 
X S é ' v e s z ; I B á / l i n t , püspök. 



j l t z - ^ L . z ^ T . 

A kecskeméti egyházmegyébe kebelezett s közelebb 
anyásított szolnoki reform, egyház lelkészi állomására 
pályázat hirdettetik. 

Évi fizetés — lakáson kívül — 700 frt és mint-
egy 80 forintra tehető palástdíj ; így ezen egyház 
negyed osztályú. 

A kellően felszerelt pályázati kérvények folyó évi 
julius 15-ik napjáig nt. Addm Kálmán esperes úrhoz 
intézendők Tisza- Vezsenybe (posta állomás). 

Budapest, 1887. junius 24-én. 
S z á s z Z K á r o l y , püspök. 

i L r z r ^ , s ^ r r . 

A felső-szabolc>i ev. ref. egyházmegyébe kebe-
lezett sényoi egyház lelkész-tanítói állomására. 

Ezen egyház évi javadalmazása pénzértékben 520 frt 
70 kr., mely 37 hold szántó, 29 hold kaszáló és 15 hold 
nádas föld jövedelméből, tandíjbólés stolárékból gyiil össze. 

Ezen egyház a tiszántúli egyházkerület osztályo-
zása szerint IV-ik osztályú. 

A pályázati kérvények a törvények értelmében fel-
szerelve, folyó évi julius 19-ik napjáig bezárólag, Lukács 
Ödön felső-szabolcsi espereshez, Nyíregyházára lesznek 
küldendők. 

Debrecen, 1887. junius 22. 
B á l i n t , püspök. 

1—3 

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 bírod, markból álló ösztöndíj fog 
a jövő 1887/88. tanévre kiosztatni. 

Ezen ösztöndijak egymásutáni két éven át élvezhetők. 

-Z^jz; e l r i ^ e r l x 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 tlieologiai 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 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 
1887. szeptember 30-ig alólirott bizottsági jegyzőnél kér-
vény ileg jelentsék be. 

Felhívatnak 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 1887/88. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fennt 
megirt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár ere-
detiben, akár hitelesített másolatban melléklendő tanodai 

Kelt B u d a p e s t e n , 1887. junius 17-én. 

Zsigmoncly 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. 1887. 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 
csak úgy maradhat meg, ha reá újabban is érdemesnek 
tapasztaltatott, ha továbbá már az első évben a philo-
sophiát, beleértve a philologiát és kivált erkölcstani phi-
losophiát ís, szorgalommal tanulta, s a második évben 
is tanulja; végre ha magát előre arra kötelezte, hogy 
a külegyetemen töltött ösztöndíjas két esztendő után a 
hazába térve, a pesti ág. ev. magyar-német egyházgyü-
lekezet tanodájában, ha kívántatni fog, mérsékelt díj mel-
lett egy évig segédtanári hivatalt viselend. 

Búsbach Péter, elnök. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : XDr. B a . l l a . g f i 2 v £ c r . DEIJTSCH M.-féle míívészeti intézet Budapesten. 



Harmincadik évfolyam. 27. sz. Budapest, 1887. jullus 3. 

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 : 
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. 

I M T T e l j e s s z á m u p é l d á m - y - o l c k i a . 1 i n i r L c L i g - s z o l g á l h a t u n k . 

E L O F I Z E T E S I FELHÍVÁS 
a 

PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP" 
1887. évi második félévi folyamára, 

PP 

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 2 5 kr. 

Az előfizetési pénzeket lapunk kiadó-hivatalába (Kin'lZSy-utca 29-dik Szám alat t ) kérjük küldeni. 

S z ő t s F a r k a s 
főmunkatárs . 

Dr. Ballagi Mór, 
laptula jdonos és felelős szerkesztő. 

Egyházkerületi közgyűlés után. 
Komoly munkában, zajos jelenetek nélkül, 

de annál épületesebben folyt le a dunamelléki 
egyházkerület közgyűlése a mult hónapban. Nagy 
tevékenységű püspökünk jelentése, egyházme-
gyéink jegyzőkönyvei, állandó bizottságaink elő-
terjesztései s a tárgyalások egész folyamata min-
den figyelmes szemlélőt meggyőzhettek a felől, 
hogy egyházkerületünkben > mindenütt élet és 
haladás van*, s az őrállók ébren virrasztanak, a 
szervek jól működnek, a tagok egészben véve 
egészségesek, szóval hogy ^vérben-érben vidám 
a ker ingés/ 

De mivel e földön semmi emberi intézmény 
nem tökéletes, nem is szükséges mélyebbre ható 
tekintet, hogy belássuk, miszerint az egészben 
véve ép egyházi organizmuson kiütések, sőt se-
bek is vannak, melyek gondos orvoslást igényel-
nek. A dunamelléki közgyűlés folyama is tárt 
fel egy oly sajgó sebet, melyet komolyan meg-
vizsgálni és ha lehet, gyökeresen orvosolni a hi-
vatottaknak, szent kötelességük. Nem tartozom 
azok közé, kik a közélet bajait a sajtó útján 

orvosolni vélik akár az állami, akár az egyházi 
életben ; de erős meggyőződésem, hogy a ba-
jokra rámutatni, a közfigyelmet rájuk irányozni s 
az orvoslás módjai és eszközei fölött eszmét 
cserélni, quasi consiliumot tartani a gondos sajtó-
nak nemcsak joga, hanem egyenes kötelessége 
is. A sajtó nemcsak és első sorban nem is arra 
való, hogy puszta tényeket regisztráljon és hire-
ket kolportáljon, hanem az a főhivatása, hogy 
eszméket érleljen, tényeket bíráljon, s ezek által 
a közcselekvésre irányzólag is befolyjon. 

E meggyőződésben veszek magamnak bá-
torságot arra, hogy a dunamelléki közgyűlés 
tárgyalásai fonalán egyháztársadalmunk egyik 
égető sebére s annak hitem szerinti gyógyszereire, 
a mennyire egy pár cikk keretében lehetséges, 
röviden rámutassak. 

E seb az iskolaüyy állapota az egyházban. 
Sebe ez ma már az egyházi, vagy a mint nevezni 
szokás, a felekezeti tanügynek általában s az 
iskola elemi és közép, sőt részben felső fokán 
is. A hitfelekezetek között e tekintetben csak 
fokozati különbség van, a mennyiben a protes-
tánsoknál kisebb a baj, mint a kntholikusoknál 



és görögöknél. Az elemi és közép-iskoláknál e 
szempontból csak az az eltérés, hogy a baj nyil-
vánulásai tehát a kórtünetek mások, ele a baj itt 
is megvan s csaknem ugyanazon alap-okokra 
vihető vissza. En csak aprót , iskolaügyről kivánok 
szólani. 

Először az elemi iskolaügyre reflektálok. Az 
elemi iskolaügy főbajára, meggyőződésem szerint 
találóan mutatott rá a dunamelléki püspök évi 
jelentése. ^Ha eddigi tapasztalásaimból — mondá 
többek között — szabad már némi Ítéletet von-
nom el, ki merem mondani, hogy ha iskoláink-
ban még most is sok a hiány s azok nagy része 
a törvénynek s a kor követelményeinek nem 
felel meg : e részben legkevesebb hiba az egy-
házi és iskolai kormányzatot terheli, mely köte-
lességét mindenütt teljesíti intéssel, buzdítással, 
útmutatással; valamivel több az egyes egyháza-
kat, melyek az iskola fontosságát még nem látva 
át, iskolaügyök emelésére anyagi áldozatot hozni, 
vagy a szülőket kötelességeik teljesítésére inteni 
s ha kell, kényszeríteni vonakodnak ; a legtöbb 
azonban magukat a tanítókat terheli. . . . Fájda-
lommal kell kimondanom, hogy tanítóink túlnyo-
mólag nagyobb része . . . nem áll hivatása szín-
vonalán.*' Az itt konstatált tény valóságos tény, 
melyet minden gondos észlelő saját tapasztalatai-
ból is megerősíthet. Való igaz az is, hogy a 
hibák fokozatosan a kormányzat, a fenntartók és 
legfőbb mértékben a tanítók részére írandók s 
így a bajok orvoslása is e tényezők javításában 
eszközlendő. 

Javítani kell első sorban a tanítói kar azon 
részének közszellemét, mely nem áll hivatása szín-
vonalán. E szellem hiányai, hogy nem eléggé 
egyházias, hogy nem eléggé képzett, hogy nem 
eléggé ügybuzgó. A tanítók egyháziassága és 
ügybuzgalma alapját a nevelés veti meg, s e 
tekintetben úgy látszik, mintha a képzettség mel-
lett felesleges volna az egyháziasság és ügybuz-
galom külön fölemlítése. Ez azonban csak lát-
szat, mert a valóságban az ismeretbeli és mód-
szertani képzettség mellett az egyházias és ügy-
buzgó vagy rövidebben a valláserkölcsi neveltség 
mint különleges kellék nagyon is szükséges. A 
tanítók e selejtes részében találhatók a papmarók, 
egyházócsárlók, vallás-fitymálók azon veszedelmes 
fajzata, mely a hol befészkeli magát, rákfeneként 
pusztít az egyház testében. Elsietett következtetés 
volna azonban mindezt a nevelés, pláne a prae-
parandiai nevelés rovására írni. Mert igaz ugyan, 
hogy a jó nevelés hiánya gyakran annyi mint a 
rosz nevelés; de az is tapasztalati igazság, hogy 
miként az ember, úgy bármely hivatalnok s igya 
tanító nevelését is a belső és külső életviszonyok 
egészítik ki és fejezik be, az iskolában megvetett 

alapon, a születés-adta anyagból. Világosabban 
szólva, ha azt akarjuk, hogy tanítóink egyhá-
ziasabbak és ügybuzgóbbak legyenek, az iskolai 
képzés mellett — miről alább szólok — az őket 
befolyásoló viszonyokat kell kedvezőbbekké s 
épen e célok elérésére alkalmasabbakká tenni. 
Nem elég egyházias, nem elég ügybuzgó a ta-
nító. Vájjon az őt környező viszonyok és embe-
rek útmutatásában, buzdításában és példájában 
megtalálja-e a kellő irányzást és a mindennapi 
ösztönzést, vagy a saját emberségéből tanúsított 
munkája iránt talál-e igaz méltánylást, őszinte 
elismerést? Hanyag a tanító, csak immel-ámmal 
őrli le napi munkáját . . . Vájjon az iskolai elöl-
járóság megteszi-e körülötte a szakszerű felügye-
let és szigorú ellenőrzés, a méltányos anyagi el-
látás és szükséges erkölcsi támogatás kötelesség-
szerű s az iskolai fejlesztéshez nélkülözhetetlen 
munkáját? Társadalmilag elhanyagolt s a művelt 
társaságot kerüli. . . Vájjon megvannak-e adva 
számára akár anyagi ellátásban, akár a szemé-
lyével való érintkezésben a társadalmi művelődés 
szükséges feltételei s fölebbvalói és lelkésze ré-
széről a hivatalos és magán érintkezés annyi 
eszközei öntudatos ügyszeretettel és le nem ír-
ható tapintatossággal az ő és az ő osztálya eme-
lésére föl vannak-e kellőleg használva ? . . . Mert 
elvitázhatlan tény, hogy az elöljáróságnak s kü-
lönösen a lelkésznek szerető gondossága az iskola, 
meleg érdeklődése a tanügy iránt, valamint a 
tanítók iránt tanúsított erkölcsi támogatásuk s 
velők való szívélyes jó viszonyuk nemcsak az 
iskolaügy felvirágoztatására hat üdvösen, hanem 
a tanító kötelességtudatát és iigybuzgóságát, hi-
vatásérzetét és munkakedvét szembetünőleg fo-
kozza ; ellenben az iskolaügy és a tanítók iránti 
közöny és hidegség még a jóravaló tanítót is 
könnyen lehangolja, más befolyás alá űzi s elide-
geníti az egyháztól és iskolától. 

Bármily nagy súlyt fektetünk is a lelkész és 
a tanító közötti egyetértő munkásság erkölcsi és 
egyház társadalmi üdvös hatására, az ott nem 
álló tanítókat hivatásuk színvonalára emelni csu-
pán ez által még nem lehet. Az egyenesebb s 
közvetlenebb utakat kell jó karban tartani, s ezek : 
az anyagi ellátás és az iskolai előkészítés. 

A tanítók anyagi helyzetének javítása soha le 
ne vétessék az egyházi gyűlések napi rendjéről. 
A tanítói állásnak rendkívüli fontossága ép úgy 
megkívánja ezt, mint a mily erősen követeli az 
állammal való szünteleni verseny. Ez utóbbira 
különösen nagy súlyt fektetek azon husz év ta-
pasztalata alapján, mióta a népiskolai ügy orszá-
gos törvénynyel szerveztetett. E tapasztalat sum-
mája röviden ez: mivel az állam általában jobban 
díjaz, mint az egyház, a népiskolák legjobb tan-



erőit ő szedi magához s e miatt tanítóink körében 
országszerte erősödik az állami nisus. E körül-
ményre nagyobb figyelmet kellene fordítaniok 
iskola-fenntartó egyházainknak. Javítani, a hol 
lehet, a tanítók fizetését s ez által a tanítói am-
bitiót be az egyház felé terelni: oly feladat, mely 
különösen a vagyonosabb iskolatartó egyházakra 
vár ; de az utolsó és legkisebb gyülekezetnek 
sem szabad az iskolaügy fejlesztésének ezen egyik 
legfontosabb eszközéről lemondani. Ki nem halad, 
elmarad. A protestáns egyháznak nem szabad a 
maradók közé aláhanyatlania! 

A tanítói színvonal emelésének legfontosabb 
eszközét: a tanító-képzést külön cikk számára tar-
tom fenn. Szőts Farkas. 

Igénytelen vélemény 
a »Magyar Protestáns Tudományos Irodalmi Társaság* alapszabály-

tervezetére. 

A nagy fontosságú irodalmi társaság alapszabály-
tervezetére nt. szerkesztő úr engedelmével bátor vagyok 
néhány igénytelen észrevételt tenni, annak világos ki-
jelentésével, hogy az alapszabály-tervezet tuclós közre-
bocsátóinál épen nem akarok — nem is tudnék — 
többet, vagy jobbat adni, hanem csupán azért gondol-
tam közlendőnek igénytelen véleményemet, hogy ha 
agyon nem lesz hallgatva, mások is szólnak az ügyhöz, 
s a közgyűlés idejére kellőkép meg lesz vitatva, s elő-
készítve. 

A mely §§-okat nem említek fel, a dolog termé-
szetéből következik, hogy reájuk semmi észrevételeim 
nincsenek. 

Jóllehet az alapszabály-tervezet szövegezéséből ön-
kényt következik, de mivel mégis kifejezve nincs, a 
7. § után egy második bekezdést szeretnék pótolni ily 
formán : 

A pártfogó, alapító és rendes tagoknak szólás- és 
szavazati joguk van a társulat közgyűlésein. 

Csupán azon indokból kívánnám ezt beszurandó-
nak, hogy a kiadványokhoz való igényen kívül még 
más jogai is vannak a pártfogó, alapító és rendes tagok-
nak és ezzel mintegy körvonalozva lenne a közgyűlés 
is. Hogy a pártoló és segélyző tagok a •» tervezeti szerint 
sem tekintetnek a közgyűlés alkotó tagjaínak, világosan 
kitűnik a 23. § c) pontjából, mely szerint a közgyűlés 
minden öt évben választja meg tisztviselőit és igazgató-
választmányát. 

A 10. §-on azon módosítást szeretném tenni, hogy 
Protestáns Tudományos Társaságunknak is, miként a 
Magyar Történelmi Társulatnak, ne két, hanem három 
elnöke legyen, mivel így nem lenne kizárva annak az 
eshetősége, hogy vidéki kitűnőségeink közül senkit sem 
választhatunk ezen, a milyen szép, ép oly fontos bizalmi 
állásra, ha volnának is arra való szákférfiaink, mivel az 
elnöki állásnak úgy is mintegy természetéből folyik, 
hogy Budapesten lakjék közülök legalább is egy, a 
választmányi ülések összehívása s vezetése, a társaság 
ügyeinek intézése mindenesetre ezt kívánják, sőt kívá-
natos, hogy kettő legyen közülök állandóan a központ-
ban s így a netalán felmerülhető akadályok előre elhá-
ríthatok volnának. De épen ezért kérek én a vidéknek is 
egy elnököt, jobban mondva egy harmadik elnököt, hogy 

eme szép bizalmi állásra érdemesíthessük, emelhessük egy-
házunk kiváló büszkeségeit. 

Jegyzőt is kettőt javasolnék csupán azért, mivel a 
titkár a folyóiratok szerkesztésével, a társulati levelezé-
sek végzésével stb. úgy is igen el lesz foglalva — annál 
mindenesetre jobban, mint a mily szerény tiszteletdíjban 
egyelőre részesül — a jegyző pedig — ki szintén nobile 
officiumból szolgál és az eshetőleges körülményekre \ aló 
tekintetből, no meg a fővárosi tagoknak minél élénkebb, 
közvetlenebb bevonása céljából gondolnám indokoltnak 
a két jegyző szükségét. De ezen indítványomtól mégis 
elállanék, hogy ha a 13. § után a következő bekezdés 
toldatnék : 

A szükséghez képest más tisztviselőt, esetleg napi 
| díjast választmányi határozat alapján az elnök nevez ki. 

Tehát a 10. § új szövegezéssel ekképen hang-
zanék : 

10. §. A társaság tisztviselői: a) elnök, b) két al-
elnök, c) titkár, d) (két) jegyző\ e) pénztárnok, f) ügyész. 

A 17. §-ban helyén valónak tartanám az igazgató 
vá'asztmány tagjainak számát 50-ről 60-ra fölemelni, 
csupán azért, hogy a vidéki tagok számát 40-re lehes-
sen felemelni, ami a társaság nem fővárosi tagjaira való 
tekintetből kívánatos, mivel nagyon valószínű, hogy még 
így se lesz meg az arány; bár attól semmit sem kell 
tartani, hogy ez által a centralizátió felé sietnénk, mivel 
a havi üléseken úgy is leginkább a helyben lakók fog-
nak megjelenni, akiknek talán nem is ártana kötelessé-
gükké tenni, hogy az ülésekre eljárjanak, s a társulat 
ügyeinek vitelében az üléseken kívül is munkás részt 
vegyenek? Furcsán hangzik ugyan az a -^kötelesek* szó, 
de jobbat nem tudok helyette ajánlani. A tervezet utolsó 
pontja kimaradna ezen §-ból, mivel már fentebb a 13-ik 
§-ban a maga helyén pótolva lett. Véleményem szerint 
tehát ezen szakasz így módosulna : 

17. §. Az igazgató-választmány, mely a tisztviselő-
kön kívül 60 és pedig 20 fővárosi és 40 vidéki tagból 
áll az elnökök egyikének vezetése alatt, a szükséghez 
képest havonként üléseket tart, melyeken igazgatja a tár-
saság ügyeit; meghatározza a tisztviselők díjait, a kiad-
ványokat s az azokra fordítandó összegeket; megállapítja 
a közgyűlés tárgyait és napjait. Gondoskodik a társaság 
vagyonának lelkiismeretes kezelésétől, a számadások meg-
vizsgálásáról, a beérkezett művek megbiráltatásáról és ki-
nyomatásáról. 

A 19. § szövegezése szerint csupán a választmányi 
tagoknak áll jogukban Írásban vagy szóval jelentést 
tenni, a többiektől ez a jog megvonatván. Szükséges 

í azonban, hogy minél nagyobb érdeklődést ébreszszünk 
| a történelmi érzék megvalósítására, nem csupán a tár-

saság tagjaiban, hanem a művelt közönség soraiban is, 
és én már előre szeretem látni gondolatban azokat a 
választmányi üléseket, melyek mind meg annyi vallásos 
felolvasások, előadások lesznek, a melyekre a fővárosi s 
közelében levő közönség ép oly szívesen elmegy, mint 
például az Akadémia, a Kisfaludy- vagy Petőfi-társaság 
felolvasó szak-űléseire, és a melyek után a napi sajtó 
is éber figyelemmel fogja kisérni társulatunk működését 
és így még azok is tudomást vesznek róla, akik külön-
ben tán hidegek, érzéketlenek a »Protestáns Tudomány* 
iránt. Ez a nyilvános szereplés csak használhat a társa-
ságnak. Épen azért igénytelen véleményem szerint na-
gyon helyes volna megengedni azt is, hogy a választ-
mány tagjai másoktól írt értekezéseket is olvashatnak 
fel, a mint ez más tudományos társaságok alapszabályai-
ban is meg van engedve. Az említett szakasz új szöve-
gezése tehát így lenne : 



19. §. A választmányi tagoknak jogukban áll egy-
háztörténelmi okmányokról és műtárgyakról Jelolvasásokat 
tartani, ilyenekről akár írásban, akár élőszóval jelentést 
tenni, egyházirodalmi nevezetességeket bemutatni, másoktól 
írt értekezéseket felolvasni, a társaság iigyeit illető indít-
ványokat tenni. Kötelességük — különösen a Budapesten 
lakóknak — a havi ülésekre rendesen eljárni, s a társa-
ság ügyeinek Ítéletében az 'üléseken kívül is munkás részt 
venni. 

A 20. § így módosulna: »Határozat hozatalra az 
elnökkel együtt legalább tíz tag jelenléte szükséges.« Eny-
nyinek a megjelenésére tán biztosan lehelne számítani? 

A közgyűlés tárgyai közé mindenek előtt felveen-
dőnek tartanám az elnöki megnyitó- és zárbeszédeket, 
továbbá egyes szakértekezéseket, felolvasásokat, esetleg 
könyv- és levéltári búvárlatokat illetőleg ezekről való 
jelentéseket, a melyek által élénk részvétet lehetne ger-
jeszteni, különösen a vidéki közgyűlések alkalmával a 
nagy közönségben. Sőt még az is kívánatos lenne, hogy 
a közgyűlés legalább minden második évben vidéken tar-
tassék. Igazolja ezt a > Magyar Történelmi és Természet-
tudományi Társulat* példája is. 

A társaság kiadványainak címét tán jó volna az 
alapszabályokban is világosan körülírni, és a tervezett 
háromféle kiadványnak mindegyikét külön-külön az alap-
szabály szövegbe iktatni ? Nem azért mondom ezt, mintha 
nem lenne elegendő a tervezetben megállapított cím, 
hanem csupán azért, hogy semminemű félremagyaráza-
tokra ne adjon az alkalmat. Lennének tehát a 

24. §. A társaság kiadványai háromfélék : 
1. >Egyházi Szemle, Prot. Tudományos havi folyó-

irat€, melyben theologiai és tanügyi cikkek s általában 
a prot. egyházi élettel összefüggő tárgyakról szóló ér-
tekezések : bel- és külföldi szai munkák ismertetései s 
bírálatai fognak megjelenni. Ezen folyóirat egyszersmind 
a társaság hivatalos értesítője is, mely annak ügyeiről 
értesítéseket ad; hivonatilag közli az ülések tárgyait, a 
pénztári kimutatást; folyton jigyelemmel kiséri az egyház-
történelem terén felmerülő jelenségeket, s szívesen fogad 
minden e tárgyakra vonatkozó közleményt, mely a társa-
ság körülményeihez mért tiszteletdíjban részesül. 

2. Egyháztörténelmi Emlékek. Oklevelek és kiadat-
lan forrás gyűjtemények közlönye. 

3. Kidolgozott egyháztörténelmi monográfiák. 
Az most már a kérdés, hogy mennyit ad ki éven-

ként a társulat ? mivel nem csak én, hanem velem együtt 
sokan szeretnék ezt tudni, tájékozás végett. Én azt hi-
szem a háromféle folyóirat legalább 75—80 íven fog 
megjelenni, mivel még így is három ív jut a havi 
folyóirat) a, vagyis összesen 36, és csak 20—20, a tulaj-
donképeni egyháztörténelmi közleményekre. Épen azért 
tán célravezetőbb lenne csupán két folyóiratot indítani meg, 
és az egyháztörténelmi monográfiákat időhöz nem kötve 
adni ki, mindannyiszor, a mikor a választmány egy-egy ily 
müvet a kiadásra elfogadott. De ez a jövő titka, s sze-
retem magam azzal a reménynyel kecsegtetni, hogy a 
mily közös erővel kezet fogva együtt látom a felhívás 
alatt azoknak neveit, akiktől csak szépet, nemeset és 
nagy dolgokat szoktunk hallani, tanulni, ismétlem, úgy 
előre látom, hogy nagyjaink bölcsessége, áldozatkész-
sége meg fogja találni abban az időben is a modus vi-
vendit és mindent elkövet arra nézve, hogy a magyar-
országi protestáns egyházak ezen első közös büszkesége 
minélelőbb életre keljen és virágzó legyen. 

Amit adjon, engedjen megérni az Is ten! 
Soprony. . Thiiri Etele, 

fegyházi ref. lelkész. 

I S K O L A Ü G Y . 

A tanítás kötelezettsége és szabadsága. 
(Folytatás és vége.) 

Ha e jogot nem érvényesítjük, nem győződhetünk 
meg a felől, ha vájjon azok a magyar családok, melyek 
a házi nevelés-oktatást tart ják gyermekeikre nézve cé-
losabbnak, nem esnek-e abba az egyoldalúságba, hogy 
eljárásaikat csupán csak a míveltség zsinórmértékéhez 
szabják, ellenben a közoktatásügyi törvényekben lerakott 
nemzeti szellem követelményeit nem veszik figyelembe. 

Ha az iskolai felügyelet a házi nevelés hatásával 
szemben teljesen tétlen, s arra egyátalán nem hat közre: 
az esetben amaz elszigeteltség, mely mai napság iskola 
és család között — fájdalom — oly mereven fennáll, 
még ezentúl sem fog módosulni. S ennek hátrányait 
nemcsak akkor érezzük, ha a gyermek iskolába nem jár, 
hanem akkor is, ha tanítványunk. 

Melyikünk nem tapasztalta, habár csak a népisko-
lai oktatás keretében tevékenykedünk is, hogy a család 
az iskola követelményeit vajmi ritkán tartja magára 
nézve föltétlenül kötelezőnek és azokat lehetőleg támo-
gatandóknak. A család majdnem napról-napra vét az 
iskola szabályzatai ellen. Vét pedig az által, hogy a 
magok hibáját avagy gyermekeik mulasztásait nem isme-
rik el, hanem mindannyiszor, a hányszor valamely össze-
ütközés keletkezik, az iskola ellen kelnek ki. A szülők 
gyermekeik mentegetőzéseit többnyire vakon elhiszik, 
sőt minden lehető alkalommal tartózkodás nélkül, ócsá-
rolják az iskolai életet a vásottságra hajlandó gyermekek 
előtt. Az iskola és tanító ellen mélyen lesújtó Ítéleteket 
hangoztatnak ; nem egy tantárgyat haszontalannak vélemé-
nyeznek, s a rendkívüli tantárgyak tanárait ötödik kerék-
nek tekintik az iskolai-élet szervezetében. Módot keresnek, 
ha a gyermek hanyag, hogy feljebbjutását kieszközöl-
jék, a mulasztások igazolására bármily hamis okot meg-
erősítenek, sőt azt igen gyakran a leleményes édes 
anyai szív találja ki szeretett gyermeke hanyagságának 
és restségének mentegetésére. A különben előítéletes és 
büszke családfők is nem ritkán lótnak-futnak, hogy a 
tandíj elengedését kijárják, sőt összeköttetéseikeit az is-
kolai jutalmak megszerzésére is fölhasználják, noha ha-
mis szemhunyorítással minden percben hangoztatják, hogy 
»ők arra nem szorultak rá« s mindnyájan érzik, hogy 
illető gyermekük azt nem érdemli. 

Ezek a tények egyátalán nem fokozhatják az is-
koláztatatás tekintélyét és erkölcsi hatását. Más oldalról 
pedig sok szerényérzésű szülőt s előkelő családot el-
riasztanak a nyilvános iskoláztatástól s tesznek részvét-
lenné a nyilvános intézetekkel szemben. 

Ezek az állapotok azonban lassan-lassan mind ked-
vezően módosulnának, ha az évenkint tartandó vizsgá-
lattételek alkalmul szolgálnának a legmagasabbrangú szü-
lékre nézve is meggyőződni a felől, hogy az iskolázás 
követelményeit a magán oktatásnál nem szabad kicsiny-
leni, sőt elmellőzni; hanem annak örök tekintélyül kell 
szolgálni minden körülmény között. 

Eme eszméltetés, e meggyőződéshez tényezőül 
szolgálna az évenkint teendő vizsgálatokra való szigorú 
felügye'et, valamint az is, ha az iskolai értesítők a 
magán vizsgálatokat és azok eredményeit nyilvánosságra 
hoznák. 

Sőt még többet is megtehetne az iskola, még 
pedig rendszeresen és nem esetlegesen, a családok ér-



dekében. Meghatározhatná, mely iskolai növendéknek 
van szüksége és mi tekintetben a házi felügyeletre ? 

Jól tudjuk ugyanis, hogy hazánkban a jobbmódú szü-
lék körében — mondhatnók — divatos cikk a házi-tanító, 
avagy correpetitor még az esetben is, ha a gyermekek is-
kolába járnak. Á m d e a gyermekeknek ily módon való 
támogatása ritkán van a tanuló lelki szükségleteivel Össz-
hangzásban. Ez ügy egészen magára hagyott, rendezetlen. 
Az iskolai igazgatás vajmi elvétve nyúl bele a kérdésbe. 
Sem a szülők, sem a correpetitorok nincsenek tisztában 
e lényeges paedagogiai tényezővel. Középiskoláink is avagy 
egyetemeink a legritkább esetben tesznek ez ügyben 
valamit. Innen van, hogy a házi-tanítók, kevés kivétel-
lel, napról-napra vétenek eljárásukkal az önállóság kifej-
lődése ellen a tanuló lelkében. Támogató eljárásuk épp 
oly ritka esetben van a gyermek lelki szükségleteivel 
összhangzásban, a mily ritka iskolai igazgatóságaink 
részéről ellenőrzésük. A tanuló öntevékenységén nem 
alapszik közrehatásuk. Nincsenek tájékozva feladatuk 
iránt. Nem tudjak, ha őrködést avagy vezetést vár-e 
tőlük az iskola ? Vagy mely esetben várja az egyiket avagy 
a másikat. Eszükben sincs eldönteni : vájjon szorgalmára 
hassanak-e a rájok bízott növendéknek, vagy mérsé-
keljék azt ; rálépjenek-e az oktatás terére, vagy csak 
élénk felügyelettel kisérjék a tanuló Önálló működését? 

Persze ezeket nem is könnyű eldönteni. Nem 
könnyű még az esetben sem, ha nem teljesen tapasz-
talatlan és nem a lét fentartásával küzd az ifjú corre-
petitor. 

A correpetitor eljárásának kellő irányt csak az 
adhat, ki a tanuló személyes tulajdonságait jól ismeri, s 
azok megítélésében megvesztegethetetlen szemmel bír. 
Ez pedig az osztálytanító, vagy az osztályfőnök. Leg- 1 

ritkább esetben más is. Az osztálytanítónak, vagy osz-
tályfőnöknek számtalan alkalma van, keresnie is kell az 
alkalmakat, a tanítványokat minden tekintetben paeda-
gogiailag megfigyelni, megismerni, s azokat illetőleg 
megbízható véleményt alkotni. 

Csupán csak az iskolai felügyeletet illetheti meg 
tehát a házi tanító ajánlata. A tanítói és tanári kar 
döntheti el ki és milyen legyen valamely tanuló corre-
petitora és miben álljon annak feladata? 

Ugyanazért minden szülőt utalni kellene, saját 
gyermeke javára, hogy az igazgatóságoknál jelentkezzék, 
ha nevelői támogatást keres. 

Az iskola ez esetben azután nemcsak a tanítvá-
nyokat figyelné meg jobban, a kiknek támogatás kell ; 
hanem azokat is, kik correpetitorok vagy házi-tanítókúl 
kívánnak alkalmaztatni. S jól tudva, hogy a correpeti-
torok eljárásától és hatásától csak oly sok függ (sok 
tekintetben pedig még több), mint magától az iskolától, 
oly irányt törekednék adni a nevelve-oktató is';olai élet-
nek, mely által a házi tanítás eszméje is tökéletes-
biilhet. A házi-tanítók teendőit az iskola, (osztályfőnök, 
igazgatóság) volna hivatva előírni, s azt folytonosan 
figyelemmel kisérni, különösebb esetekben tanácscsal, 
oktatással, utasításokkal gyámolítván. 

Eme felügyeleti ügyet ez okoknál fogva a tanítói 
és tanári értekezletek egyik főtárgyává kellene tenni, 
mert csak ott lenne eldönthető, hogy a correpetitori 
támogatásnak van-e va'ami eredménye, vagy nincs-e 
annak valamely módosításra szüksége. így járván el, 
nemcsak a tanuló, hanem felügyelője is folytonos ellen-
őrzés alatt állanának, s bizonyára oly közszellem elő-
idézését eredményeznék, melynek legáldásosabb hatása 
első sorban a munkavágy és kötelességérzet fölébredé-
sében nyilvánulna. í 

Ez a felügyelet nem tartózkodnék értesíteni a 
szülőket az eredményről, mely ha nem lenne kedvező s 
esetleg a correpetitor gyarlóságaira volna visszavezethető, 
kétségen kivül irányadó tanács gyanánt szolgálna. 

Ily közreműködés mellett a család előtt lehetetlen 
volna az iskola tekintélyének nem növekednie. Egyik a 
másik terheiben osztoznék s javát egymásnak kölcsönö-
sen munkálnák. Közelebb vonzódnék a két nagyfontos-
ságú tényező s okos előrelátással kiegészítenék egymást. 
Csökkentenék egymással szemben a közönyt, a nem 
kedvező véleményt, az e'szigeteltséget s a ferde felfogás 
számos faját. A correpetáló intézkedés hasznos tényezővé 
fejlődnék s a magán nevelők hitele a nevelés-oktatás 
terén előnyösen módosulna, s a hol nincs rá szükség, 
nagyúri cafrang gyanánt nem dédelgetné a hiúságot. 

így fejlődnék erővé az iskola, mely hatni tud min-
denfelé s nélküle erőtelen a család. így fejlődnék ha-
talommá, mely előtt mindenkinek meg kell hajolnia, ha 
a rossz következményektől fél. így alakulna oly áldás-
gazdag intézménynyé, melynek üdvétől megfosztani 
gyermekét igen kivételes esetekben vállalkoznék a 
szülői szív. 

Visszaidézvén az elmondottakat, kitűnik, hogy köz-
oktatásügyi törvényünkben sok nagyhatású és következ-
ményű eszme rejlik. Azokat érvényesítenünk kell. S a 
melyeket elmagyarázhat a magán érdek, azokat szaba-
tossá kell tenni a közjóra törekvő utasítások által. Az 
évenkint teendő vizsgálatokat szigorúan ellenőrizni, s a 
befolyt díjakból hasznosan gyarapítani az iskola vagyo-
nát. Társúl kell szegődnünk a családhoz, hogy elismerje 
tekintélyünket s meggyőződjék nevelés-oktatásunk meg-
bízhatóságáról. A nemzeti közszellem előtt senkivel 
szemben nem szabad szemet hunynunk. A nevelőket 
tanacskozásra összehívni, s a correpetitorokat minden 
lépten-nyomon ellenőriznünk és utasításokkal ellátnunk.j 
Ezt kell tennünk mindakét nemnél egyaránt. 

Egyszersmind megkövetelni, hogy minden iskolát 
hatóság pontosan nyilvántartsa a tankötelesek számá 
s előre tervet készítsen, módozatokat találjon ki a tan-
kö' elesek elhelyezését illetőleg. Mert az a fejetlen zavar, 
mely napi renden van a beiratások alkalmával, a tanítási 
év kezdetén annyira veszedelmes, hogy a miatt az egész 
év sikere szenved s többnyire kockára van téve. 

Végül tudnunk kell, kik azok, a kik magán úton 
tesznek eleget a törvény által mindenkire kötelezőleg 
kiszabott nevelés oktatásnak? Az államnak ugyanis min-
den polgár egyaránt tagja lévén e figyelem köréből senkit 
sem szabad kivetnie, habár megengedi is, hogy bizonyos 
követelménynek eltérő módozattal tegyenek eleget. Min-
den magára hagyás elhanyagolás. S ha a család csupán 
csak önmaga vizsgálja magát, könnyen önámítássá lehet 
munkája, mely haszonlesésnek, túlzó megtakarításnak, 
hiúságnak s más ezer érzéki índító oknak lehet az ered-
ménye. A tanítás viszonya képezzen oly hálózatot az 
államban, melyben mindenki benne mozog, kiesnie belőle 
nem szabad, mert ez által könnyen veszthet a; nem-
zeti erő. • 1 • í íi 

A nemzeti erő gyarapítása legfőbb és legszebb 
célja minden állami életnek; Ez kötelességeket föltételez, 
melyeket megtartani minden hatáskörben elengedhetet-
lenül szükséges. Ennek megsértése annyi, . mint igazság-
talanságot követni el a közös cél ellen. Ugyanazért az 
itt elmondottakat, mint a tanítás kötelezettsége és sza-
badsága eszméinek lényeges kiegészítő részeit- és értel-
mezéseit voltunk bátrak elsorolni, jóreménységgel várván 
a meghallgattatást. . - • 

Dr. Kerékgyártó Elek. 



T A R C A. 

Hazai könyvtáraink állapota. 
(Az orsz. statisztikai hivatal által kiadott »Magyarország köz- és 

magán-könyvtáraic című műből.) 

(Vége.) 

Kimutatásunkban az összes könyvtárakra 1884-ben 
fordított összeg 451,195 forinttal, a magyar művek vá-
sárlására fordított összeg pedig 101,020 frttal szerepel. 
Nem akarunk Összehasonlításokat tenni, hiszen elég volna 
utalnunk arra, hogy az egy british muzeum évi kiadása 
s a Newberry könyvtár tőkéjének kamatja felülmúlja az 
egész országra szóló s a magánosok kiadásait is felölelő 
összegeket; elég volna felhoznunk azt, hogy Texasban 
1874-ben, midőn még félig vadon terület volt, maga az 
állam 273,861 dollárt költött könyvtárakra s ma az 
Egye-ült-Államok hatóságai évenkint mintegy 15 millió 
dollárt fordítanak könyvtárakra, bár sehol sem oly nagy 
a társadalmi tevékenység s áldozatkészség; nem akarunk 
összehasonlításokat tenni, készséggel elismerjük azt is, 
hogy kimutatásunk e tekintetben is hiányos s a való 
adatok bizonynyal jelentékenyen kedvezőbbek; minda-
mellett oly országban, melynek évi állami költségvetése 
a 300 milliót meghaladja s külkereskedelmi forgalma a 
másfél milliárdot megközelíti, ily fontos kulturális esz-
közre kiadott összeg aránylag csekély, nagyon csekély 1 

Több más tényezőn kívül különösen nagy hátrá-
nyunk nekünk e tekintetben, hogy a művelt társadalom 
nagyobb s bizonyos tekintetben fogékonyabb felerésze, 
a nők, a könyvtárak legnagyobb részétől csaknem telje-
sen el vannak zárva. Anglia s az Egyesült-Államok 
nagy könyvtárainak olvasótermeiben napról-napra egymás 
mellett tanulmányoznak a férfiak és nők s számos élénk 
megfigyelő tehetséggel biró kulturhistorikus ismerte fel 
már a közkönyvtárak e nemi különbségeket nem tekintő 
kezelésének jelentékeny hatását az erkölcsök szelidü'é-
sére; nálunk a közvéleményben uralkodó középkorias 
előítélet, mely a középosztály művelt hölgyeit erkölcsi 
önállóságának megvédésére még mindig képtelennek 
lartja s társadalmi kiskorúságot kényszerít reájuk, nálunk 
ez az előítélet, többszörös kísérletek dacára, még azt 
sem engedte megvalósulni, hogy a nők számára külön 
kaszinók vagy a könyvtárakban s hirlapolvasó helyisé-
gekben külön szobák legyenek s még messze van az az 
idő, midőn komolyan gondolkozhatunk arról, a mit az 
Egyesült-Államokban már sok helyen sikerrel s általános 
elismerés mellett valósítottak meg, hogy t. i. a könyv-
tárak tisztjei, különösen az úgynevezett amanuensisek, 
főkép nők legyenek s így a jelen létküzdelem folytán 
folyvást növekvő számmal szaporodó családtalati művelt 
nők számára új, teljesen hozzájuk illő keresetág biztosít-
tassék. Közoktatásügyünk s humanistikus törekvéseink 
egyaránt élő tanuságtételei, mennyire fellendül a közügy, 
a hol képesek vagyunk a női munkát s női tapintatot 
segédül megnyerni s mindamellett a lenyügző előítéletek 
nálunk még a kutatás s önművelődés lehetőségét is meg-
nehezítik nekik. 

A könyvtárak számának szaporodásával s külső 
gyarapodásával mindamellett aránylag meg lehetünk 
elégedve. Az a tény, mit fentebb kimutattunk, hogy a 
magyarországi könyvtárak alapítása s gyarapítása a mult 
század óta fokozott arányokban halad előre, elég bizto-
síték a szebb jövőre, midőn ez az előretörő nemzet nem 
lesz már kénytelen többé a századok mulasztásait pó-

tolni s anyagi és szellemi céljainak közvetlenebb elő-
mozdítására nagyobb gondot s több költséget fordíthat. 
Kevésbbé biztató a jelen helyzet, ha a könyvtárak külső 
körülményeiről azok benső életére s gyakorlati jelentő-
ségére fordítjuk figyelmünket. 

Nem egy helyen, de jóformán az összes közkönyv-
tárak csoportjaihoz írt bevezetésekben számos lényeges 
hiányt s hibát emeltünk ki. Nyilvános könyvtáraink nagy 
részében (valóságos lucus a non lucendo !) nincsenek olvasó-
termek, a legtöbb hatósági könyvtárt nem gyarapítja s 
nem gondozza rendszeresen senki, az egyházi sőt részben 
még a nagyobb iskolai könyvtárak is használatlanul 
hevernek, a kaszinói- s kölcsön-könyvtárak végre egészen 
tervszerűtlenül, legtöbb esetben a közművelődés, jó íz-
lés, sőt az erkölcs kárára is gyarapíttatnak. Most, midőn 
az összes könyvtárak felett tartunk e tekintetben szem-
lét, e nagyfontosságú hibákhoz és hiányokhoz még egyet, 
azok kútforrását, kell hozzá adnunk: a könyvtárkezelés 
nálunk csak traditionalis mesterség, mely ép ezért nem 
nyújt tekintélyt a könyvtárnokoknak, mint ilyeneknek, 
s nem erősíti a vágyat a könyvtárak kincseinek kiakná-
zására. 

Teljes lehetetlen s egy ily műben helytelen is volna 
minden egyes kérdésre kiterjeszkednünk, különben valódi 
bibliothekonomiát kellene közölnünk, de egy pár legfon-
tosabb kérdésről a kimutatásainkban közlött adatok alap-
ján lehetetlen hallgatnunk. 

Mindenek előtt fel kell említenünk a könyvtárnokok 
képesítését. Tudvalevő dolog, hogy nálunk ilyesmiről szó 
sincs. A legutóbbi időkig nagyobb közkönyvtárainknál 
e helyet érdemes tudósok, a magánkönyvtáraknál pedig 
a nevelők töltötték be, jelenleg már itt-ott tekintettel 
vannak arra is, hogy az illetők némi kis gyakorlatot 
szerezzenek a fővárosi nagy könyvtárakban, de arról, 
hogy miként főkép Angliában egészen rendszeresen 
történik, a könyvtártisztek rendszeres szóbeli, írásbeli 
vizsgákat tegyenek le, nálunk szó sincs. A művelt kül-
földön már általában vannak könyvtárnokok egyletei, sőt 
az »American library Association« 1886 juliusban Mil-
waukeeban tartott ülésén lépéseket tettek egy nemzet-
közi szövetkezet létesítésére, melynek különösen a kata-
logok szerkesztésére, a duplumok kicserélésére s más 
gyakorlati tárgyakra nézve igen nagy fontossága lenne. 
Az olasz egyetemeken s még más helyen is külön sze-
mináriumok vagy tanfolyamok vannak könyvtárnokok 
számára, sőt még az e téren sem kiváló Spanyolország-
ban a kormány évenként külön jutalmakat hirdet közöt-
tük bibliographiai pályakérdésekre s már a florenci sta-
tisztikai kongresszus bibliographiai tanács alkotását látta 
szükségesnek. Az olasz kormány terjedelmes szabályren-
deletben állapította meg az állami s más közkönyvtárak 
személyzetének viszonyait, nálunk alig egy pár tucatra 
megy azok száma, kik nem mellékmunka gyanánt, ha-
nem hivatásszerűen foglalkoznak könyvtárakban s pedig 
mindenkor főkép ezek közül kell kikerülnie azoknak a 
férfiaknak, kik a könyvtári ügyekkel elméletileg is fog-
lalkozzanak. 

A könyvtárnokok ily primitív szakképessége magá-
tól érthetővé teszi, hogy a legtöbb magyarországi könyv-
tárnok homályos sejtelemmel is alig bir feladatának fon-
tosságáról. Jóformán csak főiskolai szakkönyvtáraink 
vezetői képesek a könyvtárakat tervszerűen s céljaiknak 
megfelelőleg gyarapítani s ők is inkább csak azért, 
mert itt a szaktudós s könyvtárnok feladata közel rokon 
Pedig a könyvtárak tervszerű gyarapítása, alig szükséges 
indokolnunk, a könyvtárnok legfontosabb feladata. Iro-
dalmi segédeszközeink e tekintetben eléggé fejlettek. 



Evenként használható bibliographiai jegyzékek jelennek 
meg, Szinnyei repertóriumai, s könyvészeti s irodalom-
történeti közlönyeink is nyújtanak támogatást, nagyobb 
baj az, különösen a szűkebb látkörű kaszinók s kisebb 
közkönyvtárak kezelőire nézve, hogy a válogatott köny-
vekről birálatilag készült jegyzékek nem adatnak ki. A 
külföldi irodalomra nézve minden nagyobb könyvtárban 
van már egy pár tájékoztató encyclopádia, lexikon és 
irodalomtörténet, a könyvészeti folyóiratokon s nagy 
könyvtárak nyomtatott jegyzékein kívül speciális művek 
is nagy számmal vannak, így Weller 32,000 nevet ma-
gában foglaló óriási jegyzéke az írói álnevekről. S mind-
ennek dacára még a fővárosi nagy könyvtárakban is azt 
tapasztaljuk, hogy a könyvbeszerzés egészen terv nélkül, 
főkép a szállító könyvkereskedő cégek által alkotott 
véletlentől függ, három legnagyobb könyvtárunkban sok 
drága s egy példányban elégséges gyűjteményes mű 
mindenütt meg van s más standardművek sehol, egyik 
sem respektálja a másik törekvését, s — talán az egy 
természettudományi társulat könyvtárának kivételével — 
sehol sem bíráltainak szigorúan a megrendelések. A 
drezdai könyvtár tudós igazgatója, Förstermann E. a 
lipcsei »Centralblatt für Bibliothekwesen* egyik cikkében 
(II. évf. 1885. 181 —192. 1.) minden elméleti szabálynál 
tanuságosabb módon beszéli el, mily gonddal s fárad-
sággal szerezte meg az összes irodalmi forrásokat, rész-
ben másolás s fényképezés által is, hogy egy a könyv-
tár tulajdonába került mexicói codexet élő kincscsé, a 
könyvtár látogatói által használhatóvá tegyen. Az igazi 
lelkes könyvtárnok föladata ilyen. De ki gondol ily dol-
gokra hazánkban ? A nemzeti muzeum egykor lépéseket 
tett az 1848/9-iki lapok teljes beszerzésére: ez az egész. 
Van-e egyetlen fontos tudományos kérdés, melyet ná-
lunk valamely e kérdéshez közelálló célból alakult köz-
könyvtárban idegen segítség nélkül teljesen tanulmányozni 
lehetne ? 

A tervszerűtlen gyűjtés első s legfőbb hatása abban 
áll, hogy közkönyvtárainkban folyvást szaporodik a lom. 
Pedig, miként az aesthetikai világban csak a maga he-
lyén nem lévő tárgy rút, rendezett könyvtárban sem 
lehet lom, nem mitsem érő apróság. Két-három éves 
naptár haszontalan dolog, százéves már saját súlyával 
felérő aranynyal egyenértékű lehet s száz éven át gon-
dosan összegyűjtött naptársorozat irodalmi és művelődés-
történeti kincs. A londoni könyvtár egyik büszkeségét 
azok a röpivek és nyomtatványok képezik, mely az ő 
korában haszontalannak látszó dolgokat, az angol forra-
dalom idején élt Thomason gyűjtött össze. Haeckel 
szorgalmas s rendszeres szabályok szerint gyűjti a ter-
mészet monstrumait is, a vagyoni jólétben élő s nagy 
tudományú Lubbock egy emberéletet szentel a hangyák 
társadalmi viszonyainak kutatására; az emberi szellem 
történetében is Herbert Spencer utmutatása nyomán 
nem messze van az idő, midőn a történelem valódi 
kútforrását a népélet mindennapi jelenségeiben fogják 
keresni s a népszellem töredékes hagyományából recon-
struálják a ma oly sötét őskor eseményeit. De hol van 
nálunk könyvtár, mely a még oly rövid életet élt egy-
letek évkönyveit megőrizte volna ? Hol van, a hol ta-
nulmányozni lehetne a ponyvairodalmi termékeket, me-
lyekről mindenki beszél látatlanul s melyeknek kétség-
kívül nagy fontosságuk volt ? Melyik könyvtár őrizte 
meg a 48-as lázas időkben vagy a Garibaldi korban 
létrejött népdalokat s a néphumor termékeit, nemzetünk 
történetének sok diplomáciai adatnál fontosabb kútforrá-
sait? S ezzel szemben mennyi a tényleges lom. Egyházi 
könyvtárainkban s a legtöbb nagy könyvtárban, első 

sorban a budapesti egyetemi könyvtár helyiségében, a 
megőrzött könyvek nagyobb részét éveken át nem érinti 
senki létezésükről is csak egy pár bibliograph bir tudo-
mással : a mult századok termékei ezek, melyeknek fel-
használása és tudományos értékesítésének megkönnyeb-
bítésére egyetlen könyvtár sem nyújt segítséget, nem 
ad ösztönzést. A kigúnyolt khinaiak tömérdek köz-
könyvtárában tervszerűleg mellőzve vannak a tisztán 
képzeletre ható modern irodalom termékei, melyeket 
colporteurok terjesztenek a nép között s egész erejüket 
a tudományos s ismeretterjesztő irodalom kiegészítésére 
fordí t ják; nálunk — különösen a kisebb könyvtárak-
ban •— az ajándék művek s a regények az irányadók, 
térképek, encyclopaediák szótárak s az egyes tudomány-
szakok standard művei, melyek minden újonnan alapított 
könyvtár legelső beszerzései lennének, igen gyakran 
teljesen hiányoznak, sőt nagyon ritka könyvtár nálunk 
az olyan, hol a folyóiratok, sőt egyes több darabból 
álló művek esetleges kiegészítésére is folytonos gondot 
fordítanának. 

Ily körülmények között csakugyan alig lehet várnunk, 
hogy a könyvek tervszerű gyűjtésére ügyeljenek. Néhány 
speciális jellegű kisebb könyvtár képezi jóformán a ki-
vételt. De hogy mily kevés érzék van könyvtárnokaink-
nál e tekintetben, legjobban bizonyítja, hogy most, mi-
dőn a hungaricák gyűjtése képezi könyvtárnokainknak 
legfőbb gondját, egy magános amateur nagyrészt hazai 
közkönyvtárakból egész sereg ritkaságot, sőt unicumot 
is szerzett s másfelől nincs egyetlen könyvtárunk sem, 
mely legalább a külföldi közkönyvtárakban létező egyetlen 
hungaricumok másolatát megszerezte volna. Sőt még na-
gyobb is az indolencia. Pár évvel ezelőtt jött a tudós világ 
tudomására, hogy a mongolok XlII-ik századi betörése al-
kalmával elrabolt kéziratok Peking mellett a Muklid palo-
tában feltaláltattak. Ki tudja minő kincsek hevernek ott ? 
S a feladat, egy fiatal magyar tudós életcéljául ele-
gendő, nem lelkesített zarándok útra egy új Körösi 
Csornát; nem, nálunk még szóba is alig hozták. A régi 
krónikák feljegyezték, hogy az egyik Ptolomaeus 15 ta-
lentumot (mintegy 30,000 forint) adott kezességül athenei 
gabonakereskedőknek Aeschylus, Sophocles s Euripides 
munkáiért, s egy másik 120,000 zsidó váltságdíja fejé-
ben csak egyetlen ó-testamentumot kért, melynek ára 
ma krajcárokban számíttatik. Nálunk még a Nagy 
István-féle gyűjteménynek külföldre vándorlása után sem 
igyekeznek könyvtárnokaink az elhanyagolt hazai könyv-
tárak veszendő kincseit megmenteni, bár e téren — sze-
rencsére — egész sereg magános amateur sikereit észlel-
hetik. A könyvtárak valódi céljának nem ismerése meg-
látszik könyvtár épületeinken is. Csekélyebb baj — s oly 
sok oldalról igénybe vett anyagi erőnk gyengesége 
mellett könnyen is megérthető, — hogy alig egy pár 
tisztán könyvtári célokra készült épületünk van ; nagyobb 
hiba már, hogy még ez új épületeket is gyakran, (mint 
azt különösen a budapesti egyetemi könyvtárnál sajno-
san tapasztalják) a könyvtárak természetes gyarapodá-
sára tekintet nélkül építik. A legnagyobb baj azonban, 
hogy igen kevés könyvtárunk mellett van olvasó-szoba 
s azok is gyakran a napnak azon óráiban vannak 
nyitva, midőn azt csak kiválasztott egyének élvezhetik. 
A british muzeum világhirű olvasó-termében 20,000 kézi-
könyv, klassikus encyclopaedia stb. áll az olvasók ren-
delkezésére s e mellett még a rengeteg könyvtár kéz-
irat katalógusa; nálunk a legszükségesebb encyclopae-
diák s szótárak a könyvtárnokok dolgozószobájában 
vannak, egy pár kivétellel katalog sem támogatja a 
tanulmányozni akarót s emlékezetből kell kérnie a köny-



veket. Igen természetes, hogy a könyvtár használata I szemle 1885-ik évfolyam 136. 1.) egyenesen kimondja, 
igen csekély. A nyilvános könyvtárakról szólva kimu- hogy e város közönsége nem érdeklődik a könyvtár 
tattuk fentebb, hogy nagy könyvtárainkból mily sok iránt. Leglátogatottabb könyvtárunkról, a budapesti 
van, hol valóban ritkaság az olvasó. Dezső Adolf, a egyeteméről, 1885-ről a következő adatok mutatják a 
nyitrai egyházmegyei könyvtárról szólva (Magyar Könyv- forgalmat: 

Hány Olvasók A használt Az olvasók L e g t ö b b e n L e g k e v e s e b b e n 
X I ó nap volt müvek átlagos 

nyitva szama s-áma száma voltak voltak 

Január . . " 30 4,190 4 946 140 24. szombaton 200 6. kedden 4o 
4 089 4,997 146 14. szombaton 210 15- vasárnap 70 

• Március 28 4,006 4.871 ' 43 21. szombaton 202 iS- vasárnap 34 
24 2,345 4,818 97 IÓ. pénteken 133 15- vasárnap 58 

Május . . . . . 26 2,348 2,746 90 20. szerdán 140 15. péntek 27 
12 470 573 39 9- hétfőn 77 '3- szombat 20 

— — — — — — 

"Augusztus — — — — — — 

Szeptember . . . . . 16 M ' 4 1,814 82 30. szerdán 138 20, vasárnap 42 
Október 31 4,883 5-703 166 22. csütörtökön 239 4- vasarnap 26 
November 29 4,919 5-5°<> 164 16. hétfőn 245 1. vasárnap 33 
December 29 4 ' 5 3 4.929 148 15- kedden 156 23- vasarnap 40 

253 32,917 38,903 130 november 16-án 245 junius 13-án 29 

*) Házon kiviil 1,518 kikölcs.önző 3,524 mfívet használt. A könyvtár olvasó-terme junius 14-től szeptember 14-ig volt bezárva. 

Kétségen kívül igen tekintélyes s örvendetes szám, 
különö.-eii, ha figyelembe vesszük, hogy kimutatásunk 
szerint az összes hazai közkönyvtárakban 1884-ben 
176,547 o'vasó 624,269 könyvet használt. De ha tudjuk, 
hogy a melbournei nyilvános könyvtárban, melynek kötet 
száma csak 143,000, naponként átlag ezer olvasó fordul 
íreg, hogy a bostoni nyilvános könyvtárban naponként 
átlag 3700, néha tízezernél is több kötetet adnak ki, 
egész évben r í milliót s 480,000 lapot, a budapesti 
egyetemi könyvtár látogatottsága (hiszen 200 tanár s 
3000 et meghaladó tanuló lehetne rendes látogató), na-
gyon csekélynek mondható. S ez a szám az új könyv-
tári helyiségben lényegileg állandó. Volt ugyanis : 

olvasó használt művek az olvasók 
száma átlag száma 

1880-ban 37, '97 45,375 140 
188 i-ben 32,638 38,476 130 
iS82-ben 27,44' 31,977 106 
1883-ban 29,277 34.585 " 3 
1884-ben 37,179 43; 5 5o ' 43 

A kikölcsönzők száma még most is igen csekély 
s e bajon jelentékenyen lehetne segíteni az által, ha, 
nrként a német egyetemeken történik, minden tanuló 
külön kezesség nélkül kapna haza könyveket. Az egye-
temi bizonyítvány visszatartása a könyvtárnok által 
adandó mentességi nyilatkozatig elég kezesség ily könyv-
táraknál s általában véve is elmondhatjuk, bár parado-
xonnak látszik, hogy a könyvek elveszése s vissza nem 
adása főkép a könyvtár csekély használatától f ügg ; 
rendezett s kellően látogatott könyvtáraknál az elveszett 
könyvek száma O'i— 0 '2%-nál , azaz ezer könyvből egy-
kettőnél több az általános tapasztalat szerint nem lehet. 

Könyvtáraink használatának megkönnyítésére leg-
többet tett hazánkban Barna Ferdinánd muzeumi könyv-
tárőr, ki álta'ában legtöbbet foglalkozott nálunk a könyv-
tártan elméletével. A nemzeti muzeumi könyvtárnak 

általa vezetett rendezésénél a müncheni udvari könyvtár 
terve volt irányadó s ezt a tervet több nagy könyvtár 
fogadta el. Mindamellett a kimutatásunkban közkönyv-
táraink lajstromozásáról felsorolt 728 könyvjegyzéknek 
alig egy pár századrészét képezi a tudományos jellegű 
cédulajegyzék s igen tekintélyes könyvtárak ismerteté-
sénél láttuk, hogy a rendezési alapot kizárólag a köny-
vek nagysága teszi! A weimari nagyhercegi könyvtárban 
Wertheim-szekrényekben őrzik a cédulajegyzékeket, a 
british muzeum igazgatósága több millió forintot költ 
arra, hogy rengeteg könyvkincse a jegyzék kinyomatása 
által is minél használhatóbb legyen ; nálunk a cédula-
jegyzékek készítése, melyről a külföldi irodalmakban 
már egész tekintélyes könyvtárt képező irodalom van, 
tanulmányozás s megbeszélés tárgyát is alig képezte 
valaha. 

Mind e hiányok mellett is már fentebb örömmel 
emelhettük ki az iskolai s egyes szakkönyvtárak jelen-
tékeny fokú fejlődését. A könyvtáraknak az a csoportja, 
melyet tudományos jellegűnek lehet nevezni. Magyar-
országon sem áll nagyon hátul. Sőt bizonyos fokig 
hasonló dicsérettel kell szólanunk a nemzeti muzeum 
nagy könyvtáráról is, mely buzgalommal igyekszik meg-
valósítani a nemzeti jellegű nagy könyvtár eszméjét, bár 
nem hallgathatjuk el, hogy a köteles példányok meg-
sürgetésénél nagyobb pedánsság volna szükséges. Az 
oly fontos népies könyvtárak is, miként azt fentebb 
bővebben fejtegettük, a kezdetlegesség fokán túlhalad-
tak s fejlődését biztosítottnak látszik, különösen ha az 
olvasószobák berendezése az ily könyvtáraknál is jobban 
elterjed. Leghátrább állunk a gyakorlati irányú könyv-
tárak tekintetében. Az udvari könyvtár, mely más or-
szágban a gyakorlati irányú könyvtárak élen áll, épen 
úgy, mint az egyetemi a tudományos irányúaknak, 
sajátságos közjogi viszonyainknál fogva nálunk nem léte-
sült. De nem létesültek elenyésző csekély kivétellel, 
mint annak helyén kimutattuk, a hivatalos könyvtárak 



sem. S még nagyobb sajnálattal kell felemlítenünk a 
a technikai jellegű gyakorlati könyvtárak csaknem teljes 
hiányát. Százakra menő mezőgazdasági s iparegyesüle-
teink nagyobbrészt épen nem gyűjtenek könyveket, rész-
ben pedig túlnyomólag szépirodalmi műveket, nagy 
gyáraink mellett sehol sincs olvasó-szoba és könyvtár, 
az iparos^egédek s munkásképző-egyesületek alig gon-
dolnak reá s az iparkamarák, melyek között különösen 
a würtenbergiek *) oly áldásosán tudják a könyvtárakat 
felhasználni, nálunk a szakismeret ily módon terjeszté-
sének szükségét sem érzik. Manchester nyilvános könyv-
táraiban a leggyakrabban használt könyvek — a talál-
mányok leírásai. Berlinben, hol külön városi hatósági 
bizottság kezeli a népkönyvtárakat, a technikai ismere-
teknek élőszóval s folyóiratok vagy könyvek által ter-
jesztése az előirt főcél, a Kensington muzeum éjjeli 
órákban is nyitva tartja könyvtárát a nappal elfoglalt 
gyármunkások érdekében; Magyarországban, még a na-
gyobb városokban is, a valódi kézműves előtt tényleg 
bezártak a könyvtárak ajtói, de ha megnyílnának is, 
alig-alig akadna valami, a mit használhatnak, olyan 
segédeszköz, mely a sokat emlegetett fejlődés előbbre-
vitelét valóban eszközölhetné. 

Végig tekintve tehát — lehető futólagosan, a mint 
azt jelen kiadványunknak túlnyomólag csak ismertető 
jellege megköveteli — a hazai könyvtárak berendezése, 
gyarapítása és kezelése tárgyában szerzett adatainkon, 
az eredmény épen nem mondható kedvezőnek. De szük-
ségesnek tartottuk felsorolni e bajokat is, szükségesnek 
nemcsak azért, mert — miként már a bevezetésben 
említettük — a könyvtárak s könyvek számának közlése 
sem a tényleges állapotot nem világítja meg kellően, 
sem egy könyvtárstatisztikai műnek nem adhat tudo-
mányos jelleget, de szükségesnek még inkább azért, 
mivel a bajok s hiányok legnagyobb része abból a kút-
forrásból ered, metyet egyik berlini muzeum velős felirata 
e latin közmondással fejez ki: »Ignoti nulla cupido«. A 
könyvtártan remélhető felkarolása hazánkban előmozdítja 
azt a célt is, hogy hazai könyvtáraink ne csak exten-
siv irányban izmosodjanak, mint eddig történt. Eljő az 
idő, midőn a könyvtárak feladatáról tisztább s magasabb 
fogalma lesz a magyar középosztálynak is. El kell jönnie. 
Hiszen már a mesés trójai háború korában élt Osyman-
dias .egyptomi király, miként Diodor feljegyezte, Mem-

p h i s b e n könyvtárt állított ily felirattal: »A lelkeknek 
orvosló helye«. Háromezred év múlva, ma az általános 
fellendülés korában, ne értené meg e szót a magyar 
közvélemény ? György Aladár. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
„Magyar ev. r e f . Chorálkönyv" orgonára és négy-
szólamú vegyes énekkarra alkalmazta, közjátékokkal ellátta 
Szügyi József a békési ev. ref. egyház orgonista-kán-

tora stb. I. II. rész. Szerző' tulajdona. 

A fentebbi munka bírálatába egyáltalában nem 
volt szándékom bocsátkozni, azonban Kálmán Farkas 
úrnak e lapok hasábjain ezen munkáról megjelent ismer-
tetése, valamint szerzőnek hozzám intézett levelei foly-
tán — melyben kéri a munkájából előzetesen szétkül-

*) L. Dr. Jannasch R. értekezését »Die Volksbibliotheken, ihre 
Aufgabe und ihre Organisation* (Berlin, Ilabel 1876. 7—8. lapon.). A 
figyelemreméltó kis értekezés a Holzendorf és Oncken által kiadott 
»Deutsche Zeit- und Streitfragen« cimű gyűjteményes vállalatban (67-ik 
szám) jelent meg. 

! dött mutatványra leveleimben kifejezett észrevételeimnek 
indokolását: felhíva érzem magamat, hogy e munka bő-
vebb ismertetésével foglalkozzam s annak hiányait s az 
abban előforduló hibás összhangzati összeköttetéseket e 
lapok olvasói előtt sine ira et odio kimutassam. Nem 
célom azonban ezen munka ismertetésénél összhangzat-
tani fejtegetésekbe bocsátkozni; egyszerűen csak azon 
dallam részeket fogom ismertetésembe felvenni, melyek-
nek összhangosításai általam többé kevésbé kifogásol-
hatók. 

A chorálok összhangosításánál egyik fő kellék, 
hogy az, a felvett dallam characterének megfelelő legyen. 
A kisérő hangzatok, valamint azok állásai, feloldásai, 
továbbá az egyes szólamok vezetései, mind kiváló ténye-
zők egy dallam correct összhangosításánál. Figyelembe 
veendő ezután még a hangnem megválasztása i s ; az 
egyes dallamok hanghelyzete, mozgása és terjedelme. 
Hogy mennyiben nem vette figyelembe igen sok helyen 
szerző mindezeket munkája kidolgozásánál : arra nézve 
számtalan egyes helyeket mutathatnék fel szerző mun-
kájából ; minthogy azonban e lapok hasábjait ismerteté-
semmel elfoglalni nem szándékom, csakis azon chorá-
lok összhangosításának ismertetésére szorítkozom, me-
lyekben mindezen feltűnő és hibás tételek előfordulnak, 
s a melyek aztán ezen munka használhatóságát is nagyon 
kérdésessé teszik. 

Szerző munkáját két részre osztot ta ; az első rész 
azon templomi énekeket foglalja magában, melyek a 
magyarországi és erdélyi ev. ref. keresztyén gyülekeze-
tek által használatban vannak; a második részben a 
temetési énekek foglaltatnak ; s e két részt egy tolda-
lék zárja be, melyben a használtabb kezdő énekek hang-
nemeiből a szokottabb hangnemekbe való átmeneteket 
(modulatio) s végül egyes zsoltár dallamnak elavult, 
illetve a mai dallamtól való eltérését feltüntető egyes 
sorok alakjait találjuk. 

Megbocsát azonban nekem a szíves olvasó, ha 
jelen könyv ismertetésénél szerzőt ezen munka beosztá-
sában nem követem, hanem elsőben is azon chorálok ki-
dolgozására illetve azoknak összhangosítására teszem, 
meg előlegesen is észrevételeimet, melyeket szerző elő-
fizetési felhívása mellett mutatványul küldött szét s a 
melyekre szerzőhöz intézett leveleimben már egyelőre 
Ís nem a legkedvezőbb véleményemet lévén kénytelen 
nyilvánítani, ez által nemcsak szerző, de Kálmán Farkas 
úr által is zoilusi természetűnek, gáncsoskodó és roszin-
dulatúnak lettem eleve is feltüntetve. 

A mutatványban szétküldött chorálok közül első 
az erdélyi énekeskönyv egyik dallama, melyet szerző 
F kemény hangnemben dolgozott ki ; tehát meghagyta 
a Nagy Károly-féle »Erdélyi karénekes könyvben« fel-
vett hangnemet. Hogy e hangnem választásában nem 
volt épen szerencsés s hogy sokkal helyesebben tette 
volna szerző, ha legalább egy egész hangközzel le-
jebb az Es kemény hangnemből dolgozza azt ki, feles-
leges bizonyítgatnom. Népénekeinknek oly magas hang-
ból való intonálása kiabálássá fajul, meghaladván a gyü-
lekezet hangterjedelmét. Az összhangosítására nézve is 
vannak némi észrevételeim ; így p. u. a hangzatoknak 
folytonosan megfordított állásban való használata, vala-
mint azoknak oly összeszorított állása, mint azt szerző 
ezen ének első sorában alkalmazza, semmivel sem indo-
kolható. A 4-ik sor második hangzatában használt uralgó 
heteshangzat feloldása és alkalmazása is sokkal termé-
szetesebb lett volna, ha az, az F tonica hangzatba ol-
dotta fel magá t ; így használva azt, az alhang mono-
tommá válik. Az öss/.e nem hangzó hangzatok folytonos 



használata, mint azt szerző ezen ének első és ötödik 
sorában több helyen alkalmazza s a melyből aztán 
szerző is alig képes kibontakozni, bármennyire megen-
gedhető is azoknak használata más zeneművekben, de 
egy, csak néhány tételből álló chorál dallam összhango-
sításánál, kevésbé megengedhető. Itt minden sornál, sőt 
minden ütemben, szükségképen kell, hogy a hallgató 
bizonyos megnyugvást találjon s ezt a dallam charec-
tere is megkívánja; ezt pedig az összhangzatoknak foly-
tonos megfordított állásban való alkalmazása által el 
nem érjük. E végől az egyes záradéknál is igyekeznünk 
kell lehetőleg, hogy a zárhangzatok úgy alkalmaztassa-
nak hogy azok által legalább az egyes dallam végsorai 
tökéletes befejezést nyerjenek. Alig engedhető meg az 
is, hogy az egyes verssorok kezdő hangjánál olyan disso-
nans hangzatok használtassanak, mint azt szerzőnél ezen 
ének 2-ik, 6-ik és 8-ik sorainál alkalmazásban látjuk. 
Különben eltekintve az ezen éneknél használt monoton 
egymáshoz csaknem egészen hasonló közbejátékokat 
(i, 2, 3, 4) s eltekintve a benne előforduló hibás ütem-
beosztást, mely sem a 3/4, sem a 4/4 vagy C ütemnek 
nem felel meg : ezen énekszerzőnek még a sikerültebb 
kidolgozásai közé tartozik. 

A második szám alatt énekes könyvünkből a XIII. 
zsoltár dallamának kidolgozását találjuk. Ennek öszhan-
gosítása már kevésbé mondható sikerültnek ; így p. o. 
már az első sor második hangzatánál alkalmazásba vett 
dissonans hangzat feloldása sokkal természetesebb lelt 
volna, ha az a domináns hármas hangzatba oldotta volna 
fel magát, minthogy pedig ezt a cantus firmus nem 
engedte meg, egyszerűen jobb lett volna azt ott nem 
használni s a kezdő hangzat ismétlése után a harmadik 
hangzatnál a G lágy hármas hangzat első megfordítását 
venni használatba, úgy hogy ezen hangzat ötöd zöngéje 
képezte volna aztán a dallamot, mely szép átmenetet 
képezett volna a dallam negyedik hangjánál a domináns 
hangzatba, míg úgy használva azt, bármennyire sikerült 
is ez által az alhangban a másodhangközű lépéseket 
elérni, nemcsak teljesen hibás szóllamvezetésnek mond-
.ható, h . n e m egyátalában nem is engedhető meg. Vala-
mint az 5. és 6-dik hangzatnak összekötése is hibás, 
amennyiben az 5-ik hangzat alhangja heted lépést tesz 
lefelé (G—A), mely dallamosnak egyátalában nem mond-
ható, pedig szerző előfizetési felhívásában igen nagy súlyt 
igért fektetni arra, hogy kidolgozásában az egyes szóla-
mok dallamosak fognak lenni, hogy így azok könnyen le-
énekelhetők is legyenek. Én az ellenkezőről győződtem 
meg, mikor átnéztem e munkát. Számtalan helyeket 
hozhatnék fel e munkából, hol ilyen heted lépéseket 
használ lefelé a szerző, úgyszintén bővített másodme-
neteket is, sőt a tiltott ötödik használatát is megengedi 
magának. A harmadik sor 3-ik hangzatában, ha a heted 
zönge nem felfelé vitetik, hanem megtartva a szabályt 
lefelé szál, sokkal természetesebb és szebb harmóniai 
összeköttetést fogunk nyerni, mert ez esetben az a 'hang 
félhangközű lépést haladván az Es kemény hármas hang-
zat alapzöngéjébe lép s harmada mint dallam használ-
tatik. A negyedik sorban használt 2., 3 , 4., 5-ik hang-
zatok összeköttetései nem mondhatók egészen valami 
szépeknek; ugyanazon hangzatok egy hangnak kísére-
tére kétféle állásban úgy ahogy ott a 3. és 5-ik hang-
zatoknál használtatnak, sem kellemes benyomást tesznek 
a hallgatókra. Ezen sor zárhangzatát megelőző kéthang-
zat, mely a fél záradékot megelőző hangzatoknak tekin-
tendők, mindenkor megfordítás nélkül használandók. 
Különben úgy használva is azt, amint szerző teszi, azon 
öss/enemhangzó hangzatok feloldásánál más szólam veze-

tést kellett volna adnia az egyes hangoknak. Az 5-ik sor 
2 , 3 . , 4., 5-ik hangzatai más állásban használva, sokkal 
természetesebb harmóniai összeköttetést adtak volna; a 
7-ik hangzat alhangja, ha nem marad meg azon a lép-
csőn, hanem negyed lépést tesz, kellemesebb öszhangzati 
összeköttetést nyerünk, míg így monotonná válik. A 
hatodik sorban a hangzatoknak oly szétszórt állásával 
találkozunk, mely teljesen kikerülhető lett volna, ha 
szerző mindjárt az első hangzatnak más állást ad ; így 
hasznnálva azt teljes képtelenségnek tűnik fel még a 
legjobb énekes előtt is az előbbeni sor zárhangzatának 
alt hangjából a következő (6. sor) hangzatának althang-
jába átmenni az ezen szólamban előforduló kilenced 
hangköz (A—B) használata miatt. De ha szerző így 
alkalmazta már ezen hangzatot, akkor ugyanezen sor 
harmadik hangzatát jobb lett volna B dúrba vezetni s 
úgy átmenetet képezni a G hetes hangzatba, megmarad-
ván a D, E alhang. Ezt folytatva a negyedik hangzatból 
az ötödik hangzatba (D lágy) való átmenetel, a két 
hangzatnak ezen állásában szintén kevésbé természetes és 
szép, úgyszintén az ötödik hangzatból a hatodikba (G 
lágy) való átmenetel sem mondható teljesen correctnek; 
az ezután következő hangzatban használt átfutó zönge 
(AJ pedig teljesen felesleges. 

A harmadik szám alatt énekes könyvünkből a 
XXVII. zsoltár dallamainak átdolgozásával találkozunk. 
Ennek külső sorában mindjárt a 3. és 4. hangzat össze-
kötésénél nem egészen helyesen járt el, mert a harmadik 
hangzatból (E A D G) nem az ott használt (A G Cis 
AJ hangzatba, hanem a D kemény hangzat első meg-
fordítását (Fis A D A) kellett volna használnia. Az ezt 
követő hangzatokban előforduló ötödmenetek kikerülése 
végett a tenor szólamnak folytonos szaladgálása sem 
mutat semmi aestheticai Ízlésre. A második sor 3., 4-ik 
hangzatának azon módon való alkalmazása is csak azon 
esetben volna megengedhető, ha a 3-dik hangzatban az 
előbbeni hangzat cantor firmusa megmaradna, mely eset-
ben a 2-ik hangzat tenor hangja (AJ közös zöngét ké-
pezne; ugyanezen sor 5-ik hangzatában az alt hangnak 
(E) a D hangra való átmenetele által egy hetes hangzat 
származván, ennek feloldása nem a használt D kemény 
hangzat első megfordításába (Fis A D AJ, hanem az A 
kemény hangzatba lett volna feloldandó. A negyedik 
sor zárhangzatából (D Fis A D) az ötödik sor kezdő 
hangzatába (F D A D) való átmenetel is a hibás szólam-
vezetés által nem természetes, amennyiben kereszt állást 
találunk a két hangzat összekötésében. Az ötödik sor 
8-ik hangzatából (E Gis E H) az ott következő hang-
zatba csakis az ezen hangzatban előforduló heted zöngé-
nek kihagyásával mehetünk; a mennyiben az előbbi 
hangzatban levő Gisnek, a következő hangzatban levő 
(?-vel közeli használata által azon két hangzat össze-
kötése sem természetes. A hetedik sorban a 6. és 7-ik 
hangzatnak összekötése és alkalmazásánál keresztállást 
látunk a szólamok vezetésében. A 8-ik sorban pedig a 
hangzatoknak oly alkalmazását találjuk ismét, melyek 
szerző munkájának egyátalában nem válnak előnyére. 
Már ezen sor második hangzatánál nem elégszik meg 
szerző a felvett négy szólammal, ötöt is használ, azonban 
a harmadik hangzatban már nem tudja mit csináljon 
vele, elhagyja, s marad ismét négy. Ezen sor harmadik 
hangzatában egy merész lépéssel egy oly dissonans 
hangzatba megy át, melynek használata egyátalában 
nem indokolt. Az ezután következő hangzatokra pedig 
igazán elmondhatja az ember *spongyát rá<í. A hangza-
toknak ezen indokolatlan összetördelései míg egyrészről 
meg nem engedhetők a chorálok összhangosításánál, 



másrészről azoknak használata sem aestheticaí, sem psy-
chologiai szempontból semmivel sem indokolhatók. Szerző 
is ezen keresztül-kasul szaladgálásában végre is kizökkent 
a kerékvágásból, mert épen a zárhangzat előtt, tehát ott 
ahol tökéletes záradékot kellett volna használnia, a zá-
radékot megelőző dominant hármas és hetes hangzat 
előtt alkalmazott hangzatoknál egy oly szabálytalan 
lépést kellett az alhangnak adnia, a mely ott, sőt átalá-
ban sehol nem engedhető meg. S miután ezen énekek 
nemcsak orgonára, hanem vegyes énekkarra is vannak 
írva, azt vagyok bátor kérdeni szerzőtől, hogy ezen 
alhangok meneteit dallamosnak, szépnek tart ja-e ? 

A negyedik szám alatt énekes könyvünkből egy 
kezdő ének dallamának összhangosítására tehetjük meg 
észrevételeinket. Ennek második sorában a hangzatok-
nak megint oly szétszórt állásával találkozunk, melyet 
szerző helyesebb szólamvezetés által kikerülhetett volna, 
míg úgy használva azokat, a bassus és tenor szólamok 
között oly távolság esik (tized hangköz) melynek foly-
tonos alkalmazása a tenor szóllam hátrányára van. Az 
ötödik sorban szerző megint az ötödmenetek lábatlan-
kodása miatt kénytelen már az első hangzatban az alt 
és tenor szólam vezetésének más irányt adni, mely 
által igaz hogy kikerülte a látszólagos ötödmenet hasz-
nálatát, de mégis lehetett volna ott is azon hangzatnak 
más alkalmazást adni, már csak azért is, hogy a 4-Ík 
sor zárhangzatából a könnyebb átmenetet készítsünk az 
éneknek az 5-ik sor kezdő hangzatába. A hatodik sor 
zárhangzatában egy sajtó hiba is van ; az alt szólamnak 
ott nem D, hanem O-nek kell lennie. A hetedik sor 
2-ik hangzatából a következő hangzatba való átlépés 
sem mondható természetesnek, amennyiben a két hang 
zatban az alt hang bővített negyed lépést tesz (F H). 
Ezen sor zárhangzatában megint szaporította szerző a 
szólamokat; de még így sem volt képes kikerülni a 
szabálytalan lépést; az ötöd menet megmaradt, még 
pedig úgy alkalmazva azt, melyet sem az ó- sem az 
újabb zene-iskola meg nem enged. 

Az ötödik szám alatt énekes könyvünkből a 63-ik 
dicséret dallamának összhangosításával foglalkozhatunk. 
Ennek mindjárt az első ütemében a közbejáték utolsó 
hangzatában egy sajtóhiba van, amennyiben a felső 
szólamban a felemelt Gis zönge után a helyreállító-jegy 
kimaradt. Ezen ének 1., 2 , 3., 4., 5. és 6-ik hangzatá-
ban az egyes hangzatok kevésbé természetes állásával s 
az össze nem hangzatok még kevésbé természetes felol-
dásával is találkozhatunk. A második sor 6-ik hangza-
tában használt kilences hangzat második fordítása az 
E kemény hármas hangzatba lett volna feloldandó, 
miután pedig ezt a dallam menete nem engedte meg, 
sokkal helyesebb lett volna azt nem is használni. A har-
madik sor 4-ik hangzatában használt hetes hangzat fel-
oldása sem szabályos, a mennyiben a heted hangzatok fel-
oldásánál a heted zöngének a következő hangzat harmad 
zöngéjébe kell lépnie, tehát a D-nek nem visszafelé E-re, 
hanem lefelé C-re kellett volna szállnia s így alkalmazva 
azt a következő hangzat nem C A E A, hanem F A G A 
is lehetett volna, melyből aztán az ott következő hang-
zatok is sokkal helyesebben indúlhattak volna ki. 

Ezzel végeztünk a mutatványul szétküldött chorá-
Iokkal s azok összhangosításával. Még csak XXIII. zsol-
tár és a 4-ik számú kezdő ének hangnemére van némi 
észrevételem A XXIII-dik zsoltár hangnemét szerző 
(r-mollnak írja e lő; véleményem szerint ér-dóriai. A 
4-dik számú kezdő ének pedig nem E-frigi, hanem 
J.-aeoliai. 

Mindezekből látható tehát, hogy szerző munkájá-

ban igenis vannak hiányok, melyekre Kálmán Farkas 
úrnak módjában lett volna szerzőt előre is figyelmez-
tetni. Láthat ja továbbá a szíves olvasó is, hogy szerzőhöz 
intézett soraimban kifejezett ama állításomnak, hogy ha 
a munka megjelenik, zeneirodalmunkban csak visszaesést 
és nem haladást fogunk észlelhetni, volt mégis némi 
alapja. 

Itt befejezhetném ismertetésemet anélkül, hogy a 
szerző munkájában levő többi dallamok összhango^ításá-
nak bírálatába bocsátkoznám. De nem teszem. E lapok 
nagytiszteletű szerkesztője meg fogja nekem engedni, 
hogy e lapok legközelebbi számában még e munkához 
hozzá szólhassak. 

(Folyt, köv.) Oláh Károly, 
ref. tanítóképezdei ének-

es zenetanár. 

Üj vallásbölcsészet.*) 
Nekem úgy tetszik, hogy a cím »modern tudo-

mányos alapon* nem helyesen van választva. Találóbb 
lett volna a könyvet így címezni: »atheisztikus alapon.* 
A szerző ugyanis atheista, mivel pedig nem minden 
»modern tudományos alapon* álló egyén osztja e né-
zetet, a könyv definitíója tágas, többet mond, mint a 
mit szabad volna mondania. De még egy más ok is van, 
a miért én részemről a »modern tudományos* kifejezést 
nem tartom szabatosnak; a szerző ugyanis úgy tekinti 
a lelket »mint önálló, egységes lényt* s hisz a lélek 
halhatatlanságában. Azt hisszük azok, a kik a »modern 
tudományos* elnevezést kizárólag maguknak vindikálják, 
e hitet vagy meggyőződést ép oly kevéssé fogják tudo-
mányos alapon állónak tartani, mint szerző a vallásos 
Irtet. A definitio tehát itt is tökéletlen. Ezért lett volna 
nézetünk szerint leghelyesebb a föntebbi címet válasz-
tani. A cím egyébiránt nem sokat tesz a dologra nézve 
s így áttérhetünk a könyv rövid bírálására. 

A szerző műve első, alapvető részében igyekszik 
bebizonyítani, hogy a vallás csak subjectiv. Kiindul pe-
dig azon meggyőződésből, hogy amit bebizonyítani nem 
lehet : az nem létezik; miután az Isten lételét bebizo-
nyítani nem lehet, Isten nem létezik s így a vallásos 
hitnek tárgya nem levén, ez subjectiv, illusió. Persze itt 

J elfeledi szerző, hogy meggyőződéseinknek legnagyobb 
részét — amelyet pedig a modern tudományos emberek 

: is osztanak — ép oly kevéssé lehet bebizonyítani, mint 
Istenbe vetett hi tünket; de igen is lehet e hitet jó 
okokkal támogatni; s ha Isten létezését mathematikai 
pontossággal kimutatni nem lehet is — a hit nem volna 
többé hít, hanem tudás — lehet mellette oly okokat 
felhozni, melyek csak azokra maradnak hatás nélkül, 
kik a kézzelfogható tárgyakon kívül semminek létezését 
el nem ismerik. 

A vallás tehát subjektiv, melynek semmi objektív 
nem felel meg. Szerző dicsekszik, hogy e fölfedezést 
neki köszönheti a tudomány. Azt hisszük e dicsekvés is 
ép oly hiábavaló, mint a fönebbi pozitivisztikus gon-
golkozásmód, mert hisz Feuerbaché a dicsőség, ő levén 
az, aki e tételt először kimondta. A vallás eredetéről 
egy értelemben van Feuerbachchal Pfleiderer (Vallás-
bölcsészete első kiadásában) s körülbelül ugyanide jő 
Zeller a »Vallás eredete s lényege fölött* írt tanulmá-
nyában.**) Eredetinek vagyis a szerző sajátjának e né-

*) Religionsphilosophie auf modern-wissenschaftlicher Grundlag<>. 
Mit cinem Vorwort von Dr. Julius Baumann. (VI. 230 1.). 

**) Vortráge und Abhandlungen von Eduárd Zeller. Il-te Samml. 
Leipzig 1877. 



zetet tehát egyáltalán nem tarthatjuk, bár azt nem ta-
gadjuk, hogy e nézetnek történeti hitelszerűséget kölcsö-
nözni — tudtunkon legalább — rendszeresen először 
szerző kisértette meg. 

Könyve Il-ik részében ugyanis Tiele (leideni tanár) 
vallástörténeti compendiuma nyomán igyekszik e hypo-
thezist a nem keresztyén vallások történetével megerő-
síteni a III. részben pedig ugyanezt cselekszi a keresz-
tyén vallás tárgyalásánál. S hova lyukad ki az egész 
dolog. »In seinen Göttern mait sich der Mensch* — 
mondja Schiller. — Valójában, hogy ezt megtudjuk nem 
lett volna szükség az előttünk fekvő könyvre. Kolophoni 
Xenophanes megmondta már, hogy ha az ökröknek 
vagy orosz'ánoknak kezük volna, az Isteneket saját alak 
juk szerint rajzolnák. Luther úgy nyilatkozott, hogy az 
Istenség beíratlan tábla, melyre az ember saját képét 
vési fel, Schiller mondását idéztük, Feuerbach azt mondja, 
hogy nem Isten teremtette az embert saját képére és 
hasonlatosságára, hanem megfordítva az ember teremti 
az Istent saját képmására. S ez idézeteket megtold-
hatnék még számtalannal, így hát a könyv csak is-
mert tárgyat ismétel. De nem, a szerző beakarja bizo-
nyítani, hogy mivel a dolog így áll : Isten valósággal 
nem létezik, a vallás subjektiv. A fölhozott idézetek 
mutatják, hogy ezt elismerték olyanok is, kik Isten ob-
jektív létezésén nem kétkedtek, mit bizonyít tehát az 
egész dolog ? Semmi egyebet, mint azt, hogy mi az 
Istenről adáquat fogalmat nem tudunk alkotni, épen 
mert Isten nem empirikus tudásnak, hanem hitnek a 
tárgya, s hogy ennek következtében Istenről alkotott 
fogalmaink mindig némileg positiv, vagy anthropomor-
phicusak maradnak. S erről tanúskodnak a vallások tör-
ténete elkezdve a legalacsonyabb foktól a keresztyénsé-
gig, a fetish által jelképezett istenség imádásától a krisz-
tusi mondásig, mely szerint az Isten lélek, a kik őt 
imádják szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. 
A keresztyén vallás az, melyben Isten képéről az anyagi 
le van törölve, hogy a szellemihez, a legmagasabbhoz 
fölemelkedhessünk. 

Épen azért nem találjuk egészen helyén valónak 
szerző örvendezését, mely szerint neki sikerült bebizo-
nyítania, hogy a vallás a tudomány fóruma előtt csak 
mint subjektiv állhat meg, s hogy e nézet a vallások 
történetével is megegyeztethető. (206. 1.) 

És itt legyen szabad arra az ellenmondásra mu-
tatnom, mely Isten létének tagadása s egy egységes 
lélek fölvétele között van. Mire való a lélek halhatatlan-
sága, ha nem folytonos tökéletesülésre s hogy képzelhe-
tünk szellemországot egy egységes szellem, Isten nélkül. 
S e mellett, ha az emberi élet nyilvánulaSáiból a lélek 
létezésére következtet szerző, a világ életéről nem ép oly 
joggal következtethetünk-e vissza Isten létezésére. Vagy 
mind a kettőt tagadnunk kell vagy mind a kettő léte-
zésében hinnünk, mint — be nem bizonyíthatóban — de 
nagyon is jó okokkal igazolhatóban. A ki az egyiket 
elfogadja s a másikat elveti inkonzekvensen jár el s 
annak nem szabad könyve címéül »modern tudományos 
alapon álló« jelszót választania. 

A IV. részben tárgyalja szerző a mi valláshoz való 
praktikus viszonyunkat. E részt legrövidebben jellemzi a 
szerzőnek Baumann által az Előszóban közölt mottója : 
íReligion auch subjectiv ist Genuss und Segen der 
Menschheit.® Persze, őszintén megvallva, ennek fölfogá-
sára az én belátásom gyönge. Hogy illúzió jótékony 
hatással lehet az emberiségre: ki fogná azt kétségbe 
vonni. De hogy szétrombolt illúzió ugyanily hatást le-
gyen képes gyakorolni: azt nem tudom megérteni. — 

Más szavakkal: míg én megvagyok győződve, hogy az 
illúzió valóság s nem puszta kép — addig lehet ez 
illúzió áldásos hatással reám; de ha egyszer tudom, 
hogy az illúzió cs^k illúzió — hogy hnthat ez még 
akkor is áldásosán reám, nem értem. Pl. míg egy kath. 
hivő meg van győződve, hogy a pap föloldozhatja őt 
bűnéből — a megfelelő imaszám lemorzsolása mellett —-
addig bizonyára nyugodt lelkiismerettel v a n ; jusson 
azonban egyszer azon meggyőződéshez, hogy a feloldo-
zás s bűnbocsánat Isten s nem papja kezében van, 
nyugtot ad-e lelkének a misepénz megfizetése s a rá-
szabott imák leimádkozása ? Ha egyszer arra a meggyő-
ződésre jutunk, hogy Istenbe vetett hitünk subjektiv, 
hogy Isten nem létezik, hogy lehet akkor még általában 
hitről beszélni, s ha erről lehetne is, hogy lehetne e hit 
áldásos ?1 

íme, egy vallásbölcsészet modern tudományos ala-
pon. Legyen szabad végeredményűi az Ítéletet e néhány 
szóban Összefoglalni: a munka modern, de nem tudomá-
nyos alapon áll. Antal Géza. 

B E L F Ö L D . 

Végszó a v á l a s z r a . 
Világért sem azért, hogy enyim legyen az utolsó 

szó, hanem azért, hogy nt. Kund esperes úrnak a mult 
számban megjelent, igen ügyes dialecticával s teljes 
higgadi sággal irott, érvekkel jól ellátott terjedelmes vá-
lasza után hallgatásomat senki beleegyezésnek ne gon-
dolhassa : tartozom kijelenteni,, hogy én előbbi nézetem 
mellett e válasz után is megmaradok, mert nt. Kund úr 
egyetlen állításomat sem tudta valósággal megdönteni. 

Csak a leglényegesebb pontra szorítkozva : én most 
sem tarthatom correctnek és ajánlatosnak azon eljárást, 
melyet nagyt . esperes úr — hangsúlyozom, hogy teljes 
jóhiszeműséggel — az utóházasság által törvényesített 
gyermek »keresztelő levele* kiállításánál követ és ajánl. 
Mert hiszen 

hogy X. X. és Y. Y. a keresztelő levél kiállítása-
kor hitvestársak, az tökéletesen igaz ; 

hogy N. N. ezen X. X.-nek és Y. Y.-nak (kik a 
keresztelő levél kiállításakor már hitvestársak) gyermeke : 
az is tökéletesen igaz; 

de az már — teljes tisztelettel mondva — semmi-
. képen nem lehet igaz, hogy N. N. (a házasság előtt 
született, apja által elismert s a szülők későbbi házassága 
által törvényesített, de Y. Y. törvénytelen gyermekeként 
keresztelt és anyakönyvezett fia) mint X. X. és Y. Y. 
hitvestársak Jia született és kereszteltetett volna meg s ekkép 
lett volna a keresztelés után az anyakönyvbe bevezetve. 
Már pedig nt. úr ezt bizonyítja az általa közölt »szüle-
tési és keresztelési bizonyítványa: által. S ez az, amit én 
ajánlatosnak egyátalában nem tarthatok. 

Nem tarthatom pedig ajánlatosnak azért, mert vé-
leményem szerint megtörténhetik, hogy az így kiállított 
»keresztelő levéU vagy >születési és keresztelési bizo-
nyítvány* miatt perbe fogják a kiállítót az 1878. V. t. c. 
395. §-a alapján. Hogy aztán e §-nak, mint a legtöbb 
törvénynek, különféle magyarázata és alkalmazása lehet ; 
s hogy épen e pontot illetőleg a nt. esperes úr véle-
ménye az enyimtől különbözik s hogy e véleménykü-
lönbség akármennyi eszmecsere után is fennáll és meg-
marad : az igen természetes dolog s róla sem nt. úr, sem 
csekélységem nem tehet. 

Nagy Frigyes mondá: . . »Jeder kann nach seiner 



Fagon selig werdeti.« Nagytiszteletű úr ezután is kövesse 
és ajánlja a maga eljárását — ha úgy látja jónak ; — 
én is fenntartom és kimondom a magam ellenkező né-
zetét ; — a béke azért, hiszem, sértetlenül megmarad 
köztünk. 

Pápa, 1887. junius 28. Révész Kálmán. 

K Ü L F Ö L D . 
A skót szabad egyház május hó 19-től 31-ikéig 

bezárólag tartotta meg évi egyetemes közgyűlését — 
General-Assembly — Edinburghban Rainy R. coll. igaz-
gató, moderátor elnöklete alatt. 

A közgyűlés lefolyása és az egyház évkönyve tanú-
bizonyságot tesznek ez életrevaló egyház lefolyt évben 
való tevékenységéről, áldozatkészségéről az evangyelium-
nak bel- és külföldön való propagálása érdekében. 

Az angol és amerikai prot. felekezetek igazán 
gondviselésszerű szerepet játszanak a missziók történe-
tében, s ha egyáltalában remélhető a Krisztus vallásának 
minden más feletti végleges győzelme, bárbár és modern 
művelt népek evangelizatiója, úgy az oroszlán rész e 
nagy munkában reájok bízatott a gondviselés által. 
Nekik meg van működési terök a föld minden pont-
ján, meg van gazdagságuk mellett a készség éven-
ként százával áldozni a milliót Krisztus ügyéért. Az alig 
fél milliót számláló maroknyi szabad egyház aránylag az 
elsők között van áldozatait és buzgalmát illetőleg. 

Ez egyház mult évi történetéből álljon itt egy pár 
adat. Az egyház összes évi — 1886. május 1887. má-
jus — bevétele alapítványok, hagyományok és túlnyomó 
részben önkénytes adakozások útján öt és fél százezer font 
sterling. Ez összegből 93 ezer font fordíttatott missziói 
célokra. Az egyház missziói munkássága felöleli Indiát, 
Dél- és Közép-Afrikát, Palesztinát, Syriát és az ausztraliai 
gyarmatokat, összesen 154 missziói állomással, 634 misszio-
náriussal, kiknek több mint fele bennszülött. Van 55 benn-
szülöttrendes egyháza, majd 10 ezret számláló népességgel. 
Az egyház által fenntartott iskolák és collegiutrok száma 
összesen 284, melyekben 23 ezer gyermek nyert okta-
tást. Különösen a nőnevelés és nők társadalmi helyze-
tének javítása terén vívtak ki ez és a többi egyházak 
bámulatos eredményeket s tényleg e téren kell legyőz-
niök a legmakacsabb előítéleteket mindenütt. Maga a 
szabad egyház évről-évre 5 bennszülött nőt taníttat Lon-
donban az Orvos-missziói intézetben. Az egyház és az 
egész társadalom nem apadó, sőt évről-évre növekedő 
áldozatkészsége és lelkesülése missziói célokért annál 
szebb színben tűntetik fel előttünk, ha figyelembe vesszük 
azon aránylag roppant csekély eredményeket, melyek 
az előző és mult év folyamán is elérettek, a mely 
tény nyilván való bizonysága amaz óriási nehézségek-
nek, melyekkel a misszionáriusoknak megküzdeniük kell, 
babona, bálvány-imádás, megcsontosodott előítéletek, és 
különösen a műveltek »Naturya'« v. i. az atheistikus na-
turalismus. 

Az evangyeliom tényleg a szegényeknek prédikál-
tatik legnagyobb sikerrel, a megtértek háromnegyed 
részben a legalsó néposztályokból kerülnek ki. A mult 
év folyamán megtértek száma 500 körül van, tehát nem 
is egészen egy jut minden misszionáriusra. 

Sajnos, hogy a skót presbyteri egyházak egyesü-
lése ez évben is egy lépéssel sem jutott közebb a meg-
valósításhoz. Az »egyesült presbyteri* egyház szintúgy, 
mint a szabad — hogy e kettő egymás közt miért nem 
egyesül, az talány — a nemzeti állam egyházzal, mint 

ilyennel még tárgyalásba sem hajlandók bocsátkozni és 
az egyesülés elengedhetlen alapjaként a testvér egyház 
állami jellegének és természetesen az ezzel járó elő-
jogoknak is — tetemes javak élvezete — megszünteté-
sét szabták ki. Ez természetesen a parlamenti törvény-
hozás dolga és az agitátió sajtóban, társadalomban erő-
sen foly e cél kivételére. 

Az angol püspöki egyház állami jellegének Íror-
szágban való megszüntetését nemsokára hasonló tény 
fogja követni. Walesben is ugyanez a sors fogja érni 
előbb-utóbb az állami presbyteri egyházat Skótiában is. 

Örvendetes dolog azonban *az, hogy az angol és 
az ösczes iiteni presbyterialis egyházak között foederalis 
unió létesült. Korunknak társulási és tömörülési törekvése 
talán siettetni fogja azt az időt, mikor az összes britt 
evangyeliomi egyházak egy tömör testet és egyszers-
mind bástyát fognak formálni a jezsuitismus és pápaság 
mindinkább kihivó törekvéseivel szemben. P. I. 

A waldi és szabad evangyeliomi egyházak 
egyesülése Olaszországban fájdalom, nem jött létre, ennek 
oka, hogy a waldi egyház nem fogadta el az egyesülés 
ama feltételét, hogy nevét Olaszországra nézve az »olasz 
evangyeliumi egyház* névvel cserélje fel, a többi prot. 
egyházak meg természetesen a waldi névnek felvételét 
utasították vissza. íme ismét a név 1 

A vasárnap megszentelésónek lelkes apostola, 
Lombárd Sándor, volt bankár s valódi keresztyén hu-
manista Genfben elhunyt. Svájci lapok s egyikÖk után 
a mi debreceni laptársunk meleg hangú nekrologokat 
közölnek a nagyérdemű férfiúról, kiben a vasárnap-ügy 
a legtekintélyesebb és leghathatósabb barátját veszíté el. 
Nevéhez fűződik a vasárnap megszentelésére irányuló 
keresztyén mozgalom a kontinensen, ő volt fáradhatatlan 
elnöke a nemzetközi vasárnap-szövetségnek, ő gyűlése-
zett, íit, zörgetett, gyűjtött és áldozott ez ügyben pél-
dátlan kitartással és üdvös sikerrel, Hazánkban is számos 
ismerője, még több tisztelője volt, kik bizonyára őszinte 
sajnálattal veszik halála hírét, tiszta kegyelettel őrzendik 
szép emlékét! 

I R O D A L O M . 
Az ó-testamentum pedagogiaja, írta Kenessey Béla. 

Külön lenyomat a »Nemzeti Nőnevelés« havi folyóirat-
ból. Az érdekes tanulmány az ó-testamentum neveléstani 
elveit ismerteti s ezekkel kapcsolatban vonzóan tünteti 
fel ama családi, társadalmi és kulturális viszonyokat, 
melyeknek oly gazdag és szép képe tárul elénk a bib-
liából. A képet beragyogja a vallás örökfényű napja s 
felette ott lebeg, mint egykor a vizek felett az Úrnak 
lelke. Az ó-testamentum egy nagy isteni pedagógia, 
melynek tárgya az istenképére teremtett ember, hogy ez 
legyen szent, mint maga a teremtő. A házasság isteni 
intézmény, a nő egyenjogú társa a férfinak, a jó asszony 
koronája az ő férjének. A gyermekek Jahvé áldásai, a 
fiak az Úrnak örökségei. A családról való ily magasztos 
felfogás vérébe öntötte az izraelitának, hogy gyermekeit 
jól nevelje. A nevelésnek menetét, módszerét, eszközeit, 
továbbá a tanítás anyagát és a nevelés általános célját 
meleg ügyszeretettel és szokott alaposságával ismerteti 
szerző, kinek e füzetkéjéből is sok tanulságot merít az ol-
vasó. A 42 lapra terjedő füzet ára 30 kr, kapható : 
Kókai Lajosnál Budapesten, 

Orgona virágok az 1887. junius hó ő-én tartott 
népünnepély emlékére. Szerkesztették gr. Bethlen Mikó 
Róza és K. Tóth Kálmán. E címen küldöttek be hozzánk 



egy igen tartalmas, 64 lapra terjedő munkát, mely a 
Debrecenben újonnan épített templom orgonájának alap-
jára rendezett népünnepély emlékére s az orgona-alap 
gyarapítására adatott ki. Kisebb-nagyobb közleménye-
ket, emléksorokat, elbeszéléseket, költeményeket stb. 
írtak bele gr. Vay Dániel, B. Bajza Lenke, Szász Ger6\ 
gr. Ttleky Sándor, Thaly Kálmán, Ábray Károly, Lukács 
Ödön, Fejes István, Szűcs István, Degré Alajos, Gyar-
mathy Zsigáné, Wohl Stephanie, Illyés Bálint, György 
Endre, K. Tóth Mihály, Gáspár Imre, Révész Kálmán, 
Szabolcska Mihály, dr. Oreg János, Kovács Sándor, 
Balogh Ferenc, Vérfessi Arnold, Somogyi Pál, Csiky 
Lajos, Tóth Sámuel, Imrey Árpád, Kiss Albert, Hamar 
László, Dicsőji József, Karczag Vilmos, Kósa Barna, 
Némethy Lajos, Hegedűs István, Révész Bálint és K. Tóth 
Kálmán. A szép »Orgona virágok* díszes koszorúba 
vannak kötve s már csak azért is ajánlhatjuk olvasóink 
becses figyelmébe, mert jótékony célra : az orgona-alap 
gyarapítására van e füzet kiadva. Ára 40 kr. Kapható 
Debrecenben. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Szász Domokos erdélyi püspök 

a szász-régeni és magyar-régeni kíilönváltan tengődő két 
egyház egyesítése végett junius 25—26-án egyházlátoga-
tást tartott a nevezett helyen. Vajha sikerülne nemes 
intentiója, hogy az egyesítésből erő és virágzás fakadna 
e fontos pozíción ! — Báró Prónay Gábor ev. egyetemes 
felügyelő Pozsonyban a lyceumot és a theol. akadémiát 
meglátogatta s ez utóbbinak vizsgálatain is jelen volt. 
— Hámos László országgyűlési képviselő Chizsnyó ev. 
gyülekezet megrongált orgonájának helyreállítására 20 fo-
rintot adományozott. 

* A pápai főgymnasiumban az érettségi vizsgák 
eredménye a következő. Érettségi vizsgára jelentkezett 
26 vizsgázandó, kik a 8-ík gymnas'umi osztályt mindany-
nyian az intézetben végezték. A vizsga kezdetét vette 
jun. 25-én, Kerkapoly Károly egyetemi tanár s kormány-
képviselő jelenlétében. Első nap levizsgázott 10 tanuló, 
27-én 12, 28-dikán pedig 4. Á 26 levizsgázott közül a 
követelményeknek jelesen megfelelt 2, jól 3, egyszerűen 16, 
a követelményeknek nem felelt meg s két hó múlva 
javító vi/sgára utasíttatott 3, míg 1 évre visszavettetett 
2 növendék. 

* Az eperjesi ev. collegiumban coll. igazgatóvá, 
a jelenlegi igazgató Hörk József újra választható nem 
lévén, mert a collég, szervezet tiltja egy s ugyanazon 
egyénnek kétszer egymásután való megválasztását, — 
HazsUnszky Frigyes akad. r. tag és lyceumi tanár válasz-
tatott . Gymnasiumi igazgatóvá pedig Ludmann Otto. 

* Az országos protestáns árva-egylet választ-
mánya br. Kochmeister Frigyes elnöklete alatt junius 
25-én ülést tartott, melynek főtárgyát a jövő évi fölvé-
telek képezték. Kilépés folytán 9, illetőleg 10 hely üre-
sedik meg, melyekre 27 folyamodvány érkezett be. Az 
e'nökileg kinevezett javaslattevő bizottságoknak (Ballagi, 
Jelinek, Liedamann és Szőts F.) nem kis munkába ke-
rült a sok szerencsétlen árva közül a 10 legelhagyatot-
tabbat, s így a felvételre legilletékesebbet kiválasztani. 
A választmány egyhangú'ag elfogadta a bizottsági ja-
vaslatot s annak alapján a következő árvákat vette fel 
intézel ünkbe. Csolosz Margit (5 testvér, egész árva, lel-
kész gyermeke), Wladdr Ernő (3 testvér, egész árva), 
Székelyhídi Géza (2 testvér, egész árva) Galbács Mária 
(7 testvér, félárva), Sztrelkó Albina, (5 testvér, félárva) 

Kottasz Béla (5 testvér, félárva, tanító fia), Dukovics Árpád 
(5 testvér, félárva), Kiss Margit (4 testvér, félárva, Kovács 
Irén (4 testvér, félárva) s végre a volt csanálosi lelkész 
Vitányi 5 egész árvái közül egyet, ha a család vagyoni 
viszonyairól és a többi testvérek állapotáról utólagosan 
kimerítő felvilágosítást ad az illető gyám. A felvételen 
kívül bejelentetett néhány kisebb hagyomány, megnyug-
tató tudomásúl vétetett a B. H. által emelt vádak ügyé-
ben működött vizsgáló-bizottság pótjelentése, intézkedés 
történt az elhalt pénztárnok helyének betöltéséről stb. 
Ugyanazon nap folytak le az árvaházi növendékek iskolai 
vizsgálatai, melyekről a tanügyi bizottság jelenvolt tagjai 
minden tekintetben teljes elismeréssel nyilatkoztak. Áz 
újonnan felvett árvák augusztus végső napjaiban külden-
dők be az árvaházba. 

* A veszprémi evang. egyházmegye közgyűlése 
junius 15-én tartatott meg Veszprémben, csekély érdeklő-
dés között, csekélyebb fontosságú ügyek elintézésével. 
Tatai Sámuel esperes és Purgly Sándor felügyelő elnö-
költek. Az esperes meleg szavakban emlékezett meg az 
egyházmegye két derék fiának, Bélák János és Dénes 
Gábor lelkészeknek elhunytáról. A szokásos tárgyak egé-
szen simán elintéztetvén, az ülés végén élénk eszmecsere 
folyt azon fontos kérdésről, hogy a sopronyi középisko-
lánál igénybe vegye-e az egyházmegye az államsegélyt, 
vagy — mint egyik felszólaló magát kifejezte — »kol-
dus büszkeség ibő l továbbra is visszautasítsa? A fenye-
getett autonómiának Gyurátz F. kelt lelkes védelmére s 
az egyetemes gyűlésre menő követek azon utasítást kap-
ták, hogy e kérdésnek tanulmányozás tárgyává tételét 
javasolják. 

* A gölnicbányai papválasztás ügyében e b. lap 
legközelebbi számában »Ifj. Streck Mihály egyházfelügyelő, 
Schölder Lajos másodfelügyelő, Barcs Béla egyházi 
jegyző* aláírással egy — valóban e lap komoly vállá 
sos-erkölcsi irányához nem illő — rövidebb közlemény 
jelent meg, mely a valódi tisztességet s a komoly tár-
gyilagosságot teljesen nélkülözi, de annál gazdagabb epés 
kifakadásokban, rosszakaratú személyeskedésekben, de 
főleg találgató és válogatott rágalmazásokban. Legyen 
szabad e helyütt teljes határozottsággal kijelentenem, 
hogy egy fontos elvi kérdésnek nemes szándékú s meleg 
érdeklődésű megvitatásában ilynemű eszközökkel élni, 
állásommal ellenkezik, s a dolog érdemét teljesen mel-
lőző ily példás kifakadások, goromba személyeskedések 
s rágalmazások terén ezen, előttem egészen ismeretlen, 
különben tisztelt urakat e becses lap hasábjain soha sem 
fogom követni. Régi közmondás: »A ki haragszik, an-
nak nincs igaza!*. — (sz.) 

* Templomavatás Fogarason. Szász Domokos 
erdélyi püspök, Szász Gerő egyházkerületi főjegyző közre-
működésével mult hó 12-én avatta fel a fogarasi templo-
mot. A népszerű főpapot mindenütt fényesen és melegen 
fogadták. Á homorodi vasntállomáson gr. Haller János 
egyházmegyei gondnok üdvözölte s vezette pompás 
diadalkapun át hévizi kastélyába, hol gazdag villás-
reggeli várta a díszes társaságot. Egy órai pihenés után 
Fogarasba hajtatott a főpásztor s útközben csikós ruhába 
öltözött fényes bandérium kisérte a hosszú kocsi sorból 
álló menetet. Fogarason Benedek Gyula ügyvéd volt 
az üdvözlő szónok s a szívélyes válasz után harangzugás 
között vonult be a püspök Horváth Mihály főispán há-
zába, hol az egyházi, polgári és katonai tisztelgő kül-
döttségek egymásnak adták át az elfogadó terem kilin-
csét. Csak az oláhság maradt el. A tisztelgések végez-
tével a főispánnál fényes ebéd volt. A másnapi templom-
avatásnál Szász Domokos végezte az avató szertartást, 



Szász Gerő pedig lendületes alkalmi szónoklatot mondott. 
Majd közebéd volt 150 terítékkel és sok sikerült toaszttal. 
Távozásakor a püspököt ismét fényes menet kisérte. 

* Gyászhír. Mély részvéttel s sajnálattal vettük a 
szomorú hírt, hogy Nagy Sándor, a n.-szalontai ev. ref. 
gyülekezet jeles lelkipásztora, lapunknak is hosszú időn 
keresztül munkatársa, a folyó évi junius 27-kén elhunyt 
hosszas szenvedés után. A n.-szalontai egyháztanács a 
következő gyászjelentést adta ki lelkipásztora elhunytá-
ról : »A nagy-szalontai ev. ref. presbyterium, úgy a saját, 
valamint a mélyen sújtott család— özv. Nagy Sándorné, 
Szántó Zsófia és gyermekei: Karolina, Mária, özvegy 
Vidics Jánosné és gyermekei, Emma, férj. Balog Ambrusné 
és gyermekei, Róza, ferj. Szűcs Józsefné és gyermekei, 
Lajos és Dániel — nevében, fájdalmas szívvel jelenti 
Nagy Sándor n.-szalontai ev. ref. lelkész és egyházmegyei 
tanácsbirónak, a család szerető és szeretett fejének, élete 
62-ik, lelkészsége 37-ik, boldog házassága 36-ik évében, 
hosszas szenvedés után folyó évi junius hó 27-ik napján, 
d. u. 2 órakor történt gyászos elhunytát. A boldogult 
földi részei f. hó 29-dik napján, d. u. 4 órakor, az ev. 
ref. templomban tartandó gyász-istenitis/.telet után fog-
nak az örök nyugalomnak átadatni.® Béke lengjen a sok 
háborúságot szenvedettnek porai feletti 

A D A K O Z Á S O K . 
A budapest-budai ev. reform, templom építésére 

Tisza Kálmánné született Degenfeld Schomberg Ilona 
védasszony újabban 1089 frt 39 krt gyűjtött. Ezen kívül 
újabban következő adományok történtek: Persely-pénz 
junius 5-től 19-ig 6 frt 53 kr. Balog Sándor pálfai ev. 
ref. lelkész 4 frt. Az alsó-zempléni ev. ref. egyházme-
gyétől 5 frt. Hering Lajos kemenes hőgyészi evangel. 
lelkész gyüjtő-ívén 5 frt. Németh Zsigmond hoboli ev. 
ref. lelkész gyűjtő-ívével 3 frt, vásárhelyi Nagy János 
1 frt, Tóth Miklós tisza-roffi ev. ref. lelkész gyüjtő-
ívével 15 frt, gróf Gyürky Ábrahám Nyitramegye főis-
pánja gyűjtő-ívével 82 frt, Rudnay János vág-sellyei 
főszolgabíró gyűjtései: Farkasd mezővárosból 26 forint 
54 kr, M.-Sook községből 6 frt 70 kr és Negyed köz-
ségből 2 frt. Lelkes Zsigmond n.-tapolcsányi főszolgabíró 
gyűjtő ívével 2 frt. Popánek Sándor holicsi főszolgabíró 
gyűjtése 9 frt 40 kr. Szenicei járás közönségétől 15 frt 
13 kr. Turcsányi Ödön n.-surányi főszolgabiró gyűjtése 
2 frt 18 kr. Kostyál Pál nyitrai polgármester gyűjtése 
4 frt 50 kr. Sebesi József szakolcai polgármester gyűj-
tése 6 frt. Barla József visontai ev. ref. lelkész 5 forint. 
Miklós György Köttséről 2 forint. Budapestről: Papp 
Miklós 20 kr. Borosi Béla 30 kr. Nagy Mihály és Máté 
Pálné 50—50 kr. Hegymegi Szabó Judit, Incze Miklós, 
Vécsey Lajos, Petkó Béla, Barabás Soma, Lovas Imre, 
dr. Oláh Béla, Dely Zsigmond, Papp István, Varga Gábor 
és Rollinger Péterné 1 — 1 frt, Soóthy János I frt 50 kr. 
Nagy Gyula, Király Pál, Borosnyai Károly, dr. Kovács 
Imre, Obernyik István, Bárczányi Imre, Kovács Gyula, 
Lengyel Sándor, Rotyik János, dr. Göőz József, Török 
Árpád, Horkay András és özv. Harmatzy Béláné 2—2 frt. 
Dr. Szilassy Aladár 2 frt 30 kr. Jiingling János, Molnár 
Ferenc, Szántó Sámuel és Dragota Csorba Tekla 3—3 frt. 
Borosnyai Oszkár, Kovács János, dr. Kocsis Alajos, 
Tóth Lajos és Csepely Sándor 5 — 5 frt. Molnár Domo-
kos 10 frt. Dr. Kiss Károly és neje 11 frt. Nagy Virgil 
gyűjtése 3 frt. Bátyai Zsuzsánna gyűjtése 6 frt 57 kr. 
Tokaji Nagy Gyula gyűjtése 7 frt 20 kr. Szekér Sándor 
ev. ref. lelkész gyűjtése 8 forint 50 kr. Sztranyovszky 
Katica gyűjtése 9 forint 30 kr. Simon Ferenc gyűjtése 

9 frt 50 kr. Adamecz Ferenc gyűjtése 11 frt. Deutsch 
Sámuel gyűjtése 12 frt. Nyers Istvánné gyűjtése 16 frt. 
Bartalos Sándor gyűjtése 17 frt. Összesen: 403 frt 35 kr. 
A harmadik közleményben kimutatott összeggel együtt 
I9>5°5 fit 82 kr vau a pesti h. e. takarékpénztárban 
elhelyezve. Budapest, 1887. junius 27-én.— Szőts Albert} 
pénztárnok. 

H I R E I T S S E K 
x.rzrj^ s ^ . r r . 

A hajdú-nánási ev. reform, algymnasiumnál ürese-
désben lévő két tanári állomásra az egyház, mint fen-
tartó testület pályázatot hirdet. Az egyik tanáriszék 
tantárgyai: mennyiségtan és mértani rajz, esetleg meny-
nyiségtan és természettan azon megjegyzéssel azonban, 
hogy a mennyiségtanon kívül ez időszerint mértani raj-
zot kell tanítania; a második tanári szék tantárgyai : a 
magyar- és német-nyelv és irodalom. 

Mindkét állomás javadalma külön-külön 800 frt s 
100 frt lakáspénz évnegyedenként egyenlő részletekben 
előre fizetve. 

Pályázhatnak a törvény szerint képesített ev. ref. 
tanárok és tanárjelöltek. 

Pályázók az igazgató-tanácshoz címzett kérvényü-
ket, melyben életkoruk, ev. ref. vallásuk, hadkötelezett-
ségi viszonyuk, végzett tanulmányaik és tanári képesí-
tésük, nyelvismereteik és netalán eddig tett szolgálataik 
okiratokkal igazolandók, ha szolgálatban vannak, elöl-
járóságuk útján minősítvényi táblázattal nt. Pálcozdy 
Lajos ev. ref. lelkész és igazgató-bizottsági elnök úrhoz 
folyó évi augusztus hó 1-ső napjáig küldjék be. 

A megválasztandó tanárok, ha oklevelesek egy évi, 
ha még oklevelük nincs, két évi próba-idő, illetőleg 
oklevelüknek bemutatása után állandósíttatnak. 

II.-Nánás, 1887. junius 25. 
Nagy Elek, 

1—3 igazgató-tanácsi jegyző. 

Kincsem-T I 
Sorsjegyeká 1 frt l l sorsjegy frt 1 0 . 

6 sorsjegy írt 5 . 5 0 1 

Főnyeremény SOmOOO frt. 

Magyar l o v a r - e g y l e t s o r s j e g y - i r o d á j a 

Budapest, váci-utca 4—6. sz. A 



A húnszentmiklósi ev. ref. hat osztályú gymnasium-
ban a mennyiségtan és rajzoló mértan tanszékére — heti 
22—24 óra számmal — pályázat hirdettetik. 

Pályázhatnak ev. ref. vallású okleveles tanárok vagy 
tanárjelöltek. 

Javadalmazás 800 frt, s a két évi próba-idő után 
állandósítás esetén az egyházkeriiletileg megállapított 
120 frt lakbér, a mikor is a dunamelléki egyházkerület 
tanári nyugdíj-intézetébe belépni köteles. 

A kellőleg felszerelt pályázati kérvények folyó évi 
julius hó 31-dikéig a gymnasium igazgatóságahoz kül-
dendők. 1—3 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben, az abaúji 
egyházmegyéhez tartozó felső-mérai ev. ref. lelkészi ál-
lomásra pályázat hirdettetik. 

Ezen egyház lelkészi jövedelme, föld, rét és szemes 
é'etből, néhány forintra menő készpénzből, szolgálmányr-
ból, stólából, 738 frtra tehető ; 97 forint 40 krnyi adót 
aonban a lelkész köteles fizetni. Ennek levonásával a 
fizetés csökkenvén, ezen lelkészi állomás a 4-ik osztályba 
soroztatik. 

Pályázni kivánók kérvényüket, julius hó 31-ik nap-
jáig nt. Fodor Pál esperes úrhoz adják be Vilmányban 
u p. Vizsoly. 

Miskolc, 1887. junius 29-én. 
IKZuixi B e r t a l a n , püspök. 

2 - 3 

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 bízottság 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 bírod, markból álló ösztöndíj fog 
a jövő 1887/88. tanévre kiosztatni. 

Ezen ösztöndijak egymásutáni két éven át élvezhetők. 

e ln .3re r3n .e tés 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 ; 
h) 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 ktil-
egyetemeken maradni és az ösztöndíjakat élvezni óhajtá-
suk : azt az előttük tudva lévő feltételek teljesítése mellett 
1887. szeptember 30-ig alólirott bizottsági jegyzőnél kér-
vény ileg jelentsék be. 

Felhivatnak továbbá mindazon kiilegyetemeken ta-
nuló vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó 
lelkészi- s tanárjelöltek, kik a fennebb részletezett mi-
nőségi feltételeknek meg birván felelni, ilyen ösztöndíjat 
a jövő 1887/88. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fennt 
megirt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár ere-
detiben, akár hitelesített másolatban melléklendő tanodai 

Kelt Budapesten, 1887. junius 17-én. 

— 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. 1887. szeptember 30-ig való záridő előtt 
(melynél később beérkező folyamodványok figyelembe 
nem vétetnek) bérmentve és lepecsételve alólirott bí-
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 
csak úgy maradhat meg, ha reá újabban is érdemesnek 
tapasztaltatott, ha továbbá már az első évben a philo-
sophiát, beleértve a philologiát és kivált erkölcstani phi-
losophiát is, szorgalommal tanulta, s a második évben 
is tanulja ; végre ha magát előre arra kötelezte, hogy 
a kiilegyetemen töltött ösztöndíjas két esztendő után a 
hazába térve, a pesti ág. ev. magyar-német egyházgyü-
lekezet tanodájában, ha kívántatni fog, mérsékelt díj mel-
lett egy évig segedtanári hivatalt viselend. 

Zsigmondy Jenő, jegyző. Búsbach Péter, elnök. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : 3Dr. B a l l a g i lv£©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. Kinizsy-utca 29. si. 1, em. 

Előfizetési dij: 
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. 

Teljes s z á m ú péld.á.xxyok:k:al ra.ind.ig: szolgátHiaturLlc. 

ELOFIZETESI FELHÍVÁS 
a 

PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP" 
1887. évi második félévi folyamára. 

ff 

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-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. 

Egyházkerületi közgyűlés után. 
Mióta a népiskolák fenntartói között az állam 

is megjelent, e legújabb factor hatása alatt a nép-
nevelés ügye rohamos fejlődésnek indult. Egy 
futó tekintet meggyőzhet róla. Az alkotmányos kor-
szak kezdetén hazánkban 12 ezer népiskola volt, 
ma e szám 16,500-ra emelkedett; akkor 17 ezer 
néptanítónk volt, ma 24 ezer népnevelő műkö-
dik ; akkor alig járt a tankötelesek 60%-a isko-
lába, ma már 80% látogatja tényleg az iskolát; 
akkor néhány kezdetlegesen felszerelt praeparan-
diából kerültek ki tanítóink, ma már állam és 
egyházak jól szervezett intézetekben képezik ta-
nítóikat. 

Az állami rendezés jótékony befolyását üd-
vösen érezi az egész népoktatás, de talán leg-
szembetűnőbb módon a tanítóképzés ügye. Min-
denki tudja, hogy a praeparandiáknak a kor 
követelményei szerint való szervezése, a három 
s majd négy éves tanfolyamok behozatala, a 
céltudatosabb s módszeresebb előkészítés azon 
időből keletkezik, mikor az állam az 1868-iki s 
ezt követő törvényekkel a népoktatás ügyét sza-

bályozta. Kétségtelen tény, hogy ez intézkedések 
a tanítói képzettség színvonalát nagyon emelték, 
miben a hirtelen fölszaporodott tanító-egyletek, a 
gyorsan meghonosult tanítói gyűlések, az egymás-
után keletkezett tanügyi szaklapok és folyóiratok 
is hathatósan közreműködtek. A tanítói képzettség 
emelkedése lassanként a tanítók tekintélyét és 
közbecsülését is örvendetesen fokozta: a tanügy 
felvirágoztatásának társadalmi divatjában a tanító 
a társadalom kegyeltjévé és elkényeztetett gyer-
mekévé lőn, minek őszinte szívvel örül minden 
tanügy-barát. 

De ez örvendetes föllendülés áldásos folyama 
számos salakot is vetett felszinre, melyek itt-ott 
már terméketlen iszapot borítanak a népnevelés 
virágzásnak 'aduit mezejére. A tanügy népszerű-
ségének divatja s a gyorsan szaporított iskolák 
növekvő szükséglete számos avatatlan munkást, sok 
nem oda való embert csődített a magasztalt pá-
lyára, melynek ezek ma már csak terhére van-
nak. E gyülevész, e ki nem forrott, e be nem 
vált elem képezi országosan, s azt hiszem, az 
egyes vallásfelekezeteknél is a tanítói kar azon 
részét, mely nemcsak hogy hivatása színvonalán 



nem áll, hanem a tanítóság közszellemének is 
megmételyezője. Tanügyi ismertető jeleik: a 
rossz iskola, azaz tanítói működésük sikertelen-
sége ; társadalmi jellemzőjük: a paedagogiai kép-
zettség hánytorgatása s tanítói becsök ferde ön-
érzete. 

A paedagogiai képzettség hánytorgatása 
könnyen érthető okokból származik. A néptaní-
tók ugyanis mindenütt módszeresen képeztetnek, 
rendszeresen képesíttetnek, szabályszerű oklevéllel 
láttatnak el ; a mi egészen rendjén van, mert a 
helyes képzés és szabályszerű képesítés alkotják 
azon külső feltételt, melyen a tanítói állás meg-
fordul. De a mai diplomás világ felszínes ítélete 
a. külső feltételt a belső vocatioval könnyelműen 
felcserélvén, az oklevelet akárhányszor a belső 
nemhivatottság palástolására használja föl. 

Hány embernek s kivált hány tanítónak 
fejét zavarja meg a >módszeres* képzettség, a 
> rendszeres* képesítettség, s a törvényszabta 
, oklevél* birtokának módfeletti túlbecsülése?! 
Mily sokan képzelik közülök, hogy a megszer-
zett diploma oly rengeteg tudás birtokába juttatta 
őket, melyet öregbíteni felesleges s e tudomá-
nyos önteltség szelével béllelve, kihivólag visel-
kednek diplomátlan kartársaik iránt, sértőleg hety-
kélkednek elöljáróik előtt! Hányan lesznek az 
iskolában betanult módszer rabjai, agyonütve a 
helyes methodikát a formaságokhoz tapadás gé-
piességével, az Útmutatások és Vezérkönyvek 
járszalagjaival! Hány oly fajta fiatal óriás is 
találkozik köztük, ki képzettsége szertelen érze-
tében elöljáróival kikötni, papjával összetűzni, 
egyháznak és vallásnak frontot csinálni, tartja 
modern tanítói virtusnak! Az ily tanítók a fél-
műveltség minden átkát ránehezítik a tanügyre, 
az iskolai hatóságokra és a környezetre, mert 
tudásuk túlbecsülése elbizakodottakká, elfogul-
takká, önteltekké teszi őket. Nincs az a ^paeda-
gogia*, mely az ily kificamodott elméjű paeda-
gogust észre hozni, önművelésre bírni, szerénynyé 
tenni képes volna. E ^hitvány felfogás<<: okozza 
az iskola és tanító romlását. 

A tanítói becsérzet ferdesége is sok visszás-
ság szülője. A nemes önbizalom s a hivatal okos 
becsülése igen helyes, erkölcsös és szükséges 
dolgok, mert a tevékenységnek erős rugói s a 
haladásnak nélkülözhetetlen feltételei. Ki nem 
becsüli foglalkozását, ki nem szereti hivatalát s 
nem csüng lelkesedéssel választott pályáján: az 
nem sokat lendít rajta s a közszolgálatot robot-
nak/ napszámos munkának tartja, mely abból 
áll,-hogy bizonyos teendőket, bizonyos időben, 
napról-napra, jól-rosszul elvégezzünk. Csak az oly 
munkásság bír erkölcsi értékkel, melyben gondol-
kozásunkat és cselekvésünket a választott pálya 

öntudatos és állandó szeretete hatja á t ; melyben 
a lélek belsőleg összeforr a hivatással, melyben 
a szolgálat célja az egyén életcéljának tekintet-
vén, a szolgálat érdeke az egyén érdekévé erő-
södik s melyben a lélek nyugtot addig nem ta-
lál, míg a hivatal kötelességeit tőle telhetőleg 
nem teljesítette. Ez okokból én a tanítók nemes 
önbizalmát, pályájuk szeretetét, hivatásuk iránti 
lelkesedését a hivatal igazi betöltése oly conditio 
sine qua non-jának tartom, mely nélkül valódi 
tanítót képzelni sem tudok. 

De ép annyira kárhoztatom az üres önér-
zetet, akár személyi, akár hivatali, mely a külső-
ségekhez tapadva, nem tud vagy nem akar a 
valódi tartalom igazi értékéig behatolni. Az ily 
önbecsülést nevezem ferde önérzetnek, mely az 
egyént nyeglévé, önteltté, felfuvalkodottá s igy er-
kölcsileg félszeg lénynyé teszi, a hivatást pedig 
kicsinyes felfogással, ferde szolgálattal — a lé-
nyegest a lényegtelennek feláldozva — szánalma-
san eltorzítja. Az ilyen népnevelők a tanítói kar 
modern torzszülöttei. 

Az egyházi tanító torz-alakja — mert, fáj-
dalom, ilyenek is vannak — nemcsak szánalmas, 
de veszedelmes is. Megismerheted tudományos 
hetykeségéről, paedagogiai nagyzásáról, erkölcsi 
rútságáról. 

Tudományban páratlannak tartja magát, s 
oly felvilágosodottat játszik, mint egy 18-dik szá-
zadbeli telivér voltairista. Elve nem hinni mást, 
csak a mi kézzel fogható ; a vallást, hitet, egy-
házat gúnyolni fő-fő hivatásának tekinti, mert ő 
a művelődés apostola. Fennen dicsekszik, hogy 
a Tiszteletes vasárnapi prédikációján mily jóizűet 
aludt, vagy a melyiket délelőtt figyelmesen végig 
hallgatta, azt délután a kaszinóban, a korcsmá-
ban vagy a malom alatt mily teljesen nevetsé-
gessé tette és tönkre silányította az atyafiak 
előtt. Olvasni is szokott; olvasmányai véresszájú 
politikai lapok és pikáns kalendáriumok, melyek-
ből hétről-hétre teleszívja magát divatos kór-
eszmékkel: most materialismussal, majd egy kis 
nihilismus-félével, napjainkban leginkább antise-
mitismussal. Iskolájában a ^Természettan* a hi-
tetlenség kátéja s a ^Katekhizmus* valóságos 
vallás-pusztító taneszköz. . . Boldog az oly egy-
ház, mely ily modern tanítót még nem ismer! 

Érdekes a paedagogiai hitvallása is. A tan-
ügy állami ügy, politikum. Az egyházi —- vagy 
a mint ő is mondani szokta — a felekezeti iskola 
lejárt intézmény, melynek nincs jövője. Szabad, 
független (értsd az egyház alól emancipált) iskola 
az ő ideálja. Ez elvet képviseli Ő a tanítói gyűlé-
seken, erről ír álnév alatt (hogy meg ne tudják a 
papok) mérges cikkeket a ^Paedagog. Szemlé*-be, 
mely az ő kedvenc szaklapja. A vallás-erkölcsi 



nevelésnek esküdt ellensége, mert az felekezeti 
türelmetlenséget csepegtetne az ártatlan gyermeki 
szívbe. Az egyházi hatóságokkal nyílt (vagy leg-
alább) titkos harcban áll, mert azok mind vaska-
laposak, nem haladnak a korral. Az egyházi 
gyűlésekre csak azért jár el, hogy megleshesse, 
melyik pap merészel a tanitók hibája ellen fel-
szólalni, hogy a legközelebbi választáskor az egész 
megyei tantestület frontot csináljon a tanító-faló 
pap ellen. Ki az, ki nem látott már ilyen schlagu 
tanítót ? 1 

Nem sokat kell bizonyítgatnom, hogy mily 
erkölcsi rútság, a hűtlenségnek és hálátlanságnak 
mily iszonyú bűne tapad az ily magatartáshoz. 
Nem szükséges sokat fejtegetni, hogy az ily szel-
lemű tanítóság nem gondos kertésze az egyház 
veteményes kertjének, hanem gyilkos férge, mely 
lassú, de biztos romlására vezet az egyházi nép-
nevelésnek, sőt az egész tanügynek. Erős meg-
győződésem, melyet nem szünölc meg szóval és 
tollal hirdetni, hogy a népnevelésnek vallás-er-
kölcsi alapon kell megnyugodnia, mely ha egy-
szer meging, megrendül, nemcsak a positiv hit-
élet, hanem elsorvad az erkölcsi élet a társada-
lombon. Erős meggyőződésem, hogy a tudományá-
val csak kétkedő, paedagogiájával csak hencegő, 
de hivatásával bensőleQ- össze nem forrott tanító 
sem vallási, sem erkölcsi alapon nem képes ne-
velni s még tanítása is — mit én mindig meg-
szoktam különböztetni a neveléstől — fogyaté-
kos és sikertelen leend, dacára minden egetverő 
tudományának, dacára még oly kitűnő diplo-
májának. 

Már pedig az egyházi tanítónak az .egyház 
életérdekével, a vallás-erkölcsi élet ápolásával és 
fenntartásával kell magát azonosítania. Az igazi 
tanító valóságos pap és apostol a kisdedek gyü-
lekezetében, épen mint a lelkész a felnőttekében. 
Pap és tanító közös célra törekesznek, egyazon 
hivatásnak élnek , mindketten a lelkek nevelői, a 
gyülekezet tanítómesterei. A két hivatal ere-
detileg nemcsak elvben és hivatásban, hanem 
tényleg is egy volt mind az őskeresztyén, mind 
az ősprotestáns egyházakban. Csak a gyakor-
lati szükség s az élet opportunismusa válasz-
totta külön, nem a hivatást, hanem a hivatalt, 
a hivatali foglalkozást. Hazánkban is az egysé-
ges rendszer volt gyakorlatban két századon 
keresztül az egész protestáns egyházban, hol a 
^scholá^-k preceptorai és rectoraiból váltak az 
5ecclesiá^-k prédikátorai s a prédikátorok ren-
desen preceptorságon kezdették. Hatalmas, erő-
teljes gondolat képezte e rendszer alapját: az 
egyháznak és iskolának, a prédikátornak és 
preceptornak egysége. A rendszer külső ke-
reteivel — még azokat is sajnálom — lassan-

ként feledésbe ment, a rendszer derék gondolatja 
is s maholnap csak az egyházi törvénykönyv 
néma betűből olvassuk: >az iskolák mindenestől 
az egyház testéhez t a r toznak / 

A mai egyházi iskola legtöbb helyen már 
csak ragasztók az egyház testén: vére, lelke, szíve 
immár nem az egyházé. A modern paedagogu-
sok és preceptorok szép lassan kinevelték be-
lőle Én szeretném, ha az egyház ismét a 
saját lelkét lelkezné belé, hogy legyen az iskola 
az ő testéből való test, csontjából való csont. 

Légy szíves, nyájas olvasó, várd el a vé-
gét, míg elmondom, hogyan gondolom én ezt. 

Szöts Farhas. 

I S K O L A Ü G Y . 

A tiszakerületi ág. h. ev. felső leányiskola évi 
zárünnepélye s vizsgája. 

Ifjú intézetünk, mely — mint lapunk olvasói annak 
idején külön cikkben tudósíttattak —• működését 1886 
szeptemberében kezdte meg, életképességének, hivatott-
ságának első próbáját f. hó 26. és 27-ikén állotta meg. 
Meg kellett mutatni a protest. szülőknek, mily kincs az, 
a mit ezek gyermekeiknek vallásosati hasznos nevelteté-
sén ez intézetben nyertek : ez öntudattal, e célból állott 
hát ki fiatal intézetünk s amit nyújtott — az teljesült 
álomhoz fogható öröm volt. 

Hogy az érdeklődés ez iskola iránt mily nagy, 
mutatja azon tény, hogy a junius 26-án d. u. l/s 5"k°r 

tartott zár ünnepélyen az e célból csínnal dekorált főgymn. 
díszterem a közönségnek befogadására teljesen szűk volt, 
úgy hogy számosan voltak kénytelenek visszatérni vagy 
a folyosón künn állani, ha legalább valamit hallani akar-
tak. Maga a zárünnepély 11 számban karénekek, zon-
gorajáték, ének, szavallatok és felolvasásokból állott. 
Mindegyik számról a legkedvezőbbet mondhatjuk; ki 
kell emelnünk azonban a szavallatokat és különösen a 
felolvasásokat, melyek minden várakozást felül multak. 
Fiatal leányok oda ülnek, hogy felolvassák saját szellemi 
termékeiket s a mit tőlük hallunk, az egytől egyig az 
egészséges képzelet, gondolkozó elme, gyöngédség , 
csin — mondhatnók elegantia varázsával köti meg lel-
künket. A hol így képesek a tanítványokat vezetni, 
hogy ezek még német nyelven is így képesek beszélni 
és írni (a szavallatok s felolvasások közt volt 3 német 
is, örömükre a szülőknek, kik láthatták, mily szépen ha-
ladnak gyermekeik e nyelvben, a melynek tanulása vé-
gett őket az intézetbe adták), ott a vizsgától a legjobb 
eredményt várhatni. E gondolatot fejezte ki főt. Czékus 
püspök úr a zárünnepély végén (kinek bizonyára nagy 
lelki örömet szerezhet, látni a gazdag gyümölcsöket, 
miket az ő keze által ültetett fa terem), s e várakozás-
ban valóban sem ő, sem mi nem csalódtunk. A vizsga, 
mely másnap, 27-én, d. e. 8-^12 óráig tartatott, min-
den tekintetben sikerült, mondhatnók — mintaszerű volt. 
Én ennél szebb vizsgát még eddig nem hallottam. Az 
a közlő képesség, melynek a tanerők, — az a realitás, 
életbevágó hasznosság, melynek a tananyag, — és a?, 
az értelmes biztosság, mondhatnók öntudat, melynek a 
tanítványok feleleteikben egytől egyig oly fényes bi-
zonyságát adták, minden jelenlevőt meglepett, elragadott. 



Hozzá az a közvetlenség, az a bizalom, melyet a tanítók 
s tanítványok közt tapasztaltunk ! A tanítvány derülten, 
mosolyogva felel tanítója kérdésére, de szemeiből mégis 
azt olvassuk ki, hogy ő ezt az ő tanítóját oly nagyon 
tiszteli. Örömmel konstatáljuk e meleg vonást, mert a 
nevelés sikerének garantiáját épen a tanító iránti rokon-
szenvben látjuk leginkább biztosítva. Gyönyörrel hallgat-
tuk végig a vallástan, magyar és német nyelvek s iro-
dalmak, mennyiségtan, vegy- és ásványtan, földrajz, 
történelem és alkotmánytan (mint az ez éven felölelt 
tananyag) vizsgáit. De ami az egésznek oly édes me-
legséget adott, az az egyházi ének volt. Mintegy 15 kü-
lönféle dallamú egyházi énekből énekeltek karban és 
egyenkint — s míg mi e hibátlan és buzgó éneklést 
hallottuk, oly jól esett érezni, ime egy protestáns in-
tézet, hol vallásos egyházias anyákat nevelnek. — Üdv 
annak, a ki e munkát teljesíti, s nem tartja kicsinynek 
a mi egyházunkért püspökből néha énektanítóvá is válni. 

Az ünnepély és vizsga napján ugyancsak a dísz-
teremben voltak kiállítva a kézi munkák is. Szép gyűj-
teménye az ügyes szorgalomnak, hol a legelemibb házi 
hasznos dolgoktól kezdve a legszebb luxustárgyakig oly 
sok feltalálható. Láttunk foltozást, tatarozást, holbein 
munkát, kézen varrást, varrott guipuret, vászonhimzést, 
receguipuret, fehérneműket, ágyneműket, kész ruhákat, 
fehér hímzést, a jour munkát, velencei hímzést, rátett 
munkát, tűfestést, művirágot, filigrán munkát, arany-
hímzést stb. s tb , külön díszes könyvekben a tanítvá-
nyok szabászati rajzait, fehérneműk papirmintázatait, 
himzési mintarajzokat, különös tekintettel a hazai mo-
tívumokra (a hímzéseknél i s ) . . . . . szóval láttunk egy a 
modern igényeknek és vívmányoknak úgy hasznossági, 
mint aesthetikai szempontból teljesen megfelelő sikerült 
kiállítást. Ott forgolódtam a folyton nagy számban jelen 
volt néző és hallgató közönség között s nem egy anyá-
nak ajkáról hallottam e szavakat: »Boldog lehet az az 
anya, aki ide adja gyermekét!« 

A vizsga végeztével nagyt. Terray főesperes úr 
emelkedett beszédben adott kifejezést az általános meg-
elégedésnek, mire püspök úr 6 leánynak különféle jutal-
makat (díszkönyvek stb.) osztott ki. S ha az igazgatónő 
a vizsga elején a közönséget üdvözölve, elnézést kért, 
ha tán a kezdet nehézségei miatt egyben másban némi 
hiányosság volna : megkapta ezt a teljes elismerés alak-
jában s mi, kik jelen tudósításban csakis a tények con-
statálására szorítkozunk, örülünk a szerencsének, hogy 
itt csak dicséretet jegyezhetünk fel az intézetről. Egyéb-
ként azt hisszük, hogy a dicséret és elismerés constatá-
lásával nem az. igazgatónőnek, de a prot. közönségnek 
teszünk szolgálatot, mert míg ez számunkra csak jogot 
biztosít, várakozásra költ, addig ő reá és táborkarára 
kötelességet ró, felelősséget tartalmaz: a megkezdett jó 
alapon tovább jól építeni, az egyház, a szülők és ön-
maguk örömére. 

Rozsnyó, 1887. junius 27, Stromp László. 

A selyembogár és az iskola. 
Nemcsak a lapokból értesülök, de magam is ta-

pasztalgatom, hogy a tanítók egy nagy része mennyire 
felületesen veszi a maga kötelességét; érzékkel sem bír 
azon súlyos, de szép felelősség iránt, melylyel államnak, 
egyháznak tartozik ; s azon komoly és magasztos hiva-
tás iránt, mely a gyermekek nevelésével a szülék he-
lyettesítésében áll. 

Sokan viselik a tanítói hivatalt, és mindent inkább 

szeretnek, mint a tanítást; sőt valóságos börtönnek 
tekintik az iskolát s minden alkalmat megragadnak, 
hogy abból kiszabaduljanak. Elégedetlenek helyzetükkel, 
magasabb után vágyakoznak, mint a mennyire erejük 
emelheti; távolabb akarnak látni, mint a mennyire lát-
érzékük képes. Szívókét, lelköket nem képezik. Fél mű-
veltek maradnak . . . s ez szüli azt a sok ízetlenkedést, 
mely a társadalmi élet minden pályáján található rang-
fokozatot elismerni nem akarva, közte és a lelkész között, 
mindenfelé elszaporodott. A műveltség egyik főbiztosítéka 
a békességnek és kötelesség teljesítésnek. 

Hogy pedig némelyeknél mennyire mellékes a 
kötelesség-teljesítés, azt ismét láthatjuk a selyembogár 
tenyésztésnél. 

Az állam törekszik a házi ipart terjeszteni, meg-
kedveltetni és meghonosítani. Ez a törekvés a mindin-
kább szaporodó igényekre és adóemelkedésre való te-
kintetből felette szükséges. Igy a selyembogár tenyész-
tés is, mint a mely kedvező viszonyok mellett rövid 
idő alatt szép jövedelemmel jutalmazza a fáradságot. 
Ennek megkedveltetésére különösen papok, tanítók, jegy-
zők tehetnek legtöbbet. S csak elismerést nyilváníthatunk 
azok iránt, kik ezt hivatalos kötelmeik elhanyagolása 
nélkül teljesítik. 

De mit tapasztalunk? Azt, hogy kivált tanítók 
között akadnak sokan, kiket a haszonlesés túl sodor az 
illő korláton ; kik az iskola teljes mellőzésével, minden 
idejüket, a selyembogártenyésztésre fordítják, épen abban 
az időszakban, melyben a tanító legnagyob s legéberebb 
szorgalmára, figyelmére van szükség, t. i. az ismétlés 
idejében. 

A selyembogár tenyésztés gubóztatással, leszedéssel, 
beváltással 7—8 hetet vesz igénybe, s épen az ismétlés 
idejét, május és junius hónapokat. 

Ez alatt az idő alatt sem tanítónak, sem isko-
lásoknak nincs másra gondjuk, mint az eperfalevél-
szedésre. 

Az iskolások egész nap csúsznak-másznak házról-
házra, fáról-fára. A tanító először ilyen rendeletet ad 
ki : a melyik gyermek nem hoz naponként egy zacskó 
levelet: az kikap. És a melyik nem bírt vinni, kikapott: 
kettőt tenyérbe, vagy a kimondhatatlanra. Jön a panasz 
a lelkészhez: Mi dolog az tdő úr, hogy ezek a gyerme-
kek hétszámra nem tanulnak ; csak levél után kóborol-
nak ; ha nem visznek, megveri őket a tanító; ruhájuk 
a fáramászkálás alkalmával elszakadoz stb. A lelkész 
gyöngéden figyelmezteti a tanítót . . . a kiben e miatt 
nagy harag támad, s hogy bekösse a szülék és elöl-
járók szemét, három krajcárt igér minden kiló levélért a 
gyermekeknek. Azok aztán egy pár kilóért megint lótnak-
futnak az újabb panaszig. Sőt ha a faluban kevés az 
eperfa, a tanító 8 —10 gyermeket hosszú kocsira pakol 
s hetedik faluba viszi reggel s meghozza estve . . . s ez 
így megy napról-napra, míg a bogarak be nem kötik 
magokat. 

Mert bizony sok vesződség és fáradság van 80—100 
gramm tojásból kelt bogárral, kivált olyan faluban, melyben 
alig van 15 gramm után való eperfa. Ennek a túlhaj-
tásnak, a tanítás teljes elhanyagolásán kívül, az a követ-
kezménye is van, hogy a nép látva a tanító lázas kap-
kodását, izgatott hajszáját a gyermekeknél, a helyett, 
hogy a selyembogártenyésztést megkedvelné, még ellen-
szenv támad benne. 

Vidékünkön a tanítók csak pár éve kezdték a se-
lyemhernyó tenyésztést; tisztelet a kiveendőknek, de egy 
rész, az iskola teljes elhanyagolásával. 

Szükségesnek látom, hogy a tanítók ezt a dolgot 



s átalában a tanügyet, lelkesebben tennék értekezleteiken 
megbeszélés tárgyává ; értenék meg, hogy a ki a tanügy 
érdekében felszólal, az csak a rossz tanítók ellensége, a 
jóknak pedig barátja, de mindenesetre barátja a tanügy-
nek s magukban a kötelességeiket felfogó és betöltő, 
tiszteletreméltó tanítókban lenne lelki erő, szembeszállni 
az ő tekintélyüket is rongáló hanyag, lelkiismeretlen ta-
nítókkal s minden módon igyekeznének mérsékelni, buz-
dítani, sőt szorítani azokat, kikkel egyik esetben haszon-
lesés, másikban pályája iránti kedvtelenség vagy épen 
szándékos hanyagság feledteti a tanító kötelességét és 
felelősségét. Veritas. 

É r t e s í t é s . 
A tiszántúli ev. reform, egyházkerület népiskolai 

tanügyi bizottsága részéről, 1887. évi január 1. határ-
idővel hirdetett tankönyv-pályázatról, s azóta megbírált 
pályaművekről következőkben értesítem a művek szerzőit 
és a t. közönséget. 

I. A tanügyi bizottság nem találta elfogadhatóknak 
a következő műveket : 

1. »Sors bona, nihil aluid* jeligéjű ABC és olvasó-
könyvet s annak vezérkönyvét. 

2. »Uj magyar ABC e és olvasókönyvet® s az e mel-
lett beküldött vezérkönyvet, melyeknek jeligéjök: »Le-
gyen oktatásunk természetszerű* stb. 

3. »Nyelvében él a nemzet* jeligével »ABC; olvasó-
könyv a kezdő iskolások számára* cím alatt, vezérkönyv 
nélkül érkezett pályaművet. 

4. »Szemléletileg taníts, könnyűről nehézre* jeligé-
vel beküldött ABC és elemi olvasókönyvet. 

5. Olvasókönyv az ev. ref. népiskolák II., III. IV. 
V—VI. osztálya számára: »A haza minden előtt* jeligéjű 
4 külön kötet művet. 

6. »Olvasókönyv az elemi népiskola II. osztálya 
számára* című, »A könyvek néma mesterek« jeligével 
érkezett füzetet. 

7. »Munkálkodjál, míg nappal van«, »Az értekm 
lelke az olvasásnak* és »Tudományra csak kitartó szor-
galom által tehetünk szert« jeligékkel, »Olvasókönyv 
és nyelvtani anyagtár, az elemi népiskolák II , III. és 
IV-dik osztálya számára* cím alatt készült 3 különálló 
füzetet. 

8. »A magyar nemzet története összefüggő e'ő-
adásban« című »Atok fogta meg a magyart* stb. jel-
igéjű művet. 

9. »Magyarország nem volt, hanem lesz* je'igével 
beküldött 2 külön füzet történelmet, melyek közül az első 
füzet címe: »Magyar történelem életrajzi irányban*, a 
másodiké: »Összefüggő magyar történelem * 

10. »Inductivitás« jeligével földrajz az elemi isko-
lák IV. osztálya számára című pályamunkát. 

11. »Haza és szabadság, e két szó az* stb. jeligé-
vel érkezett földrajzi pályaművet. 

12. Földrajz a IV. osztály számára és földrajz az 
V—VI. osztály számára című »Közeliről menj távolira« 
jeligéjű műveket. 

13. »A haza minden előtt* jeligével beküldött 
»Magyarhon földrajzát.« 

14. »Szemlélet az ismeretek alapja« jeligéjű Ter-
mészetrajzi Olvasókönyvet. 

II. Dicséreteseknek találta, de elfogadásra méltóknak 
nem itélte a tanügyi bizottság : 

1. »A ki minek nem mestere, elrontója annak« j 
jeligével érkezett »Első olvasókönyv (ABC)* és »Vezér-
könyv az első olvasókönyvhöz* című pályaműveket. 

2. »A szép iró és jó olvasó könnyen boldogul* 
jeligéjű ABC s elemi olvasókönyvet és vezérkönyvet. 

3. »Szép csillag a honszeretet* jeligével beküldött 
magyar történeti életrajzokat. 

III. Elfogadta s némi igazítás és részben átdolgo-
zás feltétele alatt a pályadíjra méltóknak itélte a tanügyi 
bizottság : 

1. »Kövesd az ész és tapasztalás örök törvényeit* 
jeligével érkezett »Uj magyar ABC és olvasókönyv« 
című pályamunkát s annak ve/érkönyvét. 

2. »Életrajzok a magyar történelemből* című, 
»Minden ember legyen ember és magyar* stb. jeligéjű 
művet. 

3. Az ugyanazon jeligéjű Magyarország történetét. 
4. Kotay Lajosnak nyilt pályázatra beküldött kö-

vetkező című művét: »A magyar királyság rövid föld-
irata.* 

Az el nem fogadott pályaművek szerzői felhívat-
nak, hogy műveiknek mely cím alatt és hova leendő 
küldése felől nt. Némethi Lajos lelkész urat, a tanügyi 
bizottság elnökét ('akik Debrecenben) f. évi szeptember 
i-jéig értesítsék. A dicséreteseknek talált, mint szintén 
az elfogadott pályamunkákat az azokra vonatkozó ha-
tározattal együtt illető szerzőiknek a bizottság el fogja 
küldeni. 

Kőrös-Tarcsán, 1887. junius 23-án. 
Szabó János, 

esperes, egyházker. népisk. 
tanügyi bizotts. elnök. 

T A R C A. 
Feltételes halhatatlanság a bibKa szerint. 

Előadta a párisi általános lelkész-értekezleten 

B y s e IC á r c l 3 7 \ N 

brüsszel i ic f . le lkész . 

Uraim ! »Nem csupán haladást kívánok önöktől és 
magamtól is, hanem egy egészen új irányt: a mi ke-
resztyénségiink revisioját.« Ezt mondta korunk egyik 
legkitűnőbb lelkésze, Monod Adolf. Ez a revisio már 
megtörtént, úgy hogy azt mondhatjuk, hogy a XlX-ik 
század reformja túlhaladja terjedtségben és mélységben 
a XVI. század reformatióját. 

Egyike a leghangzatosabb és a legjobban kétségbe 
vont újításoknak az emberi lét tartamára vonatkozik. Ez 
a titokteljes kérdés, mely ép oly kiváló fontosságú a 
bölcsészetre, mint a vallásra nézve, egyedül e szavak-
ban állítható fel: a lélek halhatatlan-er Akár igennel, 
akár nemmel feleljünk erre, az egész emberi faj örök 
sorsának szabályozását értjük alatta, minden egyéneket 
ugyanazon kategóriába helyeztünk általa. Mintegy 30 év 
óta némely tudósok egy közvetítő megoldásra jutottak. 
Ahelyett hogy tisztán és egyszerűen állítsák vagy ta-
gadják az embernek örök fenmaradását, úgy mutatták 
fel azt mint lehetségest. Szerintök a halhatatlanság nem 
természetünkhöz tartozó tulajdonság, és így egyetemes, 
elidegeníthetlen; hanem ez egy magasztos cél, amelyre 
Isten minket elhív, de amelyet bizonyos feltételek telje-
s í t é s nélkül el nem érhetünk. 

Tudván azt uraim, hogy én is osztozom ebben az el-
méletben, önök szívesek voltak megbízni azzal, hogy ezt 
önök előtt védelmezzem. Ez a bizalom nagyon megtisz-
telő rám nézve, annál is inkább, mert néhány év óta 
Franciaországon kívül lelkészkedem. Én megtettem min-
dent egész erőmből, hogy az önök várakozásának méltó-



kép megfelelhessek, de az én feladatom nagyon nehéz, 
és félek, hogy ennek nem tudok eléggé megfelelni. Bár-
minők legyenek az önök érzelmei, kérem vegyék számba 
jó akaratomat és hallgassanak meg kegyes elnézéssel. 

Vallásos alakjában azaz mint Krisztusban való 
élet, a feltételes halhatatlanság egy valódi »mozgalmat« 
idézett elő. Nagyon különböző szellemek által fogadtat-
ván el ez a hit, heterogen, külön vagy veszélyes esz-
mékkel keverietelt össze, és némely amerikai irók, olyan 
érvekkel támogatták azt, melyek nagyon alkalmasok 
arra, hogy az elmélet önök előtt hitelvesztett legyen. Én 
e túlzásokkal semmi solidaritásban nem állok. Hogy a 
vitát egyszerűsítsem és gyümölcsözőbbé tegyem, több fon-
tos kérdésnél, melyek tárgyunkhoz tartoznak ugyan, de 
attól mégis lényegesen különböznek, csík rövid ideig 
allapodom meg. 

Ha valaha oly helyzetben lennék, hogy a feltételes 
halhatatlanság minden oldaláról értekezném, munkámat 
következő négy részre osztanám: Biblia, História, Böl-
csészet, Természet. E négy könyv mindegyike, egymás-
tól függetlenül, az olvasók külön osztályához szólna. Az 
érvek e négy sorozata ugyanazon ügy szolgálatában a 
legszilárdabb és legteljesebb meggyőződést eszközölné. 
De tekintve azt a kevés időt, a melylyel rendelkezem, 
és e gyü'ekezet tagjait, ma csak az első részre, a Bibliára 
szorítkozom. Még így korlátolva is feladatom oly rop-
pant, hogy egy hosszas tanulmány lényeges eredményeit 
alig mutathatom fel önök előtt, a részletek pedig nagyon 
is messze ragadnának. Mindazáltal kész vagyok élő szó-
val, a szent irás szövege által mind azon állításokat 
védeni, melyeket felhozok. Kell-e mondanom, hogy az 
én exegesisem az eredeti szövegen alapul, a mit semmi 
fordítás se helyettesíthet, és reménylem, hogy el fogják 
önök ismerni, hogy az hű és részrehajlatlan a mai tu-
domány szigorú rendszeréhez. Felhasználtam minden for-
rásokat, a miket csak összegyüjthettem, és örömmel 
nyilvánítom, hogy minden egyes pontra nézve, az én 
általános felfogásomnak segítségére voltak az idegen theo-
logusok és filologusok. Mindazáltal nem hizelgek magam-
nak azzal, hogy e rövid munkával megtérítem önök közül 
uraim azokat, akik másként fogják fel mint én a psycholo-
giát és eschatologiát. De megelégszem azzal is, ha nekik 
benyomást szolgáltattam arról, hogy mi komoly érvekre 
támaszkodunk és így őket arra indítottam, hogy újra 
megvizsgálják azt a nagy kérdést, melylyel ma foglal-
kozunk. 

Mit mond a szent írás a halhatatlanságról ? 
Hogy ezt megtudjuk, tartsunk rövid szemlét a 

szent írók által használt azon főbb kifejezések felett, 
mikor azok az embernek természetéről és végzetéről 
beszélnek. 

Ó - s z ö v e t s é g . 
I. 

Anthropologia. 
I = lélekzés vagy inkább lehelés, jelenti 

a lelkes lények élet-lehelletét, különösen a mennyiben 
az kívülről vétetett, Ez a fundamentális szó, mely 
az ó-szövetségben több mint 750-szer fordul elő, jól 
van fordítva a lélek (latinul anima) szóval. Azt teszi 
ez, hogy egészen egy jelentésű a platóni rendszer l / ne -
jével? Némely helyekből, hol a úgy tekintetik, 
mint az érzelmek még ped'g a vallásos érzelmek szék-
helye, első tekintetre azt lehetne hinni. De a következő 
észrevételek ennek ellentmondanak. 

Először ez a lélek soha sincs párhuzamba vagy 

ellentétbe állítva a testtel; nagyon fontos, még eddig 
nem méltatott tény. 

Másodszor. Ha a néha synonim is a ^S-bel 
(szív), ha kivételesen alkalmaztatik is a szívbeli tehetsé-
gekre, rendesen az egész lényt jelenti. Jahveh Elohim 
formálta az embert a fold porából, lehelt orrlyukaiba 
élet lehelletét és az ember lőn egy élő lélek (ppn 
Gen. II. 7. A jehovista elbeszélő Adam teremtését három 
factornak tulajdonítja: r. anyagi oknak (a cosmicus alany) 
2. ható oknak (isteni lehellet), 3. vég oknak (lélek vagy 
egyén). így az élő lélek, mely a protoplasta egyéniségét 
alkotja, nem egy az ő személyének elemei közül, hanem 
a két első factornak eredménye. Az ember nem bír egy 
lélekkel, hanem maga egy lélek. Tehát egysze-
rűen ezt teszi: en vagy énem. 

Sőt többet. Ha a lélekről való héber fogalom szerint 
néha a benső rész a praedominans, még többször a külső 
rész az. A a vérben székel, minden testnek lelke 
az ő vére. Ez a merész azonosítás bizonyosan onnét 
származik, hogy a héberek a látszatok nyelvén beszélnek, 
de azért annak nem kevésbbé mély értelme van, a mit 
a tudomány mindig jobban megért. És miután ezt meg-
állapították, nincs rajta mit csudálni, ha az észtől meg-
fosztott teremtmény neveztetik léleknek és egy élő lélek-
nek n n (Ezek. XLV1I. 9.). 

Ez általános felfogással teljesen egyezőleg a 
(test) szó gyakran minden földi lelkes teremtményeket 
egyesít egy azaz a növényeknél fölebbvalókká. 
De ha minden test ép úgy alkalmaztatik az állatországra 
mint reánk, egy elég természetes használat, alkalomszerű-
leg az emberiségre szorítja azt. Lényünk anyagi elemét 
és kívánságaink hatalmát emeli ki ekkor. Az ember csak 
test. (Gen. VI. 3.) 

De hát azt teszi ez, hogy a biblia assimilálja lel-
künket az állatéval? Épen nem. Ha egyfelől ép úgy 
földi anyagból valók vagyunk, mint az állatok, másfelől 
Istentől származunk, Istenhez egészen másként vagyunk 
csatolva, mint az állatok. A kifejezés hát e kettős 
viszonyt jelenti. Szokás szerint jelölik vele a vett lehel-
letet, a teremtett életet, néha a teremtőre is alkalmaz-
tatik. A biblia hát az embert, anélkül hogy helyét pon-
tosan kijelölné, annak a mérhetlen láncnak egy gyűrű-
jévé teszi, mely a puhányoktól vagy az efemer férgektől 
egész a minden élet alkotójáig emelkedik. 

Látjuk hát, hogy a lélek a héber felfogás szerint 
nem foglal magába se halált, se halhatatlanságot. Az 
egyszerűen egyéni élet; tartamát és tulajdonait illetőleg 
azon lények fokozata szerint változtatják, akiket az lel-
kesít, minden egyes esetben külön kell meghatározni. 
Az állatországban kénytelen meghalni, az isteni világban 
pedig eltörölhetetlen, még az Isten örökkévalóságát is 
határozottan az bizonyítja. 

A mi az emberi lelket illeti, gyakran van szó 
annak megöléséről, a Cananeusok lelkét kardvágással 
sújtják. Az izraeliták Illés lelkét keresik, hogy azt meg-
foghatnák ; a lélek, mely vétkezik meghal; ez a lélek 
kivágassák az ő népe közül. Mind e kifejezések a fizikai 
életre vonatkoznak. 

Többször van szó a halottak lelkéről, a melyen a 
hullákat kell érteni. Sőt sokszor elhagyják a »meghalt« 
szót, hanem a jelölik a testet is, melyet az élet 
lehellete elhagyott. Azért Segond nem is habozik a 

testnek fordítani, e heroicus eljárással igazolva 
azt, hogy a héberek mennyire távol voltak az anthro-
pologiai dualismustól, amit később a keresztyén tudósok-
nak a görög bölcsészettől kelle kölcsönözni. 

így hát a héber canon szempontjából a .lélek 



semmikép se az a magasztos dolog, az a független, 
szellemi és elpusztíthatlan entitás, amit Socrates és Platón 
bírnak. Az fizikailag éhet és szomjat szenved, kövérsé-
get és vért ehetik, eledellel és itallal jól lakik, erősítő 
eledellel lakmározik. Épen nem úgy jelenik meg előttünk 
mint az örökkévaló kisugárzása, hanem mint gyenge tü-
nékeny dolog, mely elfoly a vérrel ereinkből és végsó-
hajunkkal együtt kihal. 

2. Szellem héberül fill- mely néha párhu-
zamba van téve a lélekkel, már mélyebb és gazdagabb 
ismeret jele. Anyagi értelmezésből indulva ki, általmegy 
a metafizikai értelmen, hogy a vallásos és erkölcsi érte-
lemre emelkedjék. Jelenti először a tüdőből kijövő lélek-
zést, lehelletet cselekvőleges szempontból vagy szelet, 
azután bátorságot, buzgóságot, haragot, leggyakrabban 
életelemet, egyetemes erélyt, mely magát a í*?£>ben 
egyénesíti. Az Isten kiválólag szellem, a nabi szellemi 
embernek neveztetett. A Jahveh H ^ - j a az ő teremtő 
hatalma, minden életnek, minden tevékenységnek tűz-
pontja. Tőle származnak a talentumok és erények, a 
lángész és hősiség, ezen felül minden prófétai ihletés. 
Eredetileg hozzávitetik vissza az erkölcsi világ minden 
tüneménye akár jó, akár rossz legyen, később neki tu-
lajdonítják a szentséget. Tágabb értelemben hát ez a 
FJÍH a7> a rait m a i napság absolut causalitásnak vagy 
isteni immanentiának nevezünk. 

Az emberben a ellentétben van a testtel, a 
melylyel a lélek közbenjárásával közlekedik. De nem 
szabad összezavarni a vérrel, és soha sincs szó annak halá-
láról. Könyebben összezavarták azt az elohim fi ipájával, 
azon jó és szent szellemmel, mely az izraelitáknak ada-
tott, hogy őket bölcsekké tegye, egyenes úton ve-
zesse és saját szellemöket megújítsa. így koronázta be 
a teremtő az ő munkáját, midőn az emberi szellemet 
alkotja ő benne. Ilyen a (111 legfensőbb nyilvánu-
lása bolygónkon, ez az összekötő kapocs cosmosunk és 
minden test szellemeinek istene között. 

Semmi kétség se lehet hát a fölött, hogy az ó-szö-
vetségi nyelvezet szerint a szeHemnek sokkal fensőbb 
méltósága van a léleknél. Ebből az következik, hogy az 
halhatatlan? 

E következtetésre a Pred. XII. 7. verséből jutottak, 
a hol ez mondatik: akkor a pornak ismét vissza kell 
tér ni a földbe, a mint volt, és a szellem visszatér 
Istenhez, aki adta azt. De ha neki ezt az értelmet kellene 
adni, úgy ez a szó a szent irók összes nézetével ellen-
mondásban lenne. Mert azok előtt az emberek nem szelle-
mek, hanem csak testek ; a szellemtől származik az egyéni 
élet, ez annak titkos mozgatója, de annak nem alanya, 
lényegünknek nem képezi alkotó részét, az az örökké-
valóé, ki azt nekünk kölcsönzi és azt tőlünk mindig 
visszaveheti (Job XII 10.). Tehát az egy egyszerű erő 
(vis vagy virtus), bizonyos értelemben isteni, de személy-
telen, melynek az állatok ép úgy viselői, mint mi, és 
mely nem hogy isteniesítne bennünket, hanem még csak 
emberi lényeget se képez. Mint erő bizonyára elveszhe-
tetlen, de permanentiája nem gátolja az emberi létei meg-
szűnését. Mikor az Isten jónak látja, visszavonja azt azon 
teremtéseitől, kiket az lelkesített, az visszatér hozzá, mint 
minden élet forrásához, anélkül, hogy e kifejezések (vissza-
térni, visszavonni) bármi egyenes viszonyban lennének a 
személyes halhatatlansággal, sőt ellenkezőleg, annak el-
pusztulását jelölik. 

3. Isten képe. Ha a modern tudománynyal egye-
zőleg a héber biblia bennünket az állatokhoz közelebb 
visz, nem kevésbé állítja természetünk méltóságát is. 
Teszi a genesis jehovista töredékében, ép azon versben, 

a mely Ádámnak az élő nevet adja. (II. 7.) Ott egy 
D M n v a n s z ° , a z életnek egy lehelletérői, a 
mit Jahveh Elohim kívülről fuvalt a protoplasta orrlyu-
kaiba. íme az éltető szellem, mely áthatja és felmelegíti 
az agyag szobrot, íme a mennyei szikra, mely az álla-
tok legtökéletesebbjét, okos teremtménynyé, emberré 
változtatja. 

Az emberiségnek megkülönböztető jelleme még 
inkább ki van emelve az ó-szövetség első lapján az elo-
hista elbeszélésben, a hol Isten képéről van szó. Hogy e 
szép kifejezést megértsük, emlékezzünk vissza azon új 
név fontosságára, amely alatt Isten kijelenti magát 
Mózesnek. Jahveh azaz Én vagyok, az, aki van, vagy 
rövidebben : vagyok ; ez nem örökkévaló, hanem a Lény. 
A tetragramma nem szól egyenesen a tartamról, hanem 
a lényeges és független életről; az inkább magában fog-
lalja az örökkévalóságot, mint állítja azt. Elohim jelenti 
az élő Istent, az Előt, a személyes absolutumot, minden 
léteinek első okát. 

Es most miben áll az Isten képe, amelyre terem-
tettünk ? Bizonynyal némi tekintetben egy valóság az : 
lényünk minden része eredetileg oly módon alkottatott, 
hogy a végesben a végetlen teremtőnek attribútumai 
vizszasugározva legyenek. Az Istennel való analógiánk 
előttem nem annyira kiindulási pontnak, mint inkább 
rendeltetésnek tűnik fel. A mi még jobban kitűnik a 
szövegből, ha azt úgy fordítjuk, mint Maian C.: teremt-
sünk embert a mi képünk végett. Mert Isten mindenek-
előtt, mint kiválólag Lény akart ismertetni; az ő életé-
nek közlése a legmagasabb cél, mely elénkbe tűzetett. 

Ugyanezen eredményre jutunk, ha a szabadságot 
jelöljük meg, mint azon lényeges pontot, amely által 
Istenhez hasonlítunk. A mi szabadságunk korlátolt és 
viszonylagos, míg istené absolut. A mi szabadságunk 
egy választási tehetség lételén, egy egyszerű hatályon 
kezdődik ; a helyett hogy magát teljesen érvényesítené 
és egy állapottá, egy végleges tulajdonsággá válnék, el-
fogyatkozhat, elenyészhet, egy rabszolgaság által he-
lyettesíttetik, mely bennünket az állatok alá sülyeszt. 
Szabadságunk rendes használata, egy erkölcsi elhatározás 
az, ami által az embernek mennyei atyjához hasonlóvá 
kell lennie, hogy elérje az isteni és örök életetet. De 
még ezen a ponton is az Isten képe nem megettünk, 
hanem előttünk van. Természettel ép úgy nem bírjuk a 
halhatatlanságot, mint a szentséget; Isten jósága felajánlja 
azokat nekünk és felhív bennünket arra, hogy azokat 
felkeressük, megszerezzük. Baksay László. 

(Folyt, köv.) 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
,, Magyar ev. r e f . Chorálkönyv" orgonára és négy-
szólamú vegyes énekkarra alkalmazta; közjátékokkal ellátta 
Szügyi József a békési ev. ref. egyház orgonista-kán-

tora stb. 1. II. rész. Szerző tulajdona. 
(Folytatás és vége.) 

Szerző munkájában összesen 180 chorál dallam 
van összhangosítás végett felvéve, illetve kidolgozva. Az 
anyag tehát elég sok. Minthogy azonban ismertetésem-
ben ezt mind felvenni teljes lehetetlen, most tehát 
már csakis azon általános elvekről fogok inkább szólani, 
a melyeket szerz^ munkája kidolgozásában több helyen 
kellő figyelemre nem méltatván, abban még igen sok 
kívánni valót hagyott hátra s a melyek egyátalában nem 
mutatnak gyakorlott kézre és a hangzatok összekötésénél 
biztos jártasságra. ' 



Szerző munkájában általában a hangzatok össze-
kötésénél a hangzatoknak oly szétszórt állásával talál-
kozhatunk, melynélfogva nem ritkán kénytelen szerző 
az egyes szó'amok vezetésénél, különösen a bassus és 
tenor szólamot egymástól oly távolságban alkalmazni, 
hogy e miatt e két szólam igen sok esetben nemcsak 
tized, de tizenketted hangközben is áll. Az alhangoknak 
ily szétszórt, úgyszintén a felhangoknak ezekből folyó-
lag olyan összeszorított állása, mindig az egyes szóla-
mok rovására történik s az a vegyes énekkaroknál is 
kevésbé engedhető meg; zongora-tételeknél vagy vonós 
négyeseknél s általában zenekari művekben igenis hasz-
nálják, de még ott is más alkalmazásban látjuk azt. Egy 
chorál dallam összhangosításánál, hol a fősúlyt a két 
szélső hangra (bassus és soprán) kell fektetnünk, a többi 
szólamok mozgását ezek irányítják. 

Ily feltűnő hibás szólamvezetéssel találkozhatunk 
p. o. mindjárt az I-ső zsoltár 8-ik sorában, a XVII. 8-ik 
sorában, a XVIII. i . 5. és 7-ik sorában, a XXXIV. 4 ik 
sorában, a LXI. 5-dik sorában és a 75-ik dicséret 2-ik 
sorában. A hangzatok ily szétszórt állásának ellentétes 
alkalmazását is bőven találhatjuk meg szerző munkájá-
ban, p. o. a CL. zsoltárban, az 5-ik dicséret 2. és 7-ik, 
a 163., 177. és a 179-ik dicséretek első soraiban, úgy-
szintén a 101. lapon a LXIV. éneknél. A hangzatok-
nak ezen összeszorított állásának alkalmazása által kény-
telen aztán szerző a dallamok összhangosításánál a 
hangzatoknak olyan állását venni használatba, mely a 
további hangzatoknak szabatos összeköttetését nemcsak 
lehetetlenné teszik, hanem azt semmit sem mondó, üres, 
a dallam alakulásához egyátalában nem illő harmóniával 
kisérni is kénytelen. Ily körülmények között megtörté-
nik aztán, hogy a szólamokat egy ötödik hanggal kell 
megszaporítani, melynek ott a tiszta, szabályos harmo-
nizálásnál helye nincs. Erre nézve is számtalan példákat 
hozhatnék fel szerző munkájából, elégnek tartom azonban 
azt csak nthány példában felmutatni; így talá'juk azt a 
XXX. zsoltár zárhangzatánál, a XXXI. zsoltár 6., — a 
XL1II. 5., a LX. 8., a CXLVI. 5., az 5-ik dicséret 14., 
és a 26-ik dicséret 8-ik soraiban stb. 

Már az egyes hangzatok összekötésénél is megen-
gedi magának szerző a bővített és szűkített hangközök 
használatát, sőt széltire találkozhatunk a munka folyamán 
az alhangnak heted lépésével is, még pedig lefelé al-
kalmazva azt. A hangzatoknak ilyen összekötésénél 
aztán, az egyes szólamok vezetése nem természetes, sőt 
erőltetett; leéneklése pedig nehézkes, dallamosnak pedig 
épen nem mondható ; ez oknál fogva lehetőleg kerülni 
szoktuk annak használatát is. Igen sok példával szol-
gálhatunk szerző munkájából az e fajta összhangosítás-
sal; p. o. a bővített és szűkített hangkörökre nézve a 
XXII. zsoltár 1., a XXIX. 3., a XXX. 3., a XXXIII. 2., 
a XL. 2., 4., a XLIII. i., a LXV. 5., a LXXVIII. 1., 
a XCVI. 5., a XCVII. 2., a CXVII. ó„ a CXXXVII. 1., 
a 63. dicséret 2., a 65. 1., a 70. 7., a 72. 4., a 137. 1., 
a 177. 5. és a 229. dicséret 3 dik sorában. A heted 
hangköznek lefelé lépésére nézve pedig a III. zsoltár 
12. sorában, a XXIII 1., a XXV. 2., a XXVII. 8., a 
XXXI. 3 , a XXXIV. 5., a XXXV. 3, 6., a XXXVII. 6., 
a XLII. 6., a XLVI. 2 , a LXX. 3., a XCI. 2., — a 
XCII. 8., a CX. 1., a CXXX. 1., a CXXXVII. 1., a 
CXL. 1., a CL. 8., a 61-dik dicséret 3 , a 137. és a 
144. 2-ik sorában. m 

Ötöd meneteket is találhatunk. Ezek használata 
szintén nem engedtetik a zeneszerzés terén, illetve egy 
dallam összhangosításánál. Ily feltűnő ötödmenetek hasz-
nálatát látjuk pedig gyakran a záradék és kezdő hang-

zatoknál ; p. o. a XXIV. zsoltár 5—6. sorai között, az 
L. 3—4. s 4—5., a LXXVIII. 3., a 26. dicséret 7—8., 
a 72. 1 — 2., és a 173. dicséret 4—5-dik zár- és kezdő 
hangzatainál. Az LI. zsoltár 6-ik sorában, úgyszintén a 
XCVII. 2. és Uram a töredelmes kezdő éneknél pedig 
nemcsak a záradékoknál, hanem a dallam folyama alatt 
is láthatjuk azt. Ha szerző a kezdő hangzatoknak is oly 
állást ad, amint azt a zárhangzatok megkívánják, úgy 
az ötöd, valamint a nyolcad meneteket is kikerülhette 
volna ; így az egyik sorból a másik sor kezdő hangza-
taba való átmenetel, az énekesre nézve nehézkes, sőt 
szabálytalan is ; amennyiben ezen két hangzat összekö-
tésénél az egyes szólamokban kereszt állás áll elő; p. o. 
a VI. zsoltár 3 - 4 . , a XXVII. 4—5., a XXXVIII. 2—3., 
a XLVi. 4 — 5., az L. 4—5., a CX. 3—4., és a 157-ik 
dicséret 1—2-ik soránál. 

A záradékoknak olyan alkalmazása is, mint azt 
szerző a 26. dicséret 2-ik sorában, a 65. dicséret 4., a 
76. dicséret 4. és a 157. dics. 1., és a LXIV. ének 4-ik 
sorában használja, sem fél, sem egész, még kevésbé 
pedig chorál záradéknál nem engedhetők meg. A zára-
dékoknak ilyen s ezekhez hasonló alkalmazása a chorál 
dallamok összhangosításánál kerülendő; nincs annak ott 
semmi helye; a dallam charaktere sem engedi meg. 

Még csak a felvett hangnemekre teszem meg álta-
lános észrevételeimet. Szerző munkájának előszavában 
általános tájékoztatás végett bővebben értekezik az egy-
házi hangnemekről s munkájában már minden egyes 
dallamnál megnevezi azon hangnemet, a melyben az 
illető dallam, hangkörét tekintve mozog. Méltán kérdésbe 
tehetjük azonban már itt is, hogy ha már mindezeket 
tudod, mi hasznát veszed f Hiszen szerző maga sem tartja 
meg az eredeti hangnem alakját az egyes dallam-sorok-
ban ; elfogadja a hangközöknek azon változtatását, mely-
nélfogva aztán az illető hangnem is már az újabb zene-
elmélet alapján elő álló mol és dur hangnemekben találja 
meg kiindulási pontját. Ezt mutatja a szerző által az 
egyes énekek összhangosításánál a vonal-rendszer felett 
jegyzett s a játszó figyelmeztetésére szolgáló felemelő, 
lenyomó és helyreállító zenei-jegyek használata; p. o. a 
XXVI-ik zsoltár második sorában és igen sok más he-
lyen. De nem mondhatjuk a jelzett hangnemeket sem 
egészen a valóságnak megfelelőknek; amennyiben én az 
egyes hangnemekre nézve teljesen más véleményben 
vagyok; így p. o. a szerző a XVIII. és a XXIII-dik 
zsoltár hangnemét 6r-mollnak jelzi ; én ezeket ér-dóriai-
nak tartom ; a XXVI-ik zsoltár hangnemét szerző E-iri-
giainak, én ^4-aeoliainak; a XXVIII-ik zsoltár hangne-
mét szerző 6r-mollnak, én 67-aeoliainak; a XXXIV-dik 
zsoltár hangnemét szerző JE-mollnak, én 7£-dóriainak 
a XLVI-ik zsoltár hangnemét szerző E-dóriainak, én 
-É'-mixolydiainak; az Ll-ik zsoltár hangnemét szerző 
í?-frigiainak, én (7-aeoliainak; a LXI-ik zsoltár hang-
nemét szerző yl-mollnak, én ^4-dóriainak ; a XCI-ik zsol-
1ár hangnemét szerző /^-dóriainak, én I) mollnak; a 
XCVI-ik zsoltár hangnemét szerző Z>-mollnak, én D-dó-
riainak ; a CIV-ik zsoltár hangnemét szerző 7?-dóriainak, 
én E'-aeoliainak; a CXLVI-ik zsoltár hangnemét szerző 
.-4-dóriainak, én I£-mollnak, végre a 70 dik dicséret 
hangnemét szerző A-frigiainak, én vl-aeoliainak tartom. 
Bizony jobb lett volna, ha szerző mindezen nagyhangú, 
azonban ma már kevés jelentőségű elnevezéseket egészen 
mellőzi, úgy sem felelnek azok már meg a mai időben 
használatba vett egyházi dallamaink menetének. A nép 
nem úgy énekli azt már régóta; már a Maróthi-féle 
»Harmonicusban« is több dallamnál eltéréseket találha-
tunk, az újabban revidiált »Közönséges használatra ren-



delt Énekeskönyvünkben pedig már egészen a mai zene-
rendszer alapján vannak a dal'amok felvéve. 

Nem hagyhatom megjegyzés nélkül itt szerzőnek 
azon eljárását sem, melynél fogva némelyik éneket több 
előjeg) ű hangnemből dolgozván ki: ez állal ezen éne-
kek lejátszását, különösen kezdő orgonisták részére szánt-
szándékosan nehezebbé kívánta tenni. Ennek aztán az 
lesz a következménye, hogy vagy kénytelen azt az illető 
más hangnembe áttenni, s ez ismét több nehézséggel jár 
rá nézve, vagy pedig a/t úgy játszani, amint az kidol-
gozva van, mely esetben a hangjegyek olvasásának 
megnehezítése által játékában oly hibák fognak lenni, 
melyek úgy a dallam, mint a harmónia tisztaságát za-
varják. 

Végre a közbejátékokra vonatkozólag sem mondhat-
juk, hogy azok eléggé sikerültek, amennyiben kellőképen 
nem vezetik át a hallgatót a következő sor kezdő hang-
zatába, sőt sok helyütt zavarólag hatnak ; nem mondható 
sem cliorálisnak sem figurálisnak; egy nagyobb részét 
pedig már a Nagy-Károly-féle »Templomi és temetési 
Kar éneke sí könyvből ismerjük. 

A munka kiállítása és berendezése elég csinos. 
Egy pár sajtóhibát azonban találtam benne s ezt csak 
azért említem meg, nehogy azt gondolja az illető, ki 
ezen könyvet használatba fogja venni, hogy az abban 
előferdülő szokatlan összhangosításnál, talán egyik vagy 
másik hang, nem a szerző intentiójánál fogva nyert ott 
alkalmazást! 

Mindezekből látható tehát, hogy igen is vannak 
szerző munkájában, több oly részek, melyek többé-ke-
vésbé a szabatos négyszó'amú tételek szabályainak, annál 
is inkább a chorál-dallamok összhangosítási törvényei-
nek nem felelnek meg, s ezen fogyatkozások szerző 
munkájának csakis hátrányára szolgálnak. Én tehát ezen 
munka kidolgozását nem mondhatom oly sikerültnek, 
mint azt Ká'mán Farkas úr e lapok mult évi folyamá-
nak 46-ik számában nyilvánította ; művészi koszorúval sem 
tisztelhetem szerzőt meg, mint azt már előzőleg Kálmán 
Farkas úr tette, sőt bármennyire elismeréssel és méltány-
lással vagyok szerző munkásságára nézve : én ezen mun-
kát jó lélekkel nem ajánlhatom, annál is inkább nem, 
mert különben is oly szerencsés helyzetben vagyunk mi 
ev. reformátusok is, hogy mindezeket, só't nagyobb szám-
ban is a Sz. Nagy Károly-féle erdélyi és magyarországi 
reformátusok számára kiadott »Templomi és temetén 
Karénekesi könyvében a legszebb kidolgozásban 
találhatjuk fel• Ezen munka pedíg folytonosan kap-
ható a szerzőnél Debrecenben; a 111-ik kiadása épen 
most jelent meg igen szép kiállításban. 

Szolgáljanak mindezek szerzőnek némi tájékoztatásául 
munkájának egy újabb kiadásánál s legyen meggyőződve 
szerző, hogy midőn fentebbi munkáját bírálat alá vettem, 
a legjobb indulat vezette tollamat, s fogadja tőlem azon 
őszinte nyilatkozatomat, melyszerint én leszek az első, 
ki kellőleg méltányolni s elismerésemet nyilvánítani fo-
gom szerzőnek minden oly egyházi zeneirodalmunkat 
érdeklő nemes törekvésében, a mely annak hiányait lesz-
nek pótolni hivatvák ! 

Ezek után áttérek a * Zenelap ban megjelent s a 
magyar rerormált egyház ének- és zene-ügyre vonatkozó 
közleményre, melyre nézve helyreigazító észrevételeimet 
e lapok legközelebbi számában egy külön cikkben fogom 
megtenni. 

Oláh Károly, 
ref. tanítóképezdei ének-

es zenetanár. 

B E L F Ö L D . 
Nyiiatkozat és Önvédelem. 

Nagy tiszteletű Kenessey Béla úr, a »Prot. Egyh. 
és Isk. Lap« idei 25., 26-ik számaiban a nt. Szász Gerő 
által szerkesztett »Prédikátori Tár«-ban foglalt dolgozato-
kat bírálat alá véve, az irodalmi tisztesség határai közt 
elmondja egyéni véleményét mindenikre nézve úgy, a 
hogy a dolgozatok egymásután következnek. 

Kivételt csupán reám nézve tesz; amennyiben a 
sorrendet elhagyva az én pünkösti beszédem bírálatával 
rekeszti be a prédikációk ismertetését, mint látszik azért, 
hogy engem megleckéztethessen. 

Azt mondja ugyanis, hogy az az én beszédem 'nem 
egyébb, mint a n. Szoboszlói Papp István úr nyomtatás-
ban megjelent pünkösti beszédjének csaknem szószerinti 
lemásolása ; s idézi mindkettőnek alapigéit, felosztását, 
eszméi menetét, tartalmát stb. S hogy írói csekély re-
putatiómat tönkre tegye,^nem^átalja ily^ lesújtó nyilat-
ko. atot tenni; »hogy e'beszéd (t. i. az enyém) nem 
szó szerinti lemásolás, hanem olyforma átdolgozás, a 
mit tesz az ember hirtelenében vasárnap"" reggeli tem-
plomozás előtt, ha nem ért rá a hét folyamán prédiká-
cióra készülni; s akkor elővesz valamely jelesebb auctort, 
s annak beszéde nyomán ír valamit; s míg leírja, vagy 
megtanulja, némileg átalakul az a más beszéde a pré-
dikátor egyéniségének megfelelőleg. De az ilyen beszé-
det nem szokás nyom,atás^aIá^adnÍ'~a~mi magunk neve 
alatt stb. 

Ha így állana az én beszédemmel a dolog, semmi 
szóm sem volna hozzá ; mind teljes igazság az, a'mit az 
így megjelent beszédről mond. De nézzünk közelebbről 
szemébe a dolognak. 

Ha r.em ismerném a®kútfőt, melyből az egyházi be-
szédet mind én, mind n. Szoboszlói úr merítettük — miután 
a nagyt. bíráló úr mindkettőnek alkatrészeit teljesen 
egyezőknek nyilvánítja — röviden annyit mondhatnék : 
»magna ingenia conveníunt« ; de ekkora szerénytelenség-
gel nem bírván — bátor vagyok a nt. bíráló urat fel-
kérni, legyen szíves a német eg) házi irodalom nem épen 

j utolsó munkásának Draeseckénelc több kötetben meg-
jelent munkáit megnézni, és azok egyikében az eg\ házi 
beszédet ily cím alatt »Das Christenthum ist die Mutter -
sprache der Menscheiti megtalálja. Ezt fordítottuk le 
mindketten Sz. úr is, én is, talán egy időben. Az 
én fordításom a 30-as években történt nagy-enyedi 
papságom idejében ; szépnek és tanulságosnak tartván 
ugyanakkor el is mondottam. Es ha az 1840-ben meg-
indított egyházi beszédeim kiadását folytathatom e be-
széd ott meg is jelent volna. S ha ez azon időben 
megtörténik — a Szoboszlói-féle kérőbb megjelent 
ugyanezen egyházi beszédre reáfogta volna-e a bíráló : 
hogy ez a Fábián Dániel által kiadott beszédnek oly 
átdolgozása »milyet az ember hirtelenében vasárnap 
reggel templomozás előtt egy-egy jelesebb auctorból 
egybefércel stb. ?« Nagyon kétlem! 

Es itt egész őszinteséggel s bíza'ommal kérem 
azon t'sztelt paptársaimat, kik a Szoboszlói-féle egyházi 
beszédnek birtokaban vannak : szíveskedjenek a szóban 
forgó egyházi beszédet, az én" inci iminált beszédemmel 
egybehasonlítni s már maga az irmódorT'Teltünt.eti^'a 
keltő közötti különbséget; mit maga a nt. bíráló úr is 
elismer, nvdőn az elsőt »ódonszerűnek« az utolsót »szó-
nokilag hatássze>űbb«-nek jelez. 

Erre ugyan azt mondja »hogy míg leírja, vagy 
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megtanulja némileg átalakul a/, a más beszéde a prédi-
kátor egyéniségének megfelelőleg.* Ugyan ne tréfáljon 
nt. úr ! Hát feltehető-e egy oly papról, ki csak vasárnap 
reggel kezd az napi szónoklata felől gondolkozni,hogy fá-
radságot vegyen magának egy már kinyomtatott, talán 
ívet meghaladó beszédet oly rövid idő alatt le'rni, vagy 
épen átdolgozni mindvégig változtatott írmodorral ? és 
miképen tanu'ja be más styllel, mint a mi az e'őtte álló 
egyházi beszédben van ? Az ily még valószínűséggel sem 
bíró feltevések olvasásakor akaratlanul is eszembe jutnak: 
a kákán bog keresés — az egér farkába kapaszkodás is-
meretes közmondások. 

Ily kimélet nélküli gyanúsításra úgy hiszem eddigi 
egyházirodalmi munkásságom folytán nem adtam okot; 
s jó lélekkel mondhatom, hogy félszázadot meghaladó't 
pályám alatt soha — még közönséges vasárnapokon sem 
álltam készületlenül szószékbe, mennyivel kevésbé te-
hettem ezt a keresztyénség oly nagy ünnepén, mint a 
pünköst! Bűnöm e tekintetben csak az: miért nem 
előzte meg az én e tárgyú beszédem kiadása a Szobosz-
laiéit ? akkor: a most engem sújtó kárhoztatás vagy 
reáesett volna ; vagy a bírálat, minden erre vonatkozó 
észrevétel nélkül átsiklik ay. egybehasonlí'ás tekintetében. 

Ha kegyes lesz vala a nt. bíráló úr 1871-ben ki-
adott, »népszerű egyházi beszédeim« évfolyamát — az 
arra ugyanazon évben e becses lapok 25-ik számában 
megjelent illetékes bírálat kapcsában átolvasni — meg-
győződhetett volna arról, hogy van Istentől nyert 
annyi tehetségem : miszerint nem szoru'ok a magyar 
szónokok egyházi beszédeinek sem lemásolására, sem 
változtatott modorú átdolgozására. Annyi önbecsérze'et 
is feltételezhet bennem, hogy az ily átdolgozásokat 
saját nevem alatt nem bocsátanám közre Azt is meg-
jegyzem, hogy e beszédemet nem szerkesztői felszó'í-
tásra, hanem önkénytesen küldtem be, mint ifjúkorom 
oly dolgozatát, melyet ma is jónak és épületesnek tar-
tok. Hogy maga a szerkesztőség sem ismerte a Szo-
boszlai-féle ezen beszédet, világos abból: hogy azon 
baráti viszonynál fogva melyben velem áll : teljesen ki-
adatlan hagyta volna egy barátságos figyelmeztetés 
mellett, de kiadásával szándékosan nem compromittál. 

Ez egész dolgozatban annyi a valóság, hogy egy 
hírneves német író egyházi beszédjét Szoboszlai is — 
én is lefordítottuk; még pedig, mint a nt. bíráló úr 
megjegyzi oly híven, hogy nemcsak az eszmék — de 
a mondatok is sok helyt egyeznek. Nem is teszen ki-
fogást a belbecs ellen ; csak engem vádol átdolgozás-
sal. s szégyenpadra akar állítani annak nevem alatti 
közléseért. 

De hát ha jó az egyházi beszéd, mi kár van 
annak közlésében 1 s ha egy püspök érdeméből semmit 
sem von le annak más nyelvből való átültetése anya-
nyelvünkre : miért vagyok én gyanu?ítva azzal, hogy 
a magamét nem az eredetiből, hanem az átültetettből vet-
tem ? midőn becsületemre mondom, hogy a Szoboszlay-
féle beszédet soha sem láttam. 

Ha a kegyelem istene még napikat ad napjaim-
hoz, s tervem sikerül — egy újabb közrebocsátandó 
egyházi beszéd-sorozattal fogom bebizonyítani a nt. bí-
ráló úr felőlem tett gyanúsításának legalább is elsietett, 
téves voltát. 

Sz.-Cseh, 1887. junius 6-án, 
Fábián Dán iel, 

ev, ref. pap. 

Válasz a nyilatkozatra és önvédelemre. 
Teljes tisztelettel vettem nagytiszt. Fábián Dániel 

sz.-csehi ref. lelkész úrnak fentebb közlött nyilatkozatát 
és önvédelmét. Legyen szabad azonban reá "— nem ön-
védelmemre, mert hiszen védekezésre okom nincsen — 
egy-két megjegyzést tennem s illetve némi commentár-
ral szolgálnom a Nagytiszteletű úrnak. 

Annak, hogy az ő beszédéről a legutolsók között 
emlékezett meg bírálatom, egyáltalában nem az az oka, 
mintha őt »megleckéztetni« kívántam volna, hanem 
csupán az, hogy igazán kétségben voltam a.', iránt, hogy 
mit tevő legyek e beszéddel, a mikor megláttam annak 
a Szobosz'ayéval való nagy hasonlatosságát. Kíméletle-
nül nem akartam nevén nevezni a gyermeket, határo-
zottan reámutatva, hogy az irodalmi plágium s bizonyos 
habozás után megelégedtem c^ak annyival, hogy tárgyi-
lagosan kimutattam a két beszéd rokonságát s azt, mit 
annyira rossz néven vett Nagytiszteletűséged, a dolog 
enyhítésére hoztam fel. Nem vettem én szó szerint azo-
kat az annyira incriminált sorokat, hanem csak azt akar-
tam velők kifejezni, hogy »olyan formán« történhetett. 
Nem az a kérdés, hogy vasárnap reggel vagy még 
szombaton s esetleg pénteken készült-e az átdolgozás, 
hanem a7, hogy az nem eredeti prédikáció s másnak a 
beszéde lett kiadva a saját neve alatt, inegnevezése nélkül 
annak a másnak, a kié tulajdonképen a prédikáció ere-
detileg volt. S itt absolute nem változtat a dolgon sem-
mit az, hogy a beszéd nem Szoboszlay tói van véve, — 
mínt én gondolám, nem ismervén Draesecke e beszédét 
— hanem Draeseckébol van fordítva s onnan fordította 
Szoboszlay is. Okvetlen meg kellett volna nevezni a 
forrást, ha oly jól méltóztatik rá em'ékezni, s ugyanezt 
kellett volna tennie már Szoboszlayn\k s illetve az ő 
prédikációi kiadójának is. Akár magyar szerzőtől nyo-
matok le valamit a sajátom gyanánt, akár németből 
vagy bármely más nye'vből fordítok le va'amit az ere-
deti szerzőjének megnevezése nélkül, egy és ugyanazon 
dologban vagyok hibás. Nem ugyanezen mulasztással vá-
dolták-e bo'dogult Dobost a debreceni »Őrállók« ? Nem 
volt s nem is lehetett nekik sem kifogásuk az ellen, 
hogy Coquerel, Cellerier, Gerok stb. szólaltak meg szép 
magyar nyelvünkön s oly hatalmas stylussa1, mint volt 
Dobosé, hanem az ellen, hogy nem voltak megnevezve 
a források, honnan az e-ragadó szép beszédek vétettek. 
Draesecke szép pünkösti beszédét Ís nem árt két fordítás-
ban ís bírnunk — már csak azért sem, mert mindkettőn 
látszik a gondos átdolgozok egyénisége, csak oda kel-
let vo'na egyszerűen írni »Draesecke után« s akkor nem 
szereztem volna egy kellemetlen órát sem Nagytisztele-
lűségednek, de 0:i sem nekem. Távol volt tőlem egy-
aránt a »megleckéztetés« és »szégyenpadra állítás* 
Idézhetném a mit Petőfi írt Vörösmartyhoz : 5 Nem én 
tépem le hom'okáról a babért.« Tökéletes félreértésen 
alapszik az egész »nyilatkozat®, mikor azzal vádol, 
m'ntha felsietve, tévesen vádoltam« volna. Ha *vád<í lett 
volna is, íme alaposnak bizonyu't. Nekem az akaratlanul 
szerzett kellemet'enséget százszorosan adta vissza Nagy-
tiszteletű úr. Mert már eléggé fájt constatálnom azt, 
mit consta'á'nom kellett. Kegyeletes tisztelettel s lelke-
sedéssel csüggök egyházunknak úgy is oly csekély 
számban levő nagyjain, azokon, kik életük egész erejét, 
legjobb tehetségüket a mi szegény egyházunknak szen-
telték s kegyeletemben szeretném őket, mint a nagy 
hősökkel teszi a rajtok csüggő hálás emlékezet, felibe 
emelni minden emberi kicsinységnek és csak nagyságu-
kat mutatni fel mindenki előtt, hogy oly nagyoknak 



lássa őket más is, mint én látom. Személyesen nincs I 
szerencsém tisztelhetni Szilágy-Cseh nagyérdemű papját, 
de ismerem épen a hivatkozott beszédekből s ha azok 
nem ismertetnék is meg eléggé, jól ismerem nemes 
alakját, tiszte'etreméltó jellemét e becses lapok nt. szer-
kesztőjének elbeszéléseiből, ki mindég annyi melegséggel 
nyilatkozott ró'a s mi e törpe kornak szü'öttei álmélkodó 
bámulattal nézhetünk csak a magyar szabadság hű con-
fessoraira, kik között Nagytiszteleted is ott volt. A hazafi 
előtt már ez egy magában rendkívül magasságra emel-
heti, ha a theologus előtt még magasabbra nem helyezné 
a Krisztus igájának 50 éven keresztül örömmel s kitar-
tással való hordozása. Fiúi tiszteletemnek fájt elmonda-
nom, a mit találtam s most faj az a * nyilatkozat és ön-
védelem*, mely teljesen félreérteit és bánt az a hang, 
melyen az egész tartva van. Ha én az birodalmi tisz-
tesség határai között* mondom el véleményemet, ugyan-
ezt joggal megkívánom bárkitől, ha báimi észrevéte'e j 
van is nézeteimre. Nem irói viszketeg az, mí kezembe 
adja a tollat, hanem az a szent vágy, az az olthatatlan 
lelkesedés, hogy valamit, bármi csekélységet is használ-
hassak egyházamnak a nekem adatott kicsiny talen'u-
mom szerint s a bírálói tollat is az vezeti, hogy nézetem 
szerint esetleg javítsak, tanítsak s irányt adjak. Cáfol-
janak, bíráljanak engem is, nézeteimet is — hálás kö-
szönettel veszem, még ha fajna is, javításomra használ-
nám. Ily gondolatok és érzések között fogok mindég 
tollat s fogtam most is a »Pred. tár* bírálatánál. 

Ennyit a köztem s nagyt. Fábián Dániel úr között 
fennforgó kérdésben. Általánosságban kívánok annyit 
megjegyezni, hogy egy olyan másodlagos — secundár 
— irodalomban, mint a minő a m'enk s mint a minő 
közelebbről különösen egyházi irodalmunk, az a jelenség, 
hogy más, nagyobb s önállóbb irodalmak munkásainak 
termékei átvétetnek, lefordíttatnak s úgy használtatnak 
fel, mintha a magunkéi volnának, igen gyakori, sőt ter-
mészetes is bizonyos fokig, főleg a lelkészeknél, kik nem 
önmagukat prédikálják, hanem első sorban a Jézus Krisz-
tust s ezen a fundamen'umon mindazt, a mi örök igaz, 
örök jó, örök szép és örök emberi. Már most, ha vala-
mely tekintélyes, kiváló prédikátor műveiben meglepő 
újsággal, szépséggel s szónoki hatályossággal találjuk 
kifejezve a különben általános s örök vallás erkölcsi igaz-
ságokat és a bennünk levő testimonium spiritus sancti is 
a mellett szól, hogy csakugyan *úgy van, úgy kell 
lenni 1* : akkor bátran használhatjuk fel ezeket ; csak 
nyomtatásban ne adjuk ki úgy, mint sajátunkat, bár-
mennyire egynek érezzük is magunkat a más beszédei-
ben kifejezett eszmékkel. S hogy ezt nem is lehet tenni, 
mutatják épen a kö elmúltban töiténtek és bármely nagy 
név sem tilthatja el a közönséget attól, hogy hibázta-
lását az ily eljárás felett ki ne mondja. Épen Dobos 
beszédeinek bírálatánál mondottam el, hogy a nagynevű 
külföldi írók szellemi termékeinek átültetése mily nagy 
előnyére szolgál irodalmunknak és senkinek irói reputa-
tiójából egy hajszálat sem von le, ha r agy példányok 
után dolgozik, csak nevezze meg őket. De e nagy példá-
nyoknak csak tanulmány tárgyúi kell szolgálniok, 
mert minden valóban nagy egyházi szónok mindég csak 
a saját egyéniségének és gyülekezete speciális viszonyai-
nak meg felelőleg do'gozla fel az örök s általános igaz-
ságokat — és a mit Spurgeon, O.sterzee, Coquerel, 
Draesecke, Gerock stb. elmondottak saját gyülekezeteik-
nek, ugyanazokat úgy, a mint meg vannak írva, nekünk 
elmondanunk nem lehet, mert mások a mi hívcink vi-
szonyai és így ha építőleg akarunk hatni, át kell amaz 
eszméket előbb magunkba hasonítani s aztán alkalmazni 

kell gyülekezetünk szükségeihez. Es hogy annyi szüksé-
günk van mástól vett prédikációra — ez mutatja leg-
jobban, hogy a lelkészek egy nagy percentje egyáltalá-
ban nem él hívei között, bár közöttük lakozik. Minden 
prédikációnak igazán alkalmi beszédnek kell lennie, 
mindig tekintettel arra, hogy mi az, a mi épen akkor 
érdekli a közönséget, mi volt az, mi a lefolyt héten 
esetleg izgalomban tartotta a gyülekezetet, volt-e valami 
öröme vagy bánata stb. Casuistikába persze nem mehetek. 
Sapienti pauca! S ha az ily beszédekhez a mások be-
szédeivel megtermékenyítjük agyunkat gondolatokkal : ez 
egyáltalában nem baj, sőt a legtöbbször szükséges is; 
de nem kell ezeket aztán rögtön sajtó alá adni. Hát az 
apa bizalmas 'eveleit világ elé bocsátjuk?! Pedig a jó 
prédikációk ilyen bizalmas levelek jellegével bírnak. 
Többször elmondám már, de nem győ/öm elégszer is-
mételni, hogy a jó prédikátor atyja gyülekezetének s 
mint ilyen feddőzik, dorgálódzik, sujt vagy felemel, di-
csér vagy kárhoztat, int, tanácsokat oszt stb. a szerint, 
a mint hívei, gyermekei az Úrban, ezt megérdemlik. 
Forgolódjék folytonosan közöttük, ismerje meg minden 
szükségeiket s úgy szóljon hozzájuk, — mert a világon 
minden helyezhető vallás-erkölcsi szempont alá. Bárcsak 
ne hangoznának el kiáltó szó gyanánt a pusztában az 
elmondottak 1 Nem tudok, nem hiszek más módot a kö-
zöny á'mában szunnyadó vallásosság felébresztésére. 

Hát mit tartoznak mindezek most ide ? — vethetné 
ellen valaki. Igenis ide tartoznak, mert a míg Coquerelt, 
Zoliikoffert, Gerockot, Draesecket stb. prédikáljuk, mind-
addig a célt el nem érjük. Míg idegen szellemekből táp-
lalko. unk, idegenekül állunk gyülekezeteinkkel szemben 
s míg még egy Szoboszlay és Fábián is m e g t e s ' i k — a 
kik pedig elég sokat meríthettek önmagukból is — hogy 
mások beszédeiből dolgoznak s forrásukat meg sem neve-
zik, miként várhatjuk az újabb nemzedéktől, mely mindig 
nagy elődök pé'dája után indul, hogy majd Önállóvá, 
eredetivé igyekezzék lenni! 

Budapest, 1887. julius 1. Kenessey Béla, 
ev. ref. theol. akad. ny. r. tanár. 

Interconfessionalis lelkészi értekezlet Czrepaján. 
A magyarországi egyházak történelmében párját 

ritkító nevezetes esemény színhelyévé lett, Torontálme-
gyének mintegy Öt ezer lakost számláló szerb ajkú köz-
sége, Czrepaja. Itt tartatott meg junius 30-ikán délelőtt 
Frint János franzfeldi ág. evang. és Novákovics Bosidár 
gör. keleti lelkész urak kezdeményezése és meghívása 
folytán, a vidék különböző felekezeteinek lelkészi érte-
kezlete, az itt mind nagyobb mértékben szaporodó na-
zarenusokkal szemben teendő célszérű intézkedések meg-
beszélése céljából. 

Megjelent az értekezleten Összesen 23 különböző 
rangú és rendű lelkész. Legtöbben vo'tak a szerb egy-
házból, Összesen tizennégyen, legkevesebben a r. kath. 
egyházból, összesen egy. A római kath. lelkészek ezen 
tartózkodó távolmaradásának nem az az oka, mintha 
nem volnának ezen a vidéken elegen, hanem némelyek 
tulajdonítják annak a merev álláspontnak, melyet a kath. 
egyház még mai napság is a többi felekezetekkel szem-
ben elfog'al, mely szerint az ezeket — a mennyiben 
szervezett egyházakat képeznek — még a nazarenu-
soknál is nagyobb ellenségeinek tekinti ; mások ismét 
abban vélik az elmaradás okának magyarázatát lelni, 
hogy az e vidéki római kath. lelkészek nem szívesen 
szerepelnek oly helyeken, hol tenni kell valamit. Az 



ág. ev. egyház részéről ott volt Frínt János, segédlel-
készével Bohus Károlylyal Franzfeldről, Bujkovszlcy 
Gusztáv alesperes Lajosfalváról. Schwalm György Pan-
csováról, Paulinyi Sámuel Antalfalváról, Zatkalik Károly 
Hertelendyfalváról, összesen hatan. Az ev. ref. egyház 
részéről Gacsal Lajos Debeljácsáról és Fa István Pan-
csováról és így e vidék ev. ref. lelkészei közül csupán 
csak egy maradt el, azért valószínűleg, mert tévedésből 
nem lett meghíva. 

Délelőtt fél tiz órakor az Összes lelkészi kar a 
szerbek díszes templomában gyűlt össze istenitiszteletre. 
Istenitisztelet után kettős taracklövés jelezte az értekezlet 
kezdetét s a lelkészi kar a nemzeti lobogóval felékesí-
tett iskola termébe vonult át, hol az értekezlet megtar-
tandó volt, a melyen a lelkészeken kívül tekintélyes 
számú érdeklődő közönség is részt vett. 

Az értekezletet Novakovics Bosidár czrepajai görög 
keleti lelkész nyitotta meg szerb nyelven; előadván az 
értekezlet célját s miután Isten áldását kérte a nazaré-
nusok ügyében testvéri egyetértéssel folytatandó munká-
latokra, üdvö'.ölte az egybegyűlteket s indítványozta az 
elnök és a jegyzők megválasztását. 

Elnökül megválaczfatott Frint János, jegyzők ül 
Schwalm György a német, Radulov'cs Dután a szerb 
s Fa István a magyar nyelvű jegyzőkönyvek szerkesz-
tésére. 

Elnök német nyelven tartott beszédében kitűzi az 
értekezlet tárgyát, miszerint eszközök, utak és módok 
kerestessenek a nazarénusok terjedésének megakadályo-
zása végett. Közvetlen szerzett tapasztalatai folytán jel-
lemző képet s tájékoztatást nyújt a nazarenus tévelygés-
ről. Elmondja, hogy a nazarénusok a biblia köpönyege 
alatt keresztyén- és államellenes tanokat hirdetnek. Egyik 
legszentebb polgári kötelességüket, a felsőbbség iránti 
engedelmességet, megtagadják. Mi — úgy mond — 
mindnyájan a magyar alkotmányos király alattvalói va-
gyunk, tanítjuk és szent kötelességünknek tekintjük tel-
jesíteni, a mit szentesített törvényeink követelnek. Nem 
így a nazarénusok. Ezek teszik azt, a mit akarnak; 
magok szabnak önmaguknak törvényt. A vallásügyi 
törvényekkel ellenkezőleg gyermekeiket nem keresztelik 
és nem neveltetik azon vallásban, a melyben születtek. 
A miniszteri rendeletek bennünket lelkészeket a nazaré-
nusok írnokaivá tesznek. Indítványozza, hogy reprásen-
tatió útján hasson az éitekezlet oda, hogy a nazarénu-
sok a többi felekezetekhez hasonlóan törvény alá vet-
tessenek. Ajánlja azt is, hogy ez értekezlet alapján ke-
resessenek meg ez ügyben az illetékes egyházi felsőbb-
ségek is. Felhívja az értekezlet egybehívott tagjait vé-
leményük és javaslataik előterjesztésére. Első sorban 
feíszólíttatott Reinlein Ádám, mint keresztneve szerint 
is. első ember, hogy a dologhoz szóljon. 

Reinlein Ádám bresztováci r. k. lelkész kínyi'atkoz-
tatja, miszerint nem azért jött, hogy beszéljen, hanem 
azért, hogy hallgasson és lásson. Különben is gyülekeze-
tében nazarénusok nincsenek (?) s azért szóljanak azok, 
a kik közvetlen tapasztalásból szólhatnak. 

Nikoforovics Simeon szefkerini g. k. lelkész szerb 
nyelven kezdett szólani s e miatt félbeszakítá egy kol-
legája, hogy szóljon olyan nyelven, melyen mindnyájan 
megértik, t. i. németül. Elnök azon kijelentésére, hogy 
mindenkinek jogában áll szólani azon a nyelven, melyen 
magát legjobban ki tudja fejezni s hogy mindenki za-
vartalan tegye ezt; — tovább beszél és hangsúlyozza, 
hogy a nazarenismus nemcsak egyházi, hanem államjogi 
kérdés is s óhajtja, miszerint az államsegí'ség igénybe-
vétele által a vallásszabadság csorbát ne szenvedjen. 

Bujkovszky Lajos lajosfalvi ág. ev. lelkész (con-
senior) velős beszédében, német nyelven, felemlíti a na-
zarenismus keletkezését illető különböző véleményeket, 
s azt mint betegséget fogja fel, melylyel szemben ne-
künk betegápolóknak kell lennünk, s szem előtt tarta-
nunk, hogy valamint a gyógyszer az orvos tapintatos 
bánásmódja által sikeresebben hathat, úgy mi is többre 
mehetünk a türelmes, kíméletes s szeretetteljes bánás-
móddal. Nem fogadja el elnöknek azon indítványát, 
hogy a nazarénusok törvény alá vettessenek, de igenis 
kívánatosnak tartja, hogy törvény nélkül legyenek. Jelen-
leg ők több szabadságot élveznek mint mi. Nekünk nem 
szabad proselytáskodni, nekik pedig úgylátszik szabad. 
Indítványozza, miszerint a reprásentatió által oda kell 
hatni, hogy a nazarénusok ügye különösen az anya-
könyvezést illetőleg törvényhozás útján szabályoztassék. 

Utánna Schwalm György pancsovai ág. ev. lelkész 
tartott német nyelven igazi ékesszólással előadott s esz-
mékben is gazdag ékes beszédet. A nazarenismust két-
féle szempontból veszi tárgyalás alá; valláserkö'csi és 
politikai-társadalmi szempontból. Megtérítésüket lehetet-
lennek tartja, mert nem vesznek be semmi tanítást. Az 
állam segítségének igénybevételétől sem reményi sok jót. 
Ajánlja a misszió gyakorlását úgy a lelkészeknek, mint az 
egyháztagoknak. Felhívja a figyelmet a nazarenismusnál 
sokkal nagyobb közös ellenségre, a hite'lenságre. Meg-
egyezik előtte szólóval abban, hogy az anyakönyvezés 
ügye az állam állal szabályoztassék. 

Paulinyi Sámuel antalfalvi ág. ev. lelkész szólott 
tapintatosan és tartalmasan magyar nyelven. A nazare-
nismust szintén betegségnek tartja, de a melyet gyógyí-
tani igen nehéz. Hathatós szernek véli — és ebben 
saját tapasztalataira hivatkozik — ha mi lelkészek apos-
toli buzgósággal s keresztyéni szeretettel eljárunk köte-
lességünkben, az egyházban mint az iskolában; segí'eni 
igyekezünk szellemileg, mint anyagilag. 

Popovics Lázár az anyakönyvezés! ügyben a reprá-
sentatió mellett foglal állást. 

Radonaoljevics M. homolici szerb lelkész a naza-
rénusok terjedésével szemben erélyes intézkedések foga-
natosítását javasolja. 

Végül még Fa István pancsovai ev. ref. lelkész 
szólott magyar nyelven Mindenekelőtt megjegyzi, hogy 
korrekt határozat hozatalára szükségesnek tartaná a 
nazarénusok hitvallásának biztos és a'apos ismeretét. A 
nazarenusoknak pedig tudomása szerint öss'efoglalt hit-
vallása nincsen s a felölök nyilvánított vélemények ^el-
térők és nem mindig egyeznek meg a valósággal O a 
nazarenismust nem annyira betegségnek, mint inkább 
betegség tünetének állítja s orvoslását a baj gyökerénél 
az egyházban kell megkezdeni s e célból nem az 
államtól, hanem a lelkészi hivatal lelkiismeretes gyakor-
lásától várja a baj megszüntetését. 

Az értekezlet eredménye azon határozatban nyert 
kifejezést, miszerint reprásentatió által a megyei ható-
ság ú !ján a m. kir. val'ás- és közoktatsügyí nvniszte-
riumhoz egy folyamodvány nyujtassék be a nazare-
nusügy szabályzása céljából. A folyamodvány szerkesz-
tésével elnök és jegyzők bízattak meg. 

E'határoztatott még Novakovics B. czrepajai g. k. 
lelkész indítványozására, hogy a mindegyik felekezetet 
közösen érdeklő nemes céloknak, testvéri egyetértéssel 
leendő elérése céljából, évenként t a r t a l ék ily intercon-
fcssiona'is lelkészi értekezlet. A közelebbi értekezlet he-
lyéül Franzfeld tűzetett ki. S ezzel elnök az értekezletet 
bezárta. 

Mulasztást követnék el, ha meg nem említeném 



Frint János elnöknek az értekezlet vezetésénél tanúsított 
bölcs tapintatát. 

Az értekezlet után bankett volt a vendéglőben, 
melyen számos iigyes toast ha íg/ott el. így Frint János 
éltette a legalkotmányosabb magyar királyt. Bujkovszky 
Gusztáv Frint elnököt, Fa István a verseci g. k. püs-
pököd mint a ki elősegítette az értekezlet jóváhagyása 
által a különböző felekezetek testvéries közeledését. 
Schwa'm György a testvéri egyetértő munkásságra emelt 
poharat. Fa István közös éltető elemünkre, a hazára. 
Novakovics a prote táns pü-pökökről emlékezett meg 
stb. Nem hagyhatom megjegyzés nélkül, hogy a szerb 
lelkészek kissé túlságosan is hang úlyozták dikcióikban 
a szerb nemzetiséget Mondatott azonban magyar rész-
ről is egy dikcio, melyet tudom nem szívesen halott 
volna a magyar állam, bár nem ártana ha fülébe jutna. Fa 
István ugyanis reflektálva egy állami tisztviselő beszédére 
(a ki ez alkalommal fájdalommal említette, hogy gyak-
ran hivatalos küldetésben járván kénytelen ünnepnapo-
kon zavarni a vallásos buzgóságot) felemlíté miszerint 
az állam maga is elismeri, hogy jólétének leghatal-
masabb tényezője, népeinek józan valláserkölcsi élete. 
S midőn egyfelől megvárja a lelkészektől a népnek ez 
irányú nevelését, saját m i g a sem támogat ja eléggé e 
törekvésükben, sőt bizonyos tekintetben akadályozza. A 
valláserkölcsi élet hol találja táplálékát, ha a vasárnapok 
nem ünnepeltetnek meg. És itt maga az állam megy 
elő rossz példával. Az állami épületeken vasárnapon is 
dolgoztat, hivatalnokai kénytelenek vasárnap ép úgy 
dolgozni, mint hétköznap Sőt megtörtént itt a vidéken 
Debeljácsán az az eset, hogy a húsvéti ünnepek el-ő 
napján délelőtt a trafikosok is el akarván menni egyszer 
legalább az Isten házába, s midőn a megjelent szemlész 
a : üzletet zárva találta, ezért az illetőket pénzbírsággá1 

büntette. Óhajt ja azért szóló, hogy ha már egy közös 
ellenség a nazarenismus összehozta a különböző feleke-
zeteket, használja fel egyesített erejét oly életbe vágó 
közös célok elérésére, mint pl. a vasárnap megünneplése. 
A beszéd általános helyesléssel találkozott s kilátásba 
helyeztetett, hogy a legközelebbi interconfessionalis lel-
készi értekezlet alkalmával aktiv lépések tétetnek a vasár-
nap megünneplése céljából. 

Élénk helyesléssel fogadtatott Novakovics B. azon 
indítványa, hogy a megjelent lelkészek a testvéri köze-
ledés kii'ső kifejezéséül egymást testvéreknek s »per tu« 
szó ítsák. Mindegyik dikcio végén a pohár kociutást ta-
racklövés durranása némította el. 

Hogy az ily interconfessionalis lelkészi értekezletek 
üdvös hatásúak lehetnek s után ásra méltók, az kétséget 
sem szenved és csak gratulálnunk lehet Frint János 
franzfeldi és Novakovics ezrepajai lelkészeknek a kezde-
ményezésért. II itdrör. 

I R O D A L O M . 
Előfizetési felhívás. Epen száz esz'endeje, hogy 

gróf Gvadányi József magyar lovas generális első költői 
müvét, a »Peleskei Nótárius budai utazása«-t megírta. 
A tudákos jólelkű nótárius erős magyarságával, m^a t sá -
gos kalandjaival, ügyetlen félszével a óta úgy hozzánőtt 
szíveinkhez, annyira átment a köztudatba, akár csak a 
népmondák kedvelt hősei. Irodalmi termék a mu't szá-
zadban n igyobb sikert alig arató!t nála. Hasonló tet-
szésben ccak a Gvadányi népszerű munkája, a >Rontó 
Pál kalandos élettörténete* részesült. A jó öreg generá-
lis egyébb művei is nagy olvasó közönséget hódítottak ; 

őt magát elfeledték s csak újabban kezd rája fordulni a 
figye'em, mint az első igazi népies költőre, ki utat tört 
irodalmunkban a hum "ros, naiv és népies költői fajok-
nak. Ez évben pedig Szako'cza város hazafias közön-
sége és tanácsa indított mozgalma', hogy Gvadányinak 
e városban mai napig is fennálló lakóházát, melyben 
összes költeményes munkáit alko'ta s nemes élete pá-
lyáját befejezte, díszes emléktáblával jelöljék meg. A 
dics 'retes mozgalom eredményre vezetett s az emlék-
tábla ünnepélyes leleplezése f. évi auguszus 18-án megy 
végbe. Erre az alkalomra »Gvadányi-Album* cím alatt 
egy emlékkönyvet bocsát ki dr. Kovács Dénes tanár s 
iró, mely míg egyrészt az irodalmi ünnep jelentő-égének 
növelését célozza, másrészt hozzájárulni kiván Gvadányi 
It ói alakjának teljes kidomborí'ásához s művei iránt 
újabb érdeklődés keltéséhez. Az Album tartalmazni fogja 
Gvadányi életrajzát, minden egyes munkájának esztéti-
kai méltatását, az emléktábla történetét s több Gvadányi-
relikviát. írni fognak bele: Beöthy Zsolt, Marczali Henrik, 
dr. Radó Antal, dr. Kadocsa-Lippich Elek, dr. Váli 
Béla, S'.. Kovács Sándor, dr. Erdélyi Pal, Kun Bé'a, 
Gaál Mózes, dr. Kardos Albert, Vikár Bála, Thewrewk 
Ltván é-; Solymossy Sándor. A szöveget Gvadányi 
egykorú arcképén, kéziratmásán s szakolcai házának lát 
képén kí ül Roskovits Ignác festőművész több raj a 
fogja ékíteni. Az Album nagy nyolcadrét alakban, velin-
papiron, min 'egy 12 íven díszes kiállításban je'enik meg 
po npás vastag borí ékkal. Előfizetési ára 2 forint, mely 
összeg f. évi julius io ig az Album szerkesztőj : nevére 
(Budapest, VIII., Gyöngytyúk-utca 13 sz. alá) küldendő 
a gyiijlőtVekkel együtt. Az Albumot az előfizetők p í r 
nappal az augusztus 18-iki ünnepély előtt bérmentesen 
kapják kézhez. — Budapesten, 1887. junius 15-én. — 
Ajánljuk e meleghangú s Gvadanyi jelentőségét oly hí-
ven feltünte'ő felhívást o1 vasóink becses figyelmébe. 

A párviadal történeti, jogból csészét i és tételesjogi szem-
pontból Irta dr. Horváth Ödön eperjesi jogakadémiai ren-
des tanár. A 22 ívre terjedő mű ára 1 frt, postai küldéssel 
1 frt 10 kr. Kapható szerzőnél és Kósch Árpád könyv-
nyomdájában Eperjesen. Igen érdekesen van benne is-
mertetve és megbírálva társada1munknak ez a barbar 
korból reánk maradt ferde lovagias eljárása úgy törté-
neti, mint jogbölcsészeti és tételesjogi szempontból. Az 
első szakasz szól a perdöntő bajvívásról, a fegyveres 
önsegélyről, a lovagkor bajvívá-airól s a mai párviada-
lokról és a párviadalok nyomását célzó intézkedésekről. 
A Il-ik szakasz a becsületről, a párviadalok mellett fel-
hozatni szokott okokról és a jogbölcsészetnek a pírvia-
d ilok fe'ett mondott Ítéletéről. A III-ik szakasz adja 
a párviadal fogalmát; ismerteti törvényhozásunk állás-
pontját a párviadalokkal szemben, az ezekre vonatkozó 
rendelkezéseket, a párbaj szabályokat, sulyosí ó körül-
ményeket és az amerikai párbajt . Végül a »Zárszó* 
mintegy összefoglalja a mű folyamában felvetett eszméket 
s sürgeti az u. n. becsület-jurik felállítását. Szerző min-
denütt tekintettel van már e tárgyban eJdig megjelent 
kiváló művekre s kutatásaiban amaz. eredményre jut, a 
mire különben jutnia kell minden józanon gondolkodó s 
erkölcsi érzékkel bíró embernek, »hogy a párviadalok a 
társadalmi élet rendjének és biztonságának alapjában 
veszélyeztetői s hogy megtartásuk indokolására egyetlen 
alapos ok sem hozható fel* és teljesen osztozunk szerző 
ama kívánságaiban, hogy a párbijozást a törvény szi-
gorú büntetéssel sújtsa, sőt ilyennel éljen már a becsü-
let megsértőivel szemben is; továbbá, hogy szerveztes-
s .nek becsületbíróságok, de nem olyanok, mint a minők 
a mostaniak, melyek párbajba kergetik be a feleket, ha-



nem olyanok, melyek »a párviadalokat a hozzájuk fordult 
feleknek semmi körülmények között <em engednék meg 
s annál kevésbbé utasítanák őket az ezekhez való folya-
modásra.* Társadalmi úton is kö re kellene munkálni a 
baj enyhítésére párbaj ellenes szövetkezetek szervezke-
désével. Igaza van szerzőnek abban is, hogy sokszor 
megbeszélt, megvitatott dolog a párbaj, de nem lehet 
ezt eléggé sokszor szőnyegre hozni, mert nagyon elter-
jedt fé's egség, hiba, sőt bűn. Az érdekes munkát mele-
gen ajánljuk olvasóink becses figyelmébe, s legközelebb 
részletesen is ismertetjük. 

- f : • -

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hírek. A pápai főiskola akadémiai 

igazgatójává a követke;ő 3 évre Tóth Danid iheologiai 
tanár válás tátott meg. —: Az eperjei evang. jogaka-
démia. dékánja a jövő év re újból dr. Horváth Od'on lett. 
-— Gsíky Lajos debreceni theol. tanár, a »Debr. prot. 
lap« Szerkesztője Feketehegyre utazo'.t 4—5 heti fürdői 
időrésre, lapja szerkesztését ez idő alatt Elek Lajos 
tanár vállalta el. — Dr. Öreg János debreceni tanár 
a Nagy József-féle alapítványból külföldi fanulmányi útra 
indul t /— A sárospataki főiskola akadémiai igazgatójává 
jövő évre ismét Nagy Gusztáv a gimnázium igazgató-
jává 3 évre Kérészy István választatott meg. 

* A dunántuli egyházkerület közgyűlése nagy 
érdeklődés mellett a napokban tartatott meg Székes-
frjérvártt. Jelen volt s a tanácskozásokban élénk részt 
vett Tisza Kálmán miniszterelnök is, mint ezen egyház-
kerület főgondnoka és mind az egyházi, mind a polgári 
ható.ság részéről a legmelegebb ovációkban részesült. A 
gyűlés lefolyásáról jövő számunk hozand részletes tu-
dósítást. 

* Lelkészjeiölések Baranyában, i s z ö r : a becefai 
állomásra kijelöltettek: Boibély Lásdó ipacsfai, Mészáros 
István magyar-peterdi, Máté Balázs kistótfaíui, Bóna 
Sándor márfai rendes és Munkácsy Lajos becefai hely. 
lelkészek. — 2-szor : a garéi állomásra kijelöltettek : Vi-
tányi Bertalan kopácsi, Horváth Gyula tisza-vezsenyi, 
Szigethy Bálint szaporcai, Szűcs László hidvégi és Nagy 
Imre garéi segédlelkészek. — 3 szor: a gyüdi állomásra 
kijelöltettek : Beregszászi) Gusztáv oldi, Badicz György 
szérdahelyi, Farkas Emil nngy-peterdi, Nagy Imre ma-
gyar-mecskei rendes és Túry Lajos gyüdi h. lelkészek. 

* A tiszántúli egyházkerület nyári közgyűlése 
Sárospatakon tartatott meg Kun B. püspök és Ragályi 
György legidősebb tract. gondnok elnöklete alatt. A 
rövid g) ülés több fontos határozatot hozott. Belépett az 
»Irodalmi Társaság* pártfogói közé, oly módon, hogy 
évenként egy 500 frtos alapítványnak megfelelő Kamat-
ját fogja fizetni. A theol. vizsgák szabályzatát, mely a 
tanári kar munkálata, bővebb tanulmányozás végett át-
tette az igazgató-tanác-hoz, csupán azon sürgősnek jel-
zett pontjába hozott határozatot, mely egy theol. segéd-
tanár beállítását hozza javaslatba ; a közgyűlés megbízta 
az igazgató-tanácsot, hogy a jelenlegi költségvetés kere-
tén belől egy segédtanárt alkalmazzon. A IV-ed éves 
theologusök, beterjesztett folyamodványukra engedélyt 
nyertek, hogy már a jövő évben Il ik vizsgát tehesse-
nek ; Kun István főiskolai háznagy állomásán 600 forint 
fizetéssel véglegesí tetet t Rácz Lajos főiskolai seniornak 
külföldi utazásra 200 frt segély s ezen kívül a Bárczi-
alapítvány egy évi kamata megszavaztatott. A lelkész-
vizsgáló bizottság jelentését a közgyűlés tudomásul vet te ; 
I-ső vizsgát 22 jelölt tett és ped 'g jelesen 7, jól 4, a 

többi kielégítően ; Il-ik vizsgát szintén 22, kik közül 
6 kitűnően, 16 pedig kielégítő osztályzattal képesíttetett. 

* Az eperjesi ev. ág. hitv. kerületi collegium 
junius 29-én tartott pártfogósági közgyűlésén egyhangú-
lag Ilazdinszky Fiigyes collegiumi, Ludmann Ottó pedig 
gymn. igazgatónak választatott A ki Hazslinszkyt akár 
mint hírneves szaktudóst, akár pedig mint tanárt ismeri, 
kinek irodalmi, tanári s hosszas igazgatói működése egy 
lényeges darab a co'legium legújabb történetéből, meg-
győződhetik arról, hogy a választás valóban érdemes 
férfiúra esett ! — Jul'us elsején a szepességi egyházláto-
gatásról Eperjesre érkezett tiszakerületi püspök elnök-
lete alatt theologiai szakvizsga tartatott, melyen mind a 
három hitjelölt, ncvs7erint : Okályi Adolf Vázseczről, 
Geyer Miklós Iglóról s Matherny Imre Abaúj-Szántóról 

jelesen képesíttetett. Geyer s Matherny magyar-német, 
Okalyi p-dig magyar-tót nyelvű szolgálatra találtatott 
alkalmasnak. Ajánljuk e derék lelkés'jelölteket a nagy-
tiszteletű lelkészi kar szíves figyelmébe! Az újonnan 
megvá'asztott coll. igazgató pedig vivát, floreat s crescat 
még nagyon soká 1 — Sz. M. 

* A debreceni egyházmegye lelkészi kara a n ult 
hetekben érdekes lelkészi értekezletet tartott, melynek 
tárgyai közül a »D. P. L.« után a következőket emel-
jük ki. Beható eszmecsere után fölkérni határozták az 
egyházmegyei közgyűlést, hogy a temetési stólát altalá-
ban, de különösen a halotti prédikáció díját a saját te-
rületén je'entékenyen fölemelje. E megállapodás indoka 
főként a ha'otti predikálással tapas talható visszaélés 
meggátolása s az egyszerűbb, de jogosultabb imádságos 
temetések behozatala. Elég fontos kérdés, méltó volna, 
hogy gyakorló lelkésztársaink egy kissé a sajtóban is 
szellőztessék. Megbeszélés tárgyát képezte a tractus azon 
határozata, mely az egyházmegyéről küldött kerületi 
képviselőknek elvi fon'osságú kérdésekben kötelező uta-
sítást rendel adni, de a többség nem kivánt új határo-
zatot provokálni. — Az egyházmegyei lelkészi kar mint 
ilyen testületileg alapító tagja lett (iOO frttal) az iro-
dalmi társaságnak s indítványt terjesztett föl az egyház-
megyére, hogy az 500 frtos pártfogó tagnak iratkozzék 
be. — A vasárnap megszentelése tárgyában indítvány 
tétetett egyházmegyei és kerületi úton, h<~gy a konvent 
egyházunknak a házassági váló pörökben törvényileg biztosí-
tott jogát visszaállítsa. . . . Ez is nagy fontosságú kérdés, 
mely nagyon érdemes volna alapos megvitatásra. Tudo-
mányos felolvasás is tartatott Szabó József bárándi segéd-
lelkész által, ki alapos értekezést tartott »A kijelentés 
szükséges voltáról.* 

* Czelder Márton kecskemeti lelkész ügyében, 
mint a politikai lapokban olvassuk (furcsa, hogy az 
egyházi sajtó közvetve értesül az ily esetről), az egy-
házmegyei törvényszék meghozta már az Ítéletet. Ádám 
Kálmán esperes és Szilassy István tanácsbiró elnöklete 
alatt Gál Ferenc tanácsbiró referálta az ügyet a con-
sistoriumban. A vádlevelet, melynek főbb pontjai, hogy 
Cz. részeges, hogy az egyház kormányzására képtelen, 
hogy az anyakönyveket rendetlenül vezeti, Szappanos 
és társai nyújtották be. A tárgyalás, miu'án számos 
tanút kellett kihallgatni, egy egész napot vett igénybe. 
A biróság a vádak legnagyobb részét igazoltnak talál-
ván, vádioltat az egyházi törvény a'apján a negyedfokú 
büntetésre: egy évi felfüggesztésre ítélte, mely idő alatt 
nem fungálhat és semmiféle javadalmat nem élvezhet ; 
egyszersmind a költségekben is elmarasztalta. 

* Sze rkesz tő i üzenetek. L. S. úrnak A—le. Címzett távollé-
tében a cikk elkésve jutott a szerkesztőség kezéhez; közlé-e most 
már idejét multa, mit őszintén sajnálunk. 



A D A K O Z Á S O K . 
A bélzeréndi vizkárosult ref. lelkész javara : 

H e r c e g Ferencz cmoraviczai ref. lelkész i frt. — Tóth 
Lajos tiszadobi ref. lelkész 50 kr. — Mé-záros Sámuel 
óbudai ref. lelkész 2 frt. Szerk*) 

Alcsuthról a tűz- és árvíz által károsultak részére 
véltünk 23 frt 62 krt a következő sorok kíséretében : 
Az alcsuthi segély-egylet mint szövetkezet f. évi junius 
hó 26-ikán tartott évi rendes közgyűlése az igazgató-
tanács indítványa alapján a nagy-lcdrolyi, eperjesi és 
toroczlcói tűzkárosultak részére egyenkint 4 frt, összesen 
12 frtot, az árvízkárosultak részére pedig 11 frt 12 krt 
utalványozott a 6°/0-°n felüli jövedelemből, mely össze-
get mellékelve van szerencsénk a nagyságos szerkesztő 
urat tisztelettel felkérni, miszerint ezen összeget rendel-
tetési helyére juttatni kegyeskedjék. — Kelt Alcsuthon, 
1887. julius hó 3-án. — Mészöly Győző elnök. — H-ller 
titkár. Szerk. 
— — . 

g g n HIRDETÉSE? L. lÉllláfe 
Jbr*' IZj '_L'. 

A hajdú-nánábi ev. reform, algymnasiumnál ürese-
désben lévő két tanári állomásra az egyház, mint fen-
tartó testület pályázatot hirdet. Az egyik tanáriszék 
tantárgyai: mennyiségtan és mértani rajz, esetleg meny-
nyiségtan és természettan azon megjegyzés el azonban, 
hogy a mennyiségtanon kívül ez időszerint mértani raj-
zot kell tanítania; a második tanári szék tantárgyai : a 
magyar- és német-nyelv és irodaion. 

Mindkét á'lomás javadalma kü'ön-kiilön 800 frt s 
100 frt lakáspénz évnegyedénként egyenlő részletekben 
előre fizetve. 

Pályázhatnak a törvény szerint képesíteti ev. ref. 
tanárok és tanárjelöltek. 

Pályázók az igazgató-tanácshoz címzett kérvényü-
ket, melyben é'e" koruk, ev. ref. vallásuk, hadköt -lezett-
ségi viszonyuk, végzett tanulmányaik és tanári képesí-
tésük, nyelvismereteik és netalán eddig tett szolgálataik 
okiratokkal igazolandók, ha szolgálatban vannak, elöl-
járóságuk útján minősítvényi táblázattal nt. Pálcozdy 
Lajos ev. ref. lelkész és igazgató-bizottsági elnök úrhoz 
folyó évi augusztus hó 1-ső napjáig küldjék b j . 

A megválasztandó tanárok, I11 oklevelesek egy évi, 
ha még oklevelük nincs, két évi próba-idő, illetőleg 
oklevelüknek bemutatása után állandósíttatna'*. 

II-Nánás, 1887. junius 25. 
Nagy Elek, 

2—3 igazgató-tanácsi jegyző. 

Az eperjesi ev. ker. collegium állami segélyben 
részesülő középiskolájánál egy segédianári á'lomás be-
töltendő. Képesítés kívántatik a testgyakora'ból s va'a-
mely középtanodai tanlárgyból. Előnyben részesülnek 
azok, a kik magyar nyelvre vannak képesítve. A tanszék 
díjazása évi 600 frt. Heti óraszám 20. Csak protestáns 
vallásúak pályázhatnak. A kellőleg felszerelt fo'yamod-

*) Az adakozás közzététele némileg elkéset!, de nem késett a 
pénz azonnali elküldése. Szerk. 

ványok a collegiumi pártfogósági közgyűléshez, címezve, 
/. évi aug. hó 15-ig a collegiumi igazgatósághoz külden-
dők be. 

Eperjes, 1887. julius i-én. 
Dr. Schmidt Gyula, 

1—2 collegiumi felügyelő. 

: E = \ A . H T S T ^ L S 
Az eperjesi collegiumba bekebelezett jogakadémia-

nál üresedésben lévő nemzetgazdaságtan, statisztika és 
közigazgatási jogi tanszékre, melyhez a címben foglalt 
tárgyakon kívül ez idő szerint a váltó- és kere-ke-
de'mi jog tanítása, s ezeket heti 10 —12 órára.kiegészítő 
special collegiumok kapcsolvák, ezennel pályázat hir-
dettetik. 

Ezen tans'.ék javadalmazása : 1) évi rendes fize-
tésül a heti tanórák számának hetvenszerese o. é. frtban, 
2) tandíjosztalék ; (a befolyó tandíjak 5O°/0-a a tanárok 
közt a heti órák arányában felosztatik), 3) a megillető 
vizsgadíjak és 4) a város adományából 2 öl tűzifa az 
erdőben. 

A tudori oklevéllel s egyébb okmányokkal felsze-
relt s az eddigi működést kellően feltüntető pályázatok 
a collegiumi pártfogósági közgyűléshez címezve folyó 
évi aug. lo-ig a collegiumi igazga'ósághoz lesznek be-
küldendők. 

Eperjes, 1887. julius i-én. 
Dr. Schm'dt Gyula, 

1—2 az eperjesi collegium felügyelője. 

A kiínszentmiklósi ev. ref. hat osztályú gymnasium-
han a mennyiségtan és rajzoló mértan tanszékére —• heti 
22—24 óra számmal — pályázat hirdettetik. 

Pályázhatnak ev. ref. va'lású okleveles tanárok vagy 
tanárjelöltek. . . 

Javadalmazás 800 frt, s a két évi próba-ídp után 
állandósítás esetén az egyházkerületileg megállapí ott 
120 frt lakbér, a mikor is a dunamelléki egyházkerület 
tanári nyugdíj-intézetébe belépni köteles. 

A kellőleg felszerelt pályázati kérvények folyó évi 
julius hó 31-dikéig a gymnasium igazgatóságához kül-
dendők. ' 2—3 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület által a buda-
pesti kir. József-műegyetemen, Pálóczi Horváth Mária és 
Horváth Simon nevére alapított, két — egyenkint 300 
—300 forintos ösztöndíjra 

1. Ezen ösztöndíjak elnyerhetéseért azon szegény-
sor.-ai, magyarhoni születésű, ref vallású ifjak folyamod-
hatnak, kik a gimnáziumi tanfolyamot a sárospataki fő-
gimnáziumban kitűnő eredménymyel bevégezvén, a kir. 
Jó: sef műegyetem hallgatói sorába lépni szándékoznak. 

2. Az ösztöndíjas az elnyert ösztöndíj élvezetében 
marad mindaddig, míg a műegyetemi tanfolyamot sza-
bályszerűen be nem végezte ; tartozik azonban előmene-
teli bizonyítványait a főiskolai igazgató-tanácshoz fél-
évenkínt beterjeszteni; ki nem elégítő eredmény esetén 
ösztöndíjukat elveszítvén. 

3. Az ösztöndíjat a főiskolai pénztári hivatal, fét-
évenkint két egyenlő részletben, a főiskolai igazgató-
tanács utalványára teszi folyóvá. 

4. Az ösztöndíjat a sárospataki gimnáziumi szék-



nek és a főiskolai igazgató-tanácsnak aján'atára az eg) ház-
kertileti közgyűlés adományozza. 

Felhivatnak tehát mindazok, kik ezen ösztöndíjakat 
elnyerni óhajtják, hogy szegénységi és iskolai bizonyít-
ványokkal felszerelt s az egyházkerületi közgyűléshez 
címzett folyamodványaikat augusztus hó 20 dik napjáig 
a főgimnáziumi igazgatósághoz Sárospatakra adják be. 

' S.-A.-Ujhely, 1887. julius r. 
Az igazgató tanács elnöksége, 

I P J ^ JLTZT-Á^ JZ . ^ . T . 
A békés-bánáti ev. ref. egyházmegyébe kebelezett 

b.gyulai ev. ref. egyház lelkészi állomására. 
Rvi fizetés: 1. Készpénz 63 azaz hatvanhárom fo-

rint o. é. 2. Őrlésre 10 frt 50 azaz tiz forint ötven kr. 
3. Bú/:a 41 hl. váltságdíja 264 frt. 4. Árpa 41 hl. vált-
ságdíja 132 frt. 5. Só 85 kgr. váltságdíja 10 frt 50 kr. 
6. Hús 54 kgr. váltságdíja 20 forint. 7. Faggyú 34 kgr. 
váltságdíja 24 frt. 8. Tű/.ifa 48 sztér, váltságdíja 168 frt. 
9, 80 hold legelő illetményével egy tagban, melyet a 
lelkész munkáltat, adóját az egyház fiztti. 10. Stóla az 
egyházkerület határozata szerint. í r . Lakás kerttel. 

Jegyzés. I. az 1 — 8. pontok alatt elősorolt évi já-
rulékok váltságdíja, egyházkerületi közgyűlés ál1 a! meg-
erősítve, 5 évről, 5 évre, ez idő szerint 692 azaz hat-
százkilencvenkét forintban van megállapítva, mely összeg 
négy részletben, évnegyedenként előre fizettetik. 

II. Vallástanításért az egyházi pénztárból 200 fo-
rint, rabok gondozásáért a megyei pénztárból 30 forint 
fizettetik. Lelkek száma 5200. 

Az egyház a tiszántúli ev. ref. egyházkerületben 
első osztályú. 

A megválasztott lelkész a békés-bánáti ev. ref. egy-
házmegye özvegy-árva intézetének kötelezett tagja, hi-
vatalát az 1889-ik év április 24-én foglalja el. 

Pályázati kérvények f. év aug. 7-éig Szabó János 
békés-bánáti egy házm< gyei espe'eshez Kőrös-Tarosára 
{Békésmegye) küldendők. 

Debrecen, 1887. julius 3. 
ZESé-vész ZBáliTit., püspök. 

Az ev. reformátusok debreceni főiskolájában a 
gymnasiumban egy classica literatúrai tanszékre pályá 
zat nyittatik. 

A megválasztandó tanár teendője : a latin és görög-
nyelv tanítása a gymnasiumi osztályokban. 

Megjegyezvén, hogy a válás/tandó tanár, ezenkívül 
köteles más rokon tantárgyak, főleg a magyar nyelv 
tanítására is az alsóbb osztályokban vállalkozni, amint 
azt, a tanári 1 ar által, az ő közbenjö'tével megállapítandó 
tanterv és lanrend a körülményekhez képest igényli. 

A képesítésre nézve az orsz. középiskolai törvény 
29. §-a szabályozó, 

Isko'ai szervezetünk 103. §-a értelmében a tanár 
20 heti óránál többre nem kötelezhető. 

Csak ev. ref. vallású pályázók kérvényei fogad-
tatnak el. 

Tanári fizetés: évi díj 1150 frt; lakbér 300 frt 
és 19 köbméter tűzifa, beszállítva. 

Megválasztott: a tanári nyűg- és gyámintézetnek 
jogos és kötelezett tagja leend. | 

Hivatalát az 1887—88-ik tanév kezdetével foglalja 

el, székfoglaló beszéd megtartásával, de amely esetleg 
későbbre is halasztható. 

Pályázók kellőleg fölszerelt kérvényüket augusztus 
hó 10-ig a tiszántúli ev . ref. egyházkerület püspöki hi-
vatalához adják vagy küldjék be. 

Debrecen, 1887. julius 6. 
ZEBé'vész i 3 3 á l l i n t , püspök. 

: p ^ L i l t s t - A . S ^ T -

A dunántúli ev. ref. egyházkerület pápai fogyni-
nasiumában a német nyelv és irodalom tarszékére pá-
lyázat nyittatik. 

A megválasztott tanár tanítja a német nyelvet és 
irodalmat III—VIII. osztályban, a magyar nyelvet Il-ik 
os/.tályban heti 22 órában. Evi fizetése 1000 azaz ezer 
forint, melyből 200 írt lakbér; ö;öd éves pótlék a ke-
rületi határozat szerint. 

Pályázati kérvényhez melléklendők : o) keresztlevél, 
b) erkölcsi bizonyítvány azon időtől kezdve, midőn 
iskolai tanfolyamát bevégezte, c) tanári oklevél a né-
met nyelv és irodalomból, d) szolgálati bizonyítvány, 
e) orvosi bizonyítvány a testi épség bizonyítására. 

Pályázó csak ev. ref. vallású lehet. Megválasztatása 
esetén jogos, egyszersmind kötelezett tagja leend a ta-
nári gyám- és ny ug-intézetnek. Székét szaktudományára 
vonatkozó értekezéssel tartozik elfoglalni az 1887—88-ik 
tanév elején. 

A kellőleg felszerelt pályázati kérvény 1887. aug. 
15 ig főt. és nagys. Tap Gábor püspök úrhoz küldendő 
Rév-Komáromba. 

Fehérvár, 1887. julius 6. 
X j á s z l ó J ó z s e f , 

foisk. egyházi gondnok. 

Z F . A . I L i ^ T - A . 2 2 . A - T . 
A kisújszállási ev. ref. 6 osztályú gymnáziumban 

rendes tanári állomásra, melylyel a természetrajznak a 
4 , 5., 6. osztályokban, a földrajznak az 1., 2 , 3. osz-
tályokban, továbbá a rajzoló mértannak az 1., 2-ik osz-
tályokban heti 24 órán át való ta- ítása van összekötve. 

Javadalmazás : 900 frt. 
Pályázat csak ev. ref. val'ásúaknak nyittatik. A 

kellően felszerelt folyamodványok — melyekhez é'etkor, 
vallás, tanulmányok, eddig végzett hivataloskodásról és 
hadkötelezettségről szóló okmányok csatolandók — az 
igazgató-tanács elnökségéhez f . év augusztus hó 7-ik nap-
jáig küldendők. 

Okleveles tanárok előnyben részesülnek. Ha nem 
okleveles tanár választatnék nvg, két év alatt tanképe-
sítést s erezni tartozik. 

Okleveles tanár egy évi sikeres próba idő, nem 
okleveles pedig, az oklevél megszerzése után állandó-
sítlathatik, megjegyeztetvén, hogy a mennyiben a tan-
tárgyak jelenlegi beosztása változást szenvedne, heti 
26 óra szám:g más tárgyak tanítására is kötelezhető. 

A megválasztott tanár a tiszántúli ev. ref. tanári 
nyugdíj-intézetnek köteles tagja. 

Áz állomás 1887. szept. i-én elfoglalandó. 
Kelt Kisújszálláson, 1887. julius 6. 

Gulyás Lajos, 
ig. t. elnök. 

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

Felelős szerkesztő és kiadó-tul&jdonos : DDr. B a l l a g i I s&ór . DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 



Harmincadik évfolyam, 29. sz. Budapest, 1887. julius 17. 

PROTESTÁNS 
I ÉS ISKOLAI LAP. 

SZERKESZTŐ-
és 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX, ker. Kinizsy-lltca 29, sz, 1, em, 

Előfizetési 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. 

B V Teljes s z á m u pélcLárnyolszlszsLl xn.in.d-ig- s z o l g á l h a i u n k . 

ELOFIZETESI FELHÍVÁS 
a 

PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP" 
1887. évi második félévi folyamára. 

f ! 

E l ő f i z e t é s i cli j : Egész évre 9 forint, félévre 4 forint 50 kr., negyedévre 2 forint 25 kr. 
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Luther és Loyola,*) 
Jelige: »Wie stimmt Christus und 

Belial.3* Dr. Bacmeister. 

A hírneves irodalomtörténész, Scherr János 
hagyatékában egy nagyobb mű is foglaltatik, 
melyet a „ Vom Fels zum Meerw című lap rész-
ben közölni is kezdett. Már korábban is fölhívta 
a világi sajtó az olvasó közönség figyelmét az 
elhunyt tudósnak „ A jezsuiták története" című 
művére, mely állítólag egészen új adatokat tar-
talmazna e rendnek negyedfél százados történe-
téből, a melyek sem Wolf, sem pedig az ó-kath. 
Haber ujabb művében nem foglaltatnak. Az 
evangyéliomi protestantismus nagy kíváncsisággal 
várja Scherr sokat igérő művének megjelenését, 
azonban annak már ís nyilvánosság elé bocsátott 
egyik fejezete közelebbről vonja magára figyel-
münket. 

Többi között abban azt olvashatjuk: ̂ Ta-
gadni azt, hogy Loyola, a ^fundator* a maga 
nemében nagy, sőt egyetlen férfi volt, az csak 

" l *) Beyschlag: >Deutsch-Evang. Ti atler« Jahrgang XII. H. 2. 
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a tudatlanságnak vagy a pártbornirtságnak van 
megengedve. Egy német egyháztörténetiró, a 
jenai Hase Károly ykorlátolt főnek* nevezte őt. 
Igenis, korlátolt fő abban az értelemben, hogy 
távol volt amaz eredeti genialitástól, mely az 
emberi értelem előtt az eszményi vagy reális te-
remtésnek új utait nyitja meg. Korlátolt fő volt 
abban az értelemben, a melyben Luther is olyan-
nak tűnik föl. A szellemi látkör mindkettőnél 
szűk s lényegileg véve theologiai. Az antik szép-
ségnek világát, melynek kapuit a humanismus 
nyitotta föl, maguktól eltaszították, s aziránt 
semmi érzéket sem mutattak. Az eszmék teljessége 
vagy sokoldalúsága nem zavarta meg sem Marti-
nus, sem Ignatius fejét; mindez előttök ismeretlen 
volt. Ép azért összes törekvésük csak egy pontra 
irányult, melynek 2 oldala egymást kizáró ellen-
tétnek bizonyult be. Az egyikre nézve a pont 
abban áll.: megszabadulni Rómától, s a másikra 
nézve: visszatérni Rómába! Mindkettő ^furor theo-
logicus,* szenvedélyes vakbuzgó theologus volt, 
még pedig a német Luther centrifugális, a spanyol 
Loyola centripetális theologus 

>Úgy a thüringiai parasztfiú, mint a spanyol 
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hegyek ra jongó szülöttje egy tényből indult ki. 
Ez a biblia, amaz a pápaság tényéből, azonban 
egyikük sem vizsgálta meg behatóbban e tény-
nek alapját és eredetét . Úgy az egyik, mint a 
másik magában véve igaznak, a bizonyságot 
kizárónak, ép azért szentnek és érintetlennek 
tartotta. A Jézus-társaság megalapítójának világ-
nézete szerint az egész mindenség Péter szikláján, 
a német reformátor szerint a biblián nyugszik. A 
kedélyi életnek csudálatos erejével, sőt azt lehet 
mondani, emberfeletti s nehéz lelki küzdelmek 
árán megszerzett hithősiességgel csüngött mind-
ket tő a maga képzetein. Mindkettőre amaz indu-
soknak esete alkalmazható, kik azt hitték, hogy 
a világ egy óriási elefánton nyugszik, anélkül, 
hogy fölvetették volna azt a kérdést, min áll hát 
ama világothordó elefánt? Az ok és okozat kö-
zötti összefüggéssel sem a német, sem a spanyol 
nem törődött . . . 

„ A német reformátor és a spanyol fundátor a 
theologismus álláspontján nézik a világot, még pedig 
a scholastikus-orthodox s a bibliai-orthodox theolo-
gismus álláspontján, s onnan ered mindkettőnek 
korlátol tsága. Azonban épen hasonló korlátolt 
fejek mozgatói a világtörténeti eseményeknek, 
mert nagyon is jól tudják, mit akarnak, s tö-
rekvésük nem terjed tovább, mint a mit el is 
érhetnek. Törekvésük a gyakorlati élet mezején 
rendesebb, tar tósabb szokott lenni, mint a geni-
alis emberek nagyszerű szüleményei, a mennyiben 
a középszerű, sőt sokszor a bornirt az emberek 
végtelen tömege előtt sokkal rokonérzelműbbnek, 
értelmesebbnek és kényelmesebbnek látszik, mint 
a geniális. Luther győzött, míg hutteni TJlrik szá-
nandó módon tönkre ment; Savanarola megégette-
tett, míg Loyola a szentek közé emeltetett" stb. stb. 

Ez a német irodalomtörténet legújabb Írójá-
nak ítélete Lutherről és Loyoláról, melyet itt-ott 
mások is követnek, sőt némely körökben Scherr 
úgy tűnik föl, mint a ki a régi és újabb elő-
ítéletektől menti meg az olvasó közönséget! Hogy 
mennyiben jogos ezen Ítélete, azzal természetesen 
behatóbban itt nem foglalkozhatunk, — azonban 
ha Lutherről mondott Ítélete szélesebb körben 
ter jedne el, akkor a prot. nép nemsokára megérne 
Loyola tanítványainak bőséges aratáséira'. Az em-
berek Scherr szerint ^legszívesebben köralakban 
veze t t e tnek / úgy hogy ily alapon Luthertől ismét 
a pápához s a pápától Lutherhez mennének át, 
s ez ter jedne in infinitum! 

Be kell azonban vallanunk, hogy mindezek 
nem egyebek, rég elcsépelt philisteri phrasísoknál, 
a melyek a liberalismus cége alatt a nagy tö-
megnek éljeneire számítanak, holott e libera-
lismus Horác módjára szívében gyűlöli a töme-
get, szavaival pedig gúnyolja anélkül, hogy 

azt észrevenné. Oly ellentétes összehasonlítások, 
a melyeket Scherr s utána egy u. n. liberális 
sajtó tesz, a szellemdúsnak némi látszatával b í rnak; 
azonban ha mélyebben tekintjük a dolgokat, nincs 
azokban semmi alapos és maradandó, eltekintve 
attól, hogy ilyen szellemdús dolgok igen gyakran 
nevetségessé válnak. Valljon föl van-e jogosítva 
Scherr ilyen történetellenes s igazságtalan Ítéletre 
annak alapján, hogy úgy Luther, mint Loyola 
törekvése egy pontra irányult, s nem vette-e 
észre, hogy az határozottan két egymással ellenté-
tes pont, a miből kiindulnak, az egyiknél t. i. 
megszabadulni Rómától, a másiknál: visszatérni 
Rómába !? S már itt is azt kell kérdeznünk, hon-
nan ezen ellentét, ha egy alaptételből, t. i. a 
theologismusból indultak ki? — De máris kitűnik 
Scherr gondolkodásmódjában a megbotránkozás-
nak köve! A theologiai, vagy mondjuk ki helye-
sebben, a vallásos álláspont az, melyet Scherr nem 
szívelhet. Ezen alapul szerinte »a korlátoltság s 
bornirtság.* Luther „korlátolt főu ez valóban kü-
lönösen hangzik arra nézve, ki Luther iratait 
csak távolról is ismeri. így Banké Luther egyik 
reformátori röpiratáról (»An den christl. Adel 
deutscher Nation^) azt mond ja : ^pár ívből álló 
munka, világtörténeti s a jövő fejlődést előké-
szítő és megjövendölő tartalommal. * Eszerint 
tehát Ranke is ugyanazon elbírálás alá esik, 
mint Hase, hogy : >csak a tudatlanságnak s a 
pártbornirtságnak^ van megengedve Luthertől 
ugyanazon mértékben' tagadni meg a korlátolt-
ságot, a milyenben azt Loyolának tulajdonítjuk. 
Ügy látszik, hogy Scherr kevésbé tanulmányozta 
Luther iratait, mert különben ily vakmerő Ítéletre 
nem ragadtat ta volna magát . 

„Luther látköre szűk" — azt mondja Scherr 
azon nagy férfiúról, ki oly universalitással bírt, 
mint kevesen a halandók között! Azzal vádolja 
továbbá, hogy a humanismus öt hidegen érintette, 
s hogy nem volt, érzéke az ókori klasszicismus szép-
sége iránt. Azonban mért nem teremtet te meg a 
humanismus a reformatiót? miért maradt távol 
tőle még Erasmus is, ki az ember üdvének, bol-
dogulásának óriási kérdését , a reformátiónak sar-
kalatos alaptételét egy üres élccel ütötte el, mely-
szerint Luther csak kettőben tévedett , t. i. abban, 
hogy a pápának koronáját s a szerzeteseknek 
hasát támadta meg? Hogy pedig miért ment 
tönkre hutteni TJlrik is ? arra a feleletet maga a 
nagy humanista adja meg, midőn Luthernek azt 
í r j a : ^En vállvetve akarok veled a Krisztusért 
harcolni; azonban abban különböznek terveink, 
hogy az enyimek emberiek, te pedig, mint töké-
letesebb egészen az istenieken csüngsz.* Ulrikban 
— a mint azt szabadelvű életirója, Strauss is el-
ism^ij,.^ hiányzóit az erkölcsi energia s a komoly 
PdBtmátus 



erkölcsi megállapodás. Erasmus személyiségéből 
pedig az erkölcsi érzelmek java, t. i. a nép iránti 
szeretet, a maga pásztorától megfosztott nyáj iránti 
könyörület hiányzik, s a helyett puha párnán ülve 
élvezte nagy kegydíjait s fölkiáltott Horáccal : 
Odi profanum vulgiis! SŐt még a gondolkodás-
nak teljes s valódi szabadsága sincs meg Eras-
musban s az egész humanismusban, a mint erre 
vonatkozólag érdekesek Luther azon szavai: ^Mi 
Isten kegyelméből kezdjük ismerni nagyszerű mű-
veit és csodáit a virágban is, s meggondoljuk, 
mily mindenható és jóságos az Isten. Teremtmé-
nyében ismerjük meg igéjének hatalmát ; . . . . 
mindezen ügyesen síklik át Erasmus s figyelemre 
sem méltatja Így gondolkozik Luther „a korlá-
tolt fo!u — S hogy Savanarola is elvérzett, az 
— bár mennyire ismerjük is el s tiszteljük az ő 
vértanuságát — a vallásos és politikai elemek 
összezavarásából, vagyis abból ered, a mit a >kor-
látolt* Luther határozottan visszautasított a pa-
rasztlázadáskor s Sickingen idejében, a midőn 
az evangyéliomnak ama benső erejére hivatkozva 
a védtelen szerzetes oly szellemi nagyságban tű-
nik fel előttünk. 

Legkevésbé tud Scherr megbarátkozni Luther-
nek állásával a bibliához, s erre vonatkozó jegy-
zetei a legízetlenebbek, a midőn Luthernek bib-
liáját oz indusok világhordó elefántjához hasonlítja. 
Igaz, hogy Luther az írásban találta meg azt az 
élő Krisztust, kit a középkori scholastikus theo-
logia teljesen mellőzött, s a világot megítélő szi-
gorú bírónak, tehát hozzáférhetetlennek tartott. 
Azonban távol volt attól, hogy a római pápa he-
lyére egy papiros pápát, a bibliát állította volna, 
mert Scherrnek s számosaknak ama nézete alap-
talan már azon valóban szabad bírálati viszonynál 
fogva is, melyben Luther a kánonhoz állott. 
Lutherre nézve nem létezik tudás, mely az igaz-
ságnak szolgálatában nem állana ; a tudás ezen 
erkölcsi alapcél nélkül szerinte üres és semmis. 
De tudását viszont nem az írás betűjéből, hanem 
annak szelleméből meríti, t. i. az ő személyes 
viszonyából a Krisztushoz. Hogyan érem el az üdvöt, 
lelkem nyugalmát és békességét ? ez nála a sar-
kalatos alapkérdés, s épen az egyházi traditiónak 
tekintélye sodorta őt a szerzetességnek s lelkiis-
mereti furdalásnak eme nyomorúságába. Hogy 
Luther a maga bibliájával mit tett a német prózai 
irodalom, főleg azonban a valláserkölcsi élet fejlesz-
tésére nézve, azt Humbold, Goethe s az irodalom-
történészek eléggé bizonyítják. 

Hogy végül mit akar mondani Scherr ama 
nyilatkozatával: „ilynemű korlátolt fő, mint Luther 
és Loyola a világtörténetnek tulaj donkép eni mozga-
tójaíí azt nem vagyunk képesek megérteni. Hogy 
egy férfiú, ki oly. nagy tanulmányokat tett, mint 

Scherr, ilyet állíthat: „hogy Luther távol volt ama 
eredeti genialitástól, mely az emberi értelem előtt az 
eszményi vagy reális teremtésnek új utait nyitja mega, 
ez talány előttünk, melyet csak úgy oldhatunk 
meg, hogy Scherrnek érzéke sincs a theologismus, 
azaz a vallás s bármely vallásos-erkölcsi világnézet 
iránt. Valóban szomorú dolog, hogy tudományos 
férfiak, kik számosaknak szószólói, oly kevés fá-
radságot vesznek maguknak behatolni abba, a 
mit egyháznak s keresztyénségnek nevezünk. Ily 
felületesség és szellemdús rendszertelenség egyen-
geti útját azoknak, kik a népélet szellemi erkölcsi 
szabadságának s ezzel a valódi protestantismus-
nak ellenségei, anélkül, hogy észrevenné az t : 

I ,,inter duos Utigantes tertius t. i. Róma gaudet!lí 

Dr. Szlávik Mátgás. 

I S K O L A Ü G Y . 
A középiskolai tanáregyesület fiumei közgyűlése. 

Mit tavaly a járvány megakadályozott, buzgó ta-
náraink az idén mégis megérték, hogy közgyűlésüket a 
szép Fiúméban tarthatták meg. Számban nem sokan 
jelentek meg, de a jelenvoltak jó munkát végeztek s 
nagyon kedves emlékkel tértek vissza az ország gyön-
gyének méltán nevezett szép városból. Jártukban, kel-
tükben a legnagyobb figyelem tárgyai valának, fényes 
fogadtatásban részesültek, József főherceg s a kormányzó 
is igazi magyar vendégszeretettel látták őket. 

Julius 5-én tartatott az ismerkedési estély a »Stella 
d'Oro« kerti helyiségben, másnap g órakor az első köz-
gyűlés a magyar állami főgymnásium nagy termében, 
melyet egészen megtöltött a megielent díszes közönség. 

Berecz Antal elnök kiemelve a nehézségeket, me-
lyek a közgyűlés megtartásának elébe gördültek és 
üdvözölve a fiumei tagtársakat, kik hazánk e szélső 
pontján a magyar tanügynek oly derék munkásai és a 
közgyűlés megtartásáért oly sokat fáradtak: megnyi-
totta a tanáregyesület XXI. közgyűlését. Jelentette, hogy 
a miniszter képviseletében a gyűlésre Leövey Sándor, 
min. osztály-tanácsos jelent meg, ki a miniszter nevében 
üdvözli a közgyűlést. 

Ezután Brózik Károly dr. egyleti főtitkár jelentése 
következett. A lefolyt iskolai évben három újabb tanári 
kör keletkezett: a sümeghi, kaposvári és nagybányai. 
Az összes körök buzgóan működtek, csak a zombori 
nem ad életjelt magáról. Legélénkebben foglalkoztak a 
körök a nyugdíjintézet indítványával. A központi választ-
mány, valamint a fiumei kör is külön indítványt nyúj-
tottak be ez ügyben. Az általános osztályozás kérdése 
szintén érdeklődést keltett, itt a legtöbb' kör a szepesiek 
javaslatát fogadta el. A klasszikai oktatás sikeresebbé 
tételére nézve konkrét javaslattal csak Fiume lépett fel. 
Az üveg-technikai kiképzés ügyét a körök nem igen 
pártolták. A világirodalom ó-kori tárgyának az érettségire 
való felvételét szintén nem pártolták. Foglalkoztak ezen-
kívül még részint helyi, részint egyéb közérdekű kérdé-
sekkel is. Különösen kiemeli azonban a fiumei, kecske-
méti, kaposvári és mármaros-szigeti köröket, melyek 
népszerű felolvasásokat is tartottak. A központi választ-
mány 14 ülést tartott. Az év folyamában több tagot 
vesztett el, köztük Ipolyi Árnold tiszteletbeli tagot. A 



tagok száma mindazáltal 40-cel gyarapodott. Az ifjúsági 
iratok tárára való előfizetési felhívás megdöbbentően 
csekély eredményű volt. A segélyző-alap növelésére a 
lefolyt évben hangversenyt adott, mely az alap növelé- . 
sére 79 frtot jövedelmezett. A műszótár ügyében anyagi 
eszközök hiánya nagyon megbénította a munkásságot. 

Ezután a pénztárnok tette meg jelentését, mely 
szerint a mult évi bevétel 5207 frt 23 krajcár, a kiadás 
4731 frt 62 kr s így a pénztári maradék 475 frt 61 k r ; 
előirányozva csak 200 frt volt. Az egyesület összes va-
gyona 8709 frt 41 kr. A pénztári maradék hovafordí-
tására nézve a közgyűlés elfogadja a választmány indít-
ványát, mely szerint: 380 frt a tartalékalap gyarapítá- j 
sára, 20 frt a felső-magyarországi kulturegyesületnél tett 
100 frtos alapítvány részletének törlesztésére fordíttatik j 
és 75 frt a jövő évi számadásra marad. 
• . Ezzel kapcsolatban a választmány egy hazafias 
indítványnyal lépett a közgyűlés elé. Alapítványt tett, a 
melynek alapján a fiumei m. kir. állami főgymnasiumban 
évenként 1 darab magyar arany ösztöndíjat nyer az a 
tanuló, ki a magyar nyelvben a legszebb haladást ta-
núsítja. A közgyűlés lelkes éljenzéssel fogadta az indít-
ványt, minek végeztével dr. Erődi Béla főgymnasíumi 
igazgató a gymnasium nevében köszönetet mondott. 

Köpesdy Sándor alelnök jelentést tett a tanárok ; 

özvegyeit és árváit segélyző alap állásáról. Segélyezésre 
kiadatott a mult évben 435 frt. 

A különböző bizottságok kinevezése után dr. Erődi \ 
Béla tartott felolvasást, melyben az olasz gimnáziumok 
új tantervét hasonlította össze a mienkkel. Olaszország-
ban a gimnázium két részre oszlik: az 5 alsó osztályt 
gimnáziumnak, a 3 felső osztályt líceumnak nevezik. 
Ugy a gimnáziumi, mint a liceumi évek végeztével szi- I 
gorú vizsgálatot kell a tanulóknak kiállaniok, ha tovább 
akarnak haladni. Miután az előadó futó pillantást vetett 
az olasz tanítási terv történetére, összehasonlítja az olasz 
és magyar tanítási tervet óraszám és tárgy szerint. 
Olaszországban 9 tárgyat tanítanak a gimnáziumban, 
nálunk 14 et, Fiúméban 15-öt. Nem tanítanak az olaszok 
hittant, élő idegen nyelvet, rajzoló geometriát, szépírást 
és tornát. Az összes heti óraszám náluk 198, nálunk 
251, tehát 33 órával több mint Olaszországban. Az 
egyes tantárgyak tananyaga és a tanítás menete régi 
időkre emlékeztet bennünket. Az anyanyelvre nagy gon-
dot fordítanak ugyan, de elméleti anyagot nem adnak : 
nincs rethorika, poétika. A fogalmazást kiváló gonddal 
gyakoroltatják; az alsó osztályokban mindennap iratnak, 
nem mindig új dolgozatokat, hanem gyakran ugyanazt 
az egyet 2-szer, 3-szor is kitűzik és átiratják gyakorlás 
kedvéért. Földrajz, történelem úgy adatnak elő, mint ná-
lunk régente, az újabb tanítási terv megjelenése előtt. 

A közgyűlés lelkesen megéljenezte a szép előadást, 
melyhez először Váró Ferenc (N.-Enyed) szólott. Úgy 
találja, hogy az olasz gimnáziumok iránya eszményibb, 
mint a mienk ; több bennük az általános emberi és a 
konkrét olasz; nálunk hiányzik a konkrét magyarság. 
Az olaszok nem rakják a gimnázium vállára mindazt a 
terhet, a melyet a többi intézeteknek kellene viselni. 
Mi rajzoló geometriát is tanítunk, hogy a ki útmester 
akar lenni annak kárba ne veszen a tudománya ; szép-
írást tanítunk, mert a díjnokságra is a gimnázium kvali-
fikál, német nyelvet tanítunk, hogy ifjaink a közös had-
seregben tiszti vizsgát tehessenek, szóval minden pályára 
a gimnázium készít elő, s ennek az anomáliának nem 
lesz vége, míg a kvalifikácionális törvényt meg nem 
alkotják. 

Aleócander Bernát dr. (Budapest) nem tartja cél-

szerűnek, hogy annak vitatásába bocsátkozzunk, me-
lyik tanterv a jobb, de nem csatlakozik Váró nézeté-
hez, ki az olasz tantervet a mienk rovására dicsőíti. A 
mi tantervünk a mi viszonyainknak jobban megfelel. 
Konkrét magyarsága nem eshetik kifogás alá. Büszkén 
mondhatjuk, hogy a haladottabb nemzetekhez tartozunk. 
Olaszországban még csak annyira sem jutottak, hogy a 
reál-tárgyak alaposabb tanításának szükségességét belát-
nák. Ép az az általános, mit Váró hangoztat, kívánná 
meg, hogy a geometriát, meg a szépírást is felhasznál-
juk képző eszközül. Mi büszkén vallhatjuk, hogy tan-
terv tekintetében a haladottabb nemzetekhez tartozunk. 
A kvalifikácionális törvény a létező csekély bajokon nem 
segíthetne. 

Körösi Sándor (Fiume) abban a szerencsés helyzet-
ben van, hogy személyes tapasztalatai alapján ismeri 
az olasz gimnáziumokat. Váró Ferenc szavaira akar 
reflektálni, a ki dicsőíti az olasz állapotokat, mivel élő 
idegen nyelveket nem tanítanak ; szerinte mi a német 
nyelvet csak azért tanítjuk, hogy ifjaink a közös had-
seregben tiszti vizsgálatot tehessenek. Körösi e véle-
mény ellenében megjegyzi, hogy Olaszországban megdöb-
benve tapasztalta, menynyire hátra vannak még a nyelv-
és irodalomtanárok ís a lingvisztikai érzék tekintetében. 
Az összes filológiai munkásság textus-magyarázatból 
áll; nyelvészetről, a szó teljes, tág értelmében, fogal-
muk sincs. Hisz mindenki tudja, hogy még a klasszikai 
tudományok terén ís, mely pedig legközelebb állna az 
olaszokhoz, nem az olaszok, hanem a németek járnak 
elől. A lingvisztikai érzék eme teljes hiánya csak annak 
tudható be, hogy az olaszok élő idegen nyelvet nem 
tanulnak, mert e rokon latin nyelv tanulása nem bir oly 
képző erővel rájok, mint reánk magyarokra, vagy a 
németekre. A hasonlóság és különbség egybevetése ké-
pezi az elmét. Egy közelálló és egy távolabb álló nyel-
vet kellene minden iskolában oktatni, tisztán didaktikai 
szempontból is, az elme képzése céljából. Különben ná-
lunk is, Olaszországban is, e tekintetben a létező álla-
potok határoznak. Olaszország egységes, egynyelvű nagy 
ország, 1000 ember között alig találkozik egy, ki vala-
mely idegen nyelven beszélne, nálunk ellenben, vegyes 
ajkú honfitársaink, a különböző nemzetiségek közepette, 
az idegen nyelvek megtanulása elől lehetetlen elzárkóz-
nunk. Erődi dr. előadására reflektálva, Körösi figyelemre-
méltó körülménynek tartja, hogy az olaszok az V. osz-
tály bevégzése után érettségiszerű vizsgálatnak vetik alá 
a tanulókat, hogy ki válik be a klasszikai tanulmányok 
folytatására. Nálunk a miniszferium minduntalan hangoz-
tatja, hogy zárjuk ki a gymnasiumból a nem oda való 
elemet, hogy idejekorán reáltanulmányokra adhassák 
magukat. Az I. és II. osztályban azonban még nem lehet 
határozottan megítélni, ki válik be felsőbb tanulmá-
nyokra, ki nem. A IV. és V. osztály után azonban a 
tanári kar már határozott Ítéletet hozhat, ép ezért óhaj-
tandónak véli, hogy az alsóbb osztályok végeztével ta-
nulóink szigorú vizsgálat alá vétessenek. (Helyeslés.) — 
Szóló ily értelmű indítványt szándékszik benyújtani annak 
idején az egyesülethez alapos tárgyalás végett. 

Miután még Csorba Ferenc konstatálni kívánta, 
hogy az olasz tanterv konservativ, a magyar ellenben 
modern, Váró Ferenc replikájában kijelenté, hogy nem 
szándékozott az olasz állapotokat a magyarok rovására 
dicsőíteni és hogy jelenlegi tantervünkben minden tekin-
tetben haladást lát. 

Ezután Berecz Antal elnök a tárgyalást fél 1 óra-
kor bezárta. 

Ebéd után a tanárok Abbáziába rándultak két 



helyi gőzösön. Az idő gyönyörű volt, csak 3— 4-en 
érezték a tengeri betegség hatását, ezek is hölgyek vol-
tak, kikre inkább a félelem, mint a tenger hullámzása 
hatott. Este a tanárok tiszteletére díszelőadás volt a 
fényes, nagy színházban. Berecz Antal elnök, nejével és 
leányával a podesta páholyában ült. Két csinos kis víg-
játékot adtak elő. 

7-én délelőtt ismét közgyűlés volt. Köpesdy Sándor 
értekezése »Az iskola és család között levő kapocs erős-
bit éséről* és ennek megvitatása foglalta el az egész 
délelőttöt. 

Konstatálva tanügyünk nagy haladását, kimondja, 
hogy ha az eredmény még nem minden tekintetben 
megfelelő, részben az iskolában, részben a családban kell 
a baj okát keresnünk. A szülők csak akkor mennek az 
iskolába, ha már baj van. Otthon csak akkor emlegetik 
az iskolát és a tanárokat, ha ócsárolhatják őket valami-
ért, Szükséges, hogy az iskola és család közt levő vi-
szony megváltozzék, hogy a nevelés eme két faktorát 
közelebb hozzuk egymáshoz. Jó volna, ha a nevelést 
teljesen az iskola körébe vonhatnók. Ha anyagilag mó-
dunkban állna, akkor az angolok módjára internátusokat 
kellene létesítenünk. Minthogy azonban nálunk az nem 
lehetséges, keressünk oly módot, hogy a család és iskola 
kezet fogva működhessenek a tanítás és nevelés nehéz 
munkájának kivitelére. 

Erre nézve a következőket ajánlja a felolvasó : 1. A 
tanar magánélete legyen példás; az iskolában töreked-
jünk a tanulók szívét és lelkét nemesíteni. 2. Világosít-
suk föl a szülőket, mennyire érdekükben van maguknak 
és gyermekeiknek a tanárokkal való érintkezés. 3. Ér-
tesítsük gyakran a szülőket. 4. Tűzzünk ki időt, péld. 
hetenkint egy órát, a mikor a szülők a tanárokkal az 
iskolában értekezhetnek. 5. Az értelmesebbeket hívjuk 
meg az előadásoknak időnkint való látogatására. 6. A 
vidéki szülőket kéthavonkint vagy időhöz nem kötve 
értesítsük gyermekeik előmeneteléről és magaviseletéről. 
7. Figyelmeztessük a szülőket az olvasás mohó vágyá-
nak fékezésére, igyekezzünk a zongorával és fölösleges 
magántárgyakkal való kínzást ott, a hol szükséges, meg-
gátolni. 8. Nem tartja jónak, hogy a tanár ellátogasson 
a szülők vagy gyermekek lakására, de azt sem, hogy a 
gyermeket magához citálja a tanár. 9. E helyett értesítő 
és ellenőrző könyvecskéket ajánl, melyek alapján szülők 
és tanárok kölcsönösen tudomást szerezhessenek a gyer-
mek lelki és erkölcsi életének minden fontosabb mozza-
natáról. 10. Népszerű felolvasások belépti díj nélkül is. 
11. Iskolai ünnepek, de nem nagyszabásúak, szolgálhat-
nak arra, hogy a családokat közelebb hozzák az iskolá-
hoz. A fölolvasó nem á'tatja magát azzal, hogy e taná-
csok követése által a család és iskola között létező 
viszony azonnal megváltoznék, de bizton hiszi, hogy 
fölrázva a szülőket közönyösségükből, lassan-lassan célt 
érhetünk. 

Kuncz Elek (Aradm.). Az erkölcsi képzés nem oly 
gyarló, mint azt sokan állítják. Ha van hiba, akkor az 
a tanárképzésben rejlik. Nem tartja helytelennek, ha 
a tanár a jó osztályzattal bíró tanuló szüleit megláto-
gatja. Az iskolát kell közelebb hozni a családhoz nem a 
családot az iskolához. 

Tomor Ferenc (Budapest) kijelenti, hogy e kérdés-
hez a közlönyben fog hozzászólni. Ne a szülőket láto-
gassuk, hanem a tanulókat, különösen a vidékieket. 

Csálca Károly (Trsztena). A közlönyben kifejtett 
álláspotját fentartja. Mi — a vidéken, nevelünk. Míg 
azonban oly dolgok történnek, hogy az adófeliigyelő 
a tápintézeteket megadóztatja, a helyett, hogy mint 

Németországban, a kormány a buzgó tanárokat megju-
talmazná, addig a nevelés munkája nagyon meg van nehe-
zítve. Hozzászólnak még Kápldny Antal dr. (Szabadka) 
és Fischer Miklós (Igló); utóbbi az etikát akarja tanít-
tatni a VII. és VIII. osztályban; szerinte a felolvasások 
és iskolai ünnepek nem célszerűek. 

Köpesdy Sándor replikájában sorra veszi az Összes 
e'lenvetéseket és kijelenti, hogy a felszólalók mind saját 
viszonyaik szempontjából szóltak, pedig ezt a kérdést 
általánosságban is meg kell oldanunk. — Nincs ellenére, 
hogy a tanár esetről-esetre ellátogasson valamely gyer-
mekhez, vagy szüleihez, de nem tartaná helyesnek; ha 
ez álta'án kötelességévé tétetnék a tanároknak. 

A második nap délutánján a város nevezetességeit 
szemlélték meg. Sorba látogatták a tengerészeti palotát, 
a tengerészeti akadémiát, a rizshántoló-gyárt, a dohány-
gyárt s tb , mindenütt a legszívélyesebb fogadtatásban 
részesülve ; maguk az igazgatók fogadták és kalauzolták 
őket. Este az »Európa« szálloda nagy termében 130 te-
rítékű bankett volt, melyen számos toaszt s néhány érde-
kes nyilatkozat történt. 

A közgyűlés harmadik napján Alexander Bernát 
dr. tartott szép és tanulságos felolvasást a »Középiskolai 
mozgalmakról « A felolvasás alatt a közgyűlésen Zichy 
Ágost gr. fiumei kormányzó is megjelent, kit Berecz 
Antal rövid, de lelkes beszédben üdvözölt, mire a kor-
mányzó örömének adott kifejezést,hogy ily fényes testület 
Fiumét választotta ez évi közgyűlésének színhelyévé, s 
hogy ő maga is legalább az utolsó'napon személyesen 
megjelenhetett. 

Ugyané gyűlés tárgyát képezte még Theisz Gyula 
felolvasása: »A nyelvtanítás reformjáról.* 

A gyűlés kezdetén Berecz Antal elnök, meleg sza-
vakkal ecsetelve ama magas kegyet, melyben az ural-
kodóház országszerte tisztelt tagja, József főherceg, itt 
Fiumében az egyesületet részesítette, ajánlja, hogy a 
főherceg egyhangúlag az egyesület protektordvd válasz-
tassék. Az indítványt lelkes éljenzéssel fogadták. Az 
elnök, beszédét folytatva, köszönetet szavaz Fiume vá-
rosának a szíves vendégszeretetért, melyben az egye-
sületet részesítette, a helyi bizottságnak, annak minden 
egyes tagjának, tanároknak és a municipium tágjainak, 
kik a közgyűlés niegtarthatásáért fáradoztak, különös 
köszönetet szavaz Et'ődi Béla dr. fiumei igazgatónak és 
Brózik Károly dr. főtitkárnak, kik a közgyűlés ügyében 
legtöbbet fáradoztak, továbbá Ludvigh Gyula és Brám 
lovag uraknak a különvonat engedélyezéseért; a vá-
rosban meglátogatott iskolák és gyárak igazgatóságá-
nak a szíves kalauzolásért és végül a közgyűlés elő-
adóinak. 

Trefort miniszternek a közgyűlés távirati üdvözletet 
küldött, mivel ép aznap (jul. 8.) volt 50 éves fordulója, 
hogy Trefort első cikke megjelent. 

A felolvasások után a választás megejtése végett 
elnök a gyűlést felfüggeszti. 

A vá'asztás eredménye a következő : 
E'nök : Berecz Antal. Alelnök: Hoíer Károly, 

Kopespy Sándor. Főtitkár: Brózik Károly dr. Titkár: 
Szerelemhegyi Tivadar. Pénztárnok : Mayer József.Választ-
mány. I. Budapestiek : Alexander Bernát dr,, Bermüller 
Ferenc, Csengeri János dr., Dékány Rafael d r , Deme 
•László, Felsmann József, Ferenczy József d r , Hankó 
Vilmos" dr., Harrach József, Molnár Sándor, Müller József, 
Névy László, Paszlavszky József, Pozder Károly d r , 
Révy Ferenc, Riedl Frigyes dr., Schmidt Ágo-ton dr., 
Sebestyén Gyula, Suppan Vilmos, Szarvas Gábor, Szemák 
Istán dr., Tiber Ágoston, Tomor Ferenc, Volf György. 



— II. Vidékiek: Besztercebányai kör : Spitkó Lajos. 
Brassói kö r : Rombauer Emil. Budapesti kör : Baksay 
István. Csurgói kö r : Vida Károly dr. Eperjesi kör : 
Schlott Gyula. Fiumei kör : dr. Erődi Béla. Kaposvári 
kö r : Lenner Emil. Kecskeméti kö r : Szabó Ferenc. 
Mármarosszigeti kör : Sáfrány Péter. Nagy-kállói kör : 
Schurina István. Pozsonyi kör : Pirchala István. Selmec-
bányái kör : Jezsovics Károly. Sümegi kör: Ádám Iván 
Szabadkai kör : Haverda Mátyás. Szepesi kör : dr. Roth 
Samu. Trsztenai kör : Csáka Károly. Újvidéki kör : 
Franki István. Ungvári kör : Zoltsák János, Zombori 
kör : Zsuffa Vince. 

A választás után Berecz Antal elfoglaltsága miatt 
Köpesdy Sándor alelnök foglalta el az elnöki széket. 

Az alapszabályok is módosíttatván, a legfőbb vál-
tozás a tisztikar mandátuma idejének meghosszabbításá-
nál történt. Ezentúl a szerkesztő, elnök és alelnök is 
három évre választatnak; a szerkesztőt a közgyűlés 
választja. 

Az elfogadott indítványok közül kiemeljük a fiumei 
kör amaz indítványát, mely szerint a tanárok eddig is 
élvezett vasúti kedvezményeikre állandó igazolványnyal 
láttassanak el s a közgyűlés ama határozatát, hogy a 
tanszervásárlás ügyében kiadott rendelet ellen a minisz-
tériumhoz folyamodik. 

Miután még a közgyűlés Zichy Ágost gróf kor-
mányzót, Ciotta János polgármestert, Thierry lovagot és 
az egyesület érdemes elnökét, Berecz Antalt egyhangú-
lag és nagy lelkesedéssel tiszteletbeli tagjává választotta: 
Köpesdy Sándor a tanáregyesület XXI-ik közgyűlését 
rövid beszéddel berekeszti. 

Este a kormányzónál a tanárok tiszteletére estély 
volt. Hivatalosak voltak az egyesület összes Fiúméban 
időző-tagjai. Csak kevesen voltak, kik nem vehettek 
részt a fényes estélyben. A kormányzó és kormányzóné 
ritka szívességükkel elbájolták a palotájukban megjelent 
tanárokat. A kormányzó szép, hazaszeretettől áthatott 
beszéddel üdvözölte a tanárokat. Berecz Antal mondott 
köszönetet az egyesület nevében a fényes kitüntetésért, 
éltette Zichy grófot, nemcsak mint a magyar kormány 
fiumei képviselőjét, hanem mint a tudomány egyik fel-
kent aposto'át, kit társunk és testvérünkként tisztelünk, 
szeretünk. 

Éjfélkor felszedte horgonyait az »Espero« nevű, 
szép, nagy Lloyd-gőzös, mely a tanárokat Velence felé 
vitte. Zajos éljen és evvivakiáltások között evezett ki a 
hajó a fiumei kikötőből. 

É r t e s í t é s 
a tiszáninneni ev. ref. egyházkerületi felsőbb leánynevelő intézetben, 

1887. s z ept- megnyitandó tápintézetről és elemi osztályokról. 

Mult évi értesítőnknek »Az év történetéből« című 
fejezetében közöltük egész terjedelmében azon egyház-
kerületi határozatot, mely kimondja, hogy a nyolc osz-
tályúvá szervezendő miskolci egyházkerületi leánynevelő 
intézetben tápintézet rendeztessék be. Örömmel közöltük, 
hogy az intézetnek egyházi és világi főfeliigyelői: fő-
tisztelendő Kun Bertalan püspök és Ragályi György 
egyházmegyei főgondnok urak mily lelkesen karolták 
fel az ügyet, hogy középosztályú protestáns értelmisé-
günknek alkalmat adjanak leánygyermekeik tisztességes 
és olcsó nevelésére. Szólottunk Ragályi György egyház-
megyei főgondnok úr ujabb, nemeslelkű áldozatkészségé-

ről, hogy t. i. ő a szervezendő tápintézet fölszerelésére 
500 forintot ajánlott föl. 

Ma már jól eső, benső örömmel arról értesíthetjük 
az igen tisztelt szülőket, általában a hazai, közelebb 
egyházkerületünk prot. közönségét, hogy az a tápintézet 
szept. i-én megnyílik az intézet utcára néző, egészséges 
három nagy termében. 

Gondoskodva van a növendékek teljes és tisztes-
séges ellátásáról, egy tápintézeti felügyelőnő és bent 
lakó nevelőnők gondozásával, az intézeti igazgató fel-
ügyelete mellett. 

Ellátási díj egész évre 150 frt, a mely évnegye-
denként, 4 részletben fizetendő, t. i. szeptember i-én, 
november 15-én, február i-én és ápril 15-én. 

A tandíj külön egész évre 20 frt. Beiratás egyszer 
mindenkorra 2 frt. 

A növendékek valláskülönbség nélkül fölvétetnek, 
ha életök 8-ik évét betöltötték. 

A fölvételre nézve a kérvények főtisztelendő Kun 
Bertalan ref. püspök úrhoz, magánlevelek az intézeti 
igazgatóhoz aug. 19-ig intézendők. 

A fölvétetni kivánó növendékek az 1876-dik évi 
XIV. törvénycikknek a védhimlőoltási kötelezettségre 
vonatkozó paragrafusa értelmében, igazolni tartoznak, 
életük 12-dik évéig újra oltattak, vagy 5 éven belül 
sikeresen beoltva lettek, vagy valóságos himlőt állot-
tak ki. 

A tápintézeti növendékeknek egyenként egy vas 
nyoszolyát, egy ruhaszekrényt, egy mosdótálat, egy 
széket ad az intézet. Egy teremben közös asztal mellett 
mosdanak, öltöznek, tanulnak, illetőleg munkálkodnak. 
Külön ebédlőben együtt reggeliznek, ebédelnek és va-
csorálnak a nevelőnők és felügyelőnő jelenlétében. 

A reggeli őszszel és télben egy csésze kávé egy 
kiflivel, nyárban egy pohár tej kenyérrel. Délelőtt és 
délután egy szelet kenyeret kapnak. Az ebéd 3 tál, az 
esteli 2 tál ételből áll. 

Főzésre, világításra az intézet a tápintézettel együtt 
az egyházkerület fentebb érintett határozata szerint 300 frt 
segélyben részesül. 

A tápintézetbe belépő növendékek következő ágy 
és ruhaneművel és egyébb szükségesekkel látandók el : 

Nadrág — — — — — — — 6 
Ilálórekli — — — — — — — 6 
Alsó fehér szoknya — — — — — 6 
Harisnya — — — — — — — 8 pár 
Zsebkendő — — — — — — — 8 
Paplan — — — — — — — I 
Paplanlepedő — — — — — — 2 
Törülköző — — — — — — — 6 
Párna— — — — — — — — 2 
Párnahaj — — — — — — — 4 
Alsó lepedő — — — — — — 2 
Szőrderekalj — — — — — — 1 
Abrosz — — — — — — — 1 
Asztalkendő — — — — — — 4 
Kés, kanál, villa, tükör, fésű, szappan 
Törlő— — — — — — — — 4 

A felsőruházatra nézve minél egyszerűbb és cél-
szerűbb berendezést kér a tanintézeti felügyelőség. 

Ezzel kapcsolatban örömmel értesítjük a közönsé-
get, hogy a miskolci ref. egyház a legbuzgóbb áldozat-
készséggel, melyben a miskolci reform, női fillér-egylet 
3000 frt adományával ment elő követendő nemes példá-
val, 4 osztályú felsőbb leánynevelő intézetünket kiegészítő 



elemi leányiskoláját fölépíttette s azt fölszerelve szep-
tember i-én átadja rendeltetésének. így leánynevelő in-
tézetünk 8 osztályú, egy teljes egészet képező iskola 
lesz, melyben leánygyermekeink 6 éves kortól kezdve, 
egy és ugyanazon rendszer alatt részesülnek a nevelés 
és oktatás áldásában. 

Legyen intézetünkön Isten áldása! 
Tisztelettel vagyunk 

Miskolcon, 1887. julius 1. 
A miskolci ev. ref. egyházkerületi 
felsőbb leánynevelő intézet igaz-

gatósága. 

T A R C A. 

Feltételes halhatatlanság a biblia szerint. 
Előadta a párisi általános lelkész-értekezleten 

B y s e á r o l 37-, 
brüsszel i íe f . l e lkész . 

(Folytatás.) 

II. 
A törvény szentesítése. 

1. Első fenyegetés. 
Az Edenről szóló hagyomány az élet fáját ( ö ^ n í ! 

az első ember pár elé állítja. Ez a szó vagy 
Ö^Tf a m i t fordítóink összezavarnak a £?£j-sel, külön-
bözik attól mind gyökre, mind jelentésénél fogva. Mi-
ként éioi] és a vita, ez is jelenti az életet elvontan és 
átalánosságban. A földi élet az amit ez a szó leggyak-
rabban jelent, az emberre nézve nem csupa létei, 
hanem normális feltételek közt való létezés, a boldog-
ság ölében magát állandósító létezés. íme az élet fája 
által symbolisált nagyszerű eszme, mit az apokalipsis 
visióiban megint feltalálunk. A halhatatlanság, e szónak 
legteljesebb értelmében Ádám és Éva számára van ren-
delve, de hozzá egy feltétel van csatolva : az engedel-
messég. Az első tilalom, melynek az embernél erkölcsi 
életet kell ébreszteni, az örökkévaló ezen szavában bírja 
szentesítését: azon a napon, amelyen vétkeztél, meg 
fogsz halni. Mit akar mondani ez a fenyegetés? 

Ádám ezt csak egy értelemben vehette. Mikor az 
állatokat maga körül meghalni látta, anélkül hogy bármi 
okát gyaníthatta volna azok örök fenmaradásának, egy 
láthatatlan elemnek, a halált úgy kellett tekintenie mint 
az egyénnek végelpusztulását. 

Cáfoljam e önök előtt uraim azt a különös magya-
rázatot, a mit ennek a helynek a mi régi orthodoxiánk 
adott ? Te meg fogsz halni, ennek egyfelől ezt kellett 
tenni: hogy a te tested megszűnik létezni, — másfelől 
pedig ezt: a te lelked örökké fog szenvedni. De a 
»meghalni<t igének, hogy lehet egyszerre két ellentétes 
jelentése ? Es az ember, fejlődésének kezdetén, hogyan 
analysálhatta magát úgy, hogy természetében egy dua-
lismusra jusson ? Különben is az Ítélet egyszerű volt, és 
egyszerre egész személyét, énjét, épségét érintette e 
szavakkal meg fogsz halni. 

így a halál, a mint az az állatvilágban uralkodott, 
egy jelentésű volt az egyéni élet kioltásával; és ez a 
sors várta Ádámot azon eset miatt, mikor az isteni 
tilalmat általhágta. Ha hát a szeretetnek istene végnél-
kül való kínokkal határozta megbüntetni kedvenc teremt-
ményének első engedetlenséget — a mi lehetetlen — 

kénytelenek volnánk megengedni, hogy ő ezt a szörnyű 
büntetést eltitkolta, mikor erre a meghalni szót használta, 
mely ezt az eszmét ki nem fejezhette. Azt hisszük, hogy 
káromolnánk a mennyei atyát, ha neki ilyen kifinomított 
kegyetlenséget tulajdonítanánk. 

Az esetről való elbeszélés többi részlete megerő-
síti ezt a magyarázatot. A kigyó a hazugság atyjának 
organuma, elcsábítja Ádámot, feltétlen halhatatlanságot 
Ígérvén annak e szavakban : nem halsz meg. A bűnös 
meghallja Ítéletét: meg kell halnod. Por vagy és a 
porba térsz vissza. Es azután : ne hogy kezét kinyújtsa, 
és szakaszszon az élet fájáról, és egyék és örökké éljen 
(Gen. III. 22.). Még e két helyen semmi különbség sincs 
a test és lélek között: egyetlen örök élet, egy egyedüli 
alany, mely annak élvezésére van hivatva, megfosztva 
látja magát attól méltatlansága miatt. Ádám vétkezik, 
eltéveszti a célt (ez a chatah igének értelme) ; el fogja 
hát veszteni lételét is, melyet nem tudott jól használni. 
Mindennemű halhatatlanság tőle határozottan meg van 
tagadva; elég szigorú, de tökéletesen természetes a 
büntetés. A cherubok, kik láng pallossal őrzik az élet 
fájának útját, jelképezik az Isten igazságát, de még inkább 
az ő szeretetét. Visszadobhatná a semmiségbe ezt a te-
remtményt, ki önhibája által magát boldogtalanná tette; 
de ő nem akarja pártütését, gyötrelmét és kétségbeesését 
végtelenné tenni. 

2. Mózesi törvényhozás. 

Ez alap-elbeszélésből kiindíilva, az élet és halál 
közti nagy ellentét az egész ó-szövetségen végig megy. 

Ha — mint szent Pál mondja (I. Kor. X. 6. ír.) 
— a héber canonban jelzett büntetések a mi tanúsá-
gunkra rendelt typusok, meg kell várnunk, hogy a sym-
bolikus jellem azon törvényhozásban is feltalálható le-
gyen, mely az előkészítő üdvintézmény megkülönböztető 
vonását képezi. Mindenekfelett a törvény az, mely 
velünk megérteti azt, hogy miben áll a bűnnek kárhoz-
tatása. Mert mit mond Mózes': (Deux : XXX. 15—20.) 
íme én ma teltem elődbe életet és jót, hafáfrH'gwíos^t. 
Az ég és a föld tanúm, hogy előtökbe életet és halált, 
áldást és átkot tettem, hogy válasszad az életet és te és 
a te maradékod élhessen. Az örökkévaló szava iránt való 
engedelmességedtől függ a te életed és napjaidnak meg-
hosszabbítása. 

Izrael az, a ki ez ünnepélyes \á'asztásra van fel-
híva Mikor a nép többsége hűtlenné lett az isteni kor-
mányzathoz, leigáztatik, hazájából messzevltetik és hogy 
úgy szóljunk, egy idegen hatalomtól elnyeletik ; e szörnyű 
büntetés úgy van felmutatva, mint halál; Jakób mara-
déka számára Assyria és Chaldea a sír. Ilyen a nabi-k 
álláspontja; a nemzeti szabadulást, a fogságból való 
visszatérést a feltámadás képe alatt hirdetik. 

Azonban a héber törvény gyakrabban fordul az 
egyénekhez és a szentesítés ugyanaz marad t. i. a halál. 
Ha va'aki megsértette Mózes törvényét, irgalom nélkül 
meghal (Zsid. X. 28.). A büntetés valóban szigorú, de 
soha se kegyetlen. A bűnösnek ki kell vágatni az ő 
népe köziil, rendesen megkövezéssel, néha fegyver vagy 
tűz által; de nem kínoztatik, se fogva nem tartatik. Az 
egész érdeke követeli a fekélyes tagnak eme kimetszé-
sét. Innét ez a gyakran ismételt szó: így távolítsd el a 
gonoszt közüled. Az átok (cherem) az a kérlelhetlen 
intézkedés, mely a cananaeus népséget kiirtásra itéli, a 
társadalmi fennmaradás célját tartja szem előtt. A vá-
lasztott nép védve legyen a corrumpáló példáktó1, mert 
annak szentnek kell lenni, mint szent az ő.Is'ene. 



A halál, a bűn zsoldja, a legegyenesebb és leg-
határozottabb kifejezésekkel világosan körül van írva. A 
gonoszoknak nincs állandóságuk, azok elvesznek, meg-
öletnek, kivágatnak, leromboltatnak, megsemmisíttetnek, 
kimúlnak, végök lesz, elmúlnak, elenyésznek, nem talál-
tatnak, nem lesznek többé, emiékezetök elvesz, az örökké-
való eltörli emiékezetöket, olyanok lesznek, mintha soha 
nem léteztek volna. 

Ez oly határozott kifejezésekhez kapcsoljuk a prófé-
ták által gyakran használt megragadó képeket, a melyek-
kel lerajzolják a pártütők büntetését. A benyelni, meg-
égetni, szétszaggatni, megemészteni igék, melyek jól is-
mert catasztrofákra vonztkoznak, igen sokszor metaforai 
értelemben vétetnek. Ép így e szavak is : eltörni, dara-
bokra törni, elsöpörni mint a port, megtapodni mint az 
agyag edényt, vagy mint az utcák sarát. Az istentele-
nek a meggyújtott erdőhöz hasonlíttatnak; ezek a tüs-
kék, tövisek, melyek megemésztenek, a mészkemencék, 
a levágott tövisek, melyek tűzben megégettetnek; a 
tűz elpusztítja őket, mint a tőkét, mint a száraz fát, 
polyvát vagy pozdorját, mind a mi könyen ég, a leg-
gyorsabban megégeti és teljesen megemészti, nem ment-
hetik meg életüket a lángoktól. E tüzet semmi ki nem 
olthatja, mert az jelenti az örökkévalónak haragját vagy 
szentségét is ; jelképezi azt a kard vagy fegyver is, a 
kivont tündöklő fegyver, mely hüvelyébe nem tétetik, a 
fegyver, mely a lélek mélyéig hat és sokasítja áldozatait, 
a nagy öldöklésnek fegyvere, kiélesítve, hogy tündököl-
jön és gyilkoljon ; a kézív, az ércív, mely gyilkos nyilait 
messze lövöldözi; a legszörnyűbb vadak ; a párduc, orosz-
lán és nőstény oroszlán ; a dühös medve, kitől kölykeit 
elvették, amely egy körömmel kitépi áldozta szívét. 

Az Isten ellenségei elvesznek mint a legyek, ron-
gyokká válnak mint az elhasznált ruha, a mely meg-
emészti őket, a féreg megrongálja őket mint a gyapjat. 
Mikor az örökkévaló végrehajtja ítéleteit a Gógon és 
Magógon, rája tűz-, kén- és kőesőt bocsát, azután testö-
ket eledelül adja a rabló madaraknak és a mezei vadak-
nak ; hulláik véres darabjai a titokzatos Hamona nekro-
polis temetőiben lesznek elásva. A roppant hadsereg 
hősei és fejedelmei jelképezve vannak még a kosok és 
bakok képe és az áldozatra szánt básáni kövér ökrök 
által; a vad állátok és égi madarak nagy lakomára 
vannak meghíva az örökkévaló állal, hogy húsokat és 
kövérségüket egyék egész a jóllakásig és véröket igyák 
meg egész a részegségig. így a becsületben levő, de 
értelemtől megfosztott ember hasonló az állatokhoz, me-
lyeket levágnak. 

A nabi-k színezett nyelvezete szerint a gonoszok 
levágattatnak mint a kalászok feje learaltatott a Josafát 
völgyében, letapodva, összetiporva a sajtóban a boszú-
állás napján. Hasonlítják őket a féreghez aki elesik, a 
szél által hordott szalmához, a szérűből a forgószél által 
kikapott polyvához, a füsthöz, mely egy ablakon kimegy 
és a levegőben eloszlik, a reggeli fölleghez, a harmat-
hoz, mely nem sokára felszárad, a vízhez, mely elpáro-
log, az éjjeli látáshoz, mely hirtelen elmúl, az üres álom-
hoz a mit reggel elfelednek, a ganajhoz, mely a földet 
kövéríti (I. Kor. XIV. 10.) a legundorítóbb szeméthez, 
melynek nyomát is elseprik (Job. XX. 7.). 

Azok elalusznak a végső álomra, egy örök álomra, 
melyből nem ébrednek fel többé, elfojtatnak, mint egy 
mécsbél, lámpások kialszik az éj sötétében, nevök eltö-
röltetik, az Isten kitörli őket az élet könyvéből mind-
örökre, összetöretnek, elmerülnek, elenyésznek, rájok 
nézve nincs jövendő. 

E nagyszámú és ragyogó képek hatásának hogyan 

álljunk ellen. Ezek mindnyájan egyesülnek, hogy a meg-
átalkodott bűnösnek hirdessék nem a szenvedést, hanem 
a betű szerint való halált. Azt vetik ellenem, hogy fizi-
kai halálról van szó, melyet egy öntudatos s szüntelen 
nyomorúság követhet. Bizonyos hogy fizikai halálról van 
szó ; de e halál — mert mást a héberek nem ismer-
hettek — a pártütési esetekben ú^y tekintetett mint teljes 
és végleges. Ők elvesznek mindörökre; láttuk azt külön-
böző formákban előadva. Bizonyára nagyon roszul értet-
tük volna meg, ha ez általános kifejezéseket a gonoszok 
örök fenmaradásának dogmaticai tagadása gyanánt vet-
tük volna, hanem minden kétséget kizáró módon látsza-
nak előttem megmutatni azt, hogy a mózesi törvény 
szempontjából az engedetlenek által megérdemelt isteni 
büntetés a gonoszok életének megszüntetésében, szemé-
lyes lételök elnyomásában áll. 

A mi az életet illeti, mely a legfőbb jó, miként 
annak elvesztése a legfőbb rosz, az nem csupán a földi 
embernek adományozott zavaros és rövid létezésben áll. 
A hivő is meghal egy késő öregségnek végén, napjaival 
megelégedvén ; de az összetakaríttatik az örökkévalótól 
mintegy érett gabona és újra él népe között számos 
utódaiban. A patriarchai hosszú kor a messiási idők bol-
dogságát képezi. A halál végzetes hatalma hát korlátozva 
van, de még nincs megtörve. 

A hit többet kiván. Neki egy élet kell, mely isme-
retének jobban megfelel egy valódibb, állandóbb élet. 
A nabi-k is ezen szó által élet valami jövő esetleges 
dolgot jelölnek, egy célt mit ell kell érni, egy minden-
kinek kinált lét folytatását, de a mely csupán azoknak 
van biztosítva, kik a vallásos erkölcsiségnek bizonyos 
feltételeit betöltik. Az Isten akaratja iránt való engedel-
messég neveztetik az élet ösvényének, a kegyesség az 
élet forrása, a bölcsesség azonosítva van a lélek életé-
vel, az igazság vezet az életre, a ki követi az igazsá-
got és jóságot, életet talál, az igazság és dicsősség, 
vagyis az igazi élet, elválaszthatatlan a szentségtől és 
boldogságtól. 

Az Enoch és Illés elraboltatásáról szóló hagyomá-
nyok bizonyítják azt, hogy a Jahveh szolgái örök fen-
maradásáról való eszme nem volt ismeretlen a régi hé-
berek előtt. De ezek az esetek kivételesek. Mikor a ta-
pasztalás bebizonyította, hogy az isteni igazság ezen a 
földön nem tette meg mind azt a különbséget a jó és 
rosz között, a mit attól vártak, a hívők reménye preci-
sebbé lesz. A lelkiismeret pontos szabályzatot követel, 
így Dániel, vagyis az a szerző, ki e név alatt ír, egy fel-
ébredést jósol azoknak az izraelitáknak, kik a föld alatt 
alusznak, egy örök életben végződő feltámadást azok-
nak, kik a könyvben beírva találtatnak (Dán. XII. 1—3 
13.) A nabi-k maguknak és a többi híveknek a létei egy 
állandó és boldog folytatását látják, magokat a halhatat-
lanság birtokában érzik, de a törvény megsértőinek ezt 
soha sem hirdetik. így e mindig positivabb remény, 
habár az ó-szovetség legutolsó iratáig is ingatag marad, 
nem lelkünk természetén alapul, nem a mindenekkel 
közös alkotáson, hanem az egyén magaviseletén. A 
halhatatlanság az ember eszméjének részét képezi, de 
ez eszmény csak azokban lesz valósággá, akik szabad 
akaratuk normális használata által az élő Istenhez ragasz-
kodnak és vele együtt járnak. 

3. A gonoszok vég sorsa. 
Hogy a zsidó cánonnal végezzünk, hátra van még 

egy igen fontos szónak megvizsgálása, mely ép úgy 
jellemzi a gonoszok megbüntetését, mint az igazaknak 
életét. 



Az Q ^ t y főnév (oSy-tól, a nifalban rejtve lenni) 
fordításainkban örökkévalóság, örök, örökké, vagy mind-
örökké szavakkal van visszaadva. De e kifejezés nagyon 
kétes és nem jelöli adequate azon szavakat, melyekkel 
azt kénytelenek vagyunk helyettesíteni. A Q ^ ^ f t és 

kifejezés, valamint mindazon helyek, a hol 
az E ^ i y a veszendő dolgokra, a régtől fogva elavult 
intézményekre és az oly állapotokra alkalmaztatik, ame-
lyeknek vége positive megjelentetett, bizonyítják azt, 
hogy e szónak nincs az az absolut értelme, amelyre 
néha emelkedett. E szó épen nem jelent egy oly idő-
tartamot, mely nem kezdődött és nem is végződik soha, 
se pedig egy meghatározhatlan jövendőt, még kevésbé 
a metafizikai örökkévalóságot, azaz egy különös az idő-
nél felsőbb létezési mődot, hanem csupán egy többé-
kevésbé hosszú korszakot, melynek határai az alany ter-
mészetétől függenek, melynek végét kutatni tartózko-
dunk. A héber C/Í2? e gy oly korszak, mely a múltba 
vagy a jövőbe beláthatatlanul terjed, sajátkép szólva a 
határozhatatlan, mely egy gyermek-népnél a végtelennel 
zavarodik össze. 

A Dánielnek tulajdonított költői könyv egy tex-
tusa érdemli meg itt figyelmünket, mely így hangzik : 
»Es sokan, kik a föld porában alusznak, felébrednek, 
némelyek örök életre, némelyek örök szégyenre és gya-
lázatra.* Dán. XII. 2. E versben a gyötrelmek örökké-
valóságát látta az orthodoxia. Ez értelmezés előttem 
tarthatatlannak látszik. Ha a fordítás, a mit most mu 
tattam fel, pontos, a »gyalázat*, melyhez az örökkévaló-
ság ismerete nincs alkalmazva, jelenti az Ítélet napján 
a bűnösök által érzett szégyennek lesújtó érzetét, míg a 
szövegnek végső szavai, az isteni harag által méltán 
sújtott pártütők által ihletett érzelmet rajzolják. A hitet-
len izraeliták szégyenre és szenvedésre vannak szánva. 
De ez nem azt teszi, hogy ez a szenvedés örökös ; el-
lenkezőleg a próféták több számos nyilatkozata szerint 
az jelenti és vezeti a sajátképeni büntetést: a halált. De 
valami túléli a kárhozottak elitéltetését: ez a feliilmul-
hatlan visszahatás, az örökös iszonyat, a mit hű honfi-
társaik éreznek biintetésök látásakor. így elvesztett léte-
löknek és szörnyű pusztulásoknak gyalázatos emléke ad 
dig terjed, míg az igazak élete, az egész erkölcsi világnak 
üdvös intésül szolgálván. 

Ez a magyarázat nemcsak támogatva van, hanem 
szükségessé is van téve azon hires vers által, mely 
Esaiás könyvét bezárja. — Dániel XII. 2-nek fő szava 
1 ÍX117 c s a k itt található, és a két helynek összehason-
lítása semmi kétséget se hagy az értelmezés felől, melyet 
annak adni kell. 

A nabi azon pártütőkről szólott, kiket Jahveh vassal 
és tűzzel elvesztend (Ésai. LXVI. 16. 17.). Mikor a meg-
tisztított nép eljövend, hogy az ünnep napjain benyújtsa 
tiszteletét az örökkévalónak, látni fogja Jeruzsálem kő-
falai alatt e pártütőknek hulláit ; mert férgölc 
meg nem hal, tűzök ki nem a'szik és azok minden testre 
nézve iszonyat tárgya lesznek (24. v. T Í X n ) - Egy 
meg nem szűnő lelki mardosásról, vég nélkül való fáj-
dalmakról van itt szó ? Nem. A féreg és tűz nem gyötri 
az élőket, azok a hullákat enyésztetik el. Világos célzás 
van itt arra a 140,000 assyriaira, kiket az örökkévaló 
angyala egy éjszaka levágott, midőn a szent várost 
ostromolták. És mikor reggel felkeltek, Íme mind hullák 
valának (Q71Ö C^T.SS) E s a 5 XXXVI.._ qő. Ép így az 
utolsó ítélet szerint az Isten ellenségei a temetés tisz-
tességétől megfosztatva, az új Jeruzsálem kapui előtt fe-
kiivendnek, Hinnomnak utálatos völgyében, hol a féreg-
nek é> tűznek s olgálnak táplálékul; e tűz ki nem al- j 

vand, e férgek meg nem halnak addig, míg fel nem 
emésztették azt, ami szennyezte a földet. Egy szörnyű 
és visszataszító látvány, a rothadó és égő testeknek dog-
leletes szaga, ime csak ez marad a megátalkodottakból 
e prófétai rajzolat szerint. Tehát a s z ó inkább 
-»undorti jelent, mint szégyent vagy megvetést; továbbá 
bizonyosan szenvedőleges értelme van, miután azon ne-
vezhetetlen iszonyat behatásáról van szó, a mit Jahveh 
bosszuló igazságának áldozatai által nem éreztetett, ha-
nem szült vagy ébresztett. 

É11 teljességgel nem tudom itt e két helyen ama 
vég nélkül való kínok jövendölését találni, melyek oly 
kiváló szerepet játszanak az orthodoxia eschatologiájá-
ban. Tegyük hozzá még azt, hogy ha Esaiás egyszer 
örök tűzről beszél, ezt azért teszi, hogy a megemésztő 
tűznek synonimjává tegye, hogy így világosan megér-
tesse azt, hogy annak senki ellentállni képes nem leend. 
Es. XXXIII. 14. 

Röviden: az ó-szövetségnék minden írói tökélete-
sen egyetértenek azon kérdésre nézve, melyet magunk 
elé tűztünk. Ez oly roppant és oly változatos gyűjte-
ményben nem találunk egyetlen helyre is, mely a lélek 
természetes halhatatlanságát kifejezi vagy feltételezi. 
Ellenkezőleg mindenütt megtaláljuk abban ezt a nagy 
leckét, mely később az egyházban Socratesnek és az ő 
ékesszóló tanítványának befolyása alatt feledésbe ment : 
az emberre nézve a halhatatlanság csak a szent Istennel 
való személyes egyesülés által lehet. 

(Folyt, köv.) Baksay László. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Két kritikai értekezés. 

1. Ott, hol az erkölcstan a személyes becsület meg-
védéséről szól, szólania kell a -párviadalról is. A mi a 
személyes becsület megtámadására s megvédésére szóló 
párviadalt illeti, nemcsak az erkölcstan, hanem a tételes 
jog is határozottan kimondotta, hogy a párviadal a vele 
járó számos viszásságok s főleg amiatt, hogy mint esetleges 
valami az erkölcsiséggel s a védelmezendő becsülettel 
semmi összefüggésben nincs, elvileg egyáltalában kárhoz-
tatandó. E téren a törvény szavának nagyobb érvénynyel 
kellene bírnia, a társadalomnak nem kellene kedvezni a 
párviadalnak a maga ítéletével s általában el kellene is-
mernie a becsületbíróságok s a felebaráti szeretet alapján 
létrejött békés kiegyezésnek erkölcsi értékét. 

Erre nézve érdekes adatokat nyújt dr. Horváth 
Ödön, eperjesi jogakadémiai dékán-tanárnak e napokban 
megjeient jeles monográfiája '), mely valóban megérdemli 
a pártfogást s a jóakaró figyelmet. Mint már a mű cí-
méből ís kitetszik, értekezését 3 részre osztotta fel. Az 
»Általános nézetek« (i—3.I.) után, a melyekben a szerző-
nek egyéni álláspontja domborodik ki, a tárgyalásban 
következő sorrendet tar t : Az I. részben az általános 
megjegyzéseken kívül szól a perdöntő bajvívásról (6. és 
11. 1.), a fegyveres önsegélyről (11—26. 1.), a lovagkor 
bajvívásai s a mai párviadal (26 - 30. 1.) s a párviadalok 
elnyomását célzó intézkedésekről (30—36. 1.). A második 
részben a becsületről (36—58. 1.), a párviadalok mellett 
felhozatni szokott okok (58—95. 1.), s a jogbölcsészet 
ítéletéről a párviadal felett (95 — 101. 1.) Végül a Ill-ik 

') A párviadal történeti, jogbölcsészeti és tételesjogi szem-
pontból. I r ta : dr. Horváth Ödön, r. tanár az eperjesi jogakadémián. 
Szerző sajátja. Eperjes 1887. 170 1. Ara 1 frt. — Jelen értekezés a 
derék szerző kolozsvári tudori értekezésének bővebb és behatóbb átdol-

I gozását képezi. 



részben a párviadal tételesjogi fogalmáról (101 —109. 1.), 
törvényhozásunk álláspontjáról (109—116. lap), törvény-
hozásunk rendelkezéseiről (116 — 131. lap.), a súlyosító 
körülményekről (131 —143. 1.) s az amerikai párbajról 
(143 —149. 1.). Egy rövid zárszó (149 — 157. 1.) fejezi be 
fejtegetéseit. 

Felosztása a lehető legvilágosabb, s egyszeri elolvasás 
után is egységes áttekintést nyújt a mű. 

Szerző az »Általános nézetekben« határozottan ki-
fejti a párviadalra nézve egyéni álláspontját, a mely sze-
rint »az erkölcscsel, joggal és méltányossággal merőben 
ellenkező társadalmi bajnak nyilt ellensége*, mert a 
párviadal nem egyébb, »m;nt a társadalomnak egy ag-
gasztó betegsége, egy nehezen gyógyítható sebe, . . . . 
melynek terjedése hűen ecseteli a fennforgó állapoto-
kat, a társadalmi helyzet több tekintetben rosszabbra 
fordulását, illetőleg az erkölcsöknek és különösen a be-
csület felőli közfelfogásnak sülyedését s elfajulását.* 
Igy Ítélünk e modern betegségnél mi theologusok is. 

Nem lehet célom e tárgy feldolgozásába itt bőveb-
ben bocsátkozni; azonban annyit meg kell jegyeznem, 
hogy dr. Horváth tárgyára nézve sokat olvasott s uta-
lásaiból kitűnik, hogy a forrásokat s a párviadalra vonat-
kozó régibb és újabb irodalmat ismeri. 

A párviadal történeti részében egészen helyesen 
emeli ki a szerző, hogy az határozottan germa'n eredetű. 
»Eredetét a középkorban különösen lábrakapott isten-
itéletekből (ordáliák) s a jegyveres önsegélyből kapta.* 
Ezeknek föltüntetésében történeti úton halad a szerző, s 
mindenütt utal az azokra vonatkozó magyar törvényekre 
is. Különösen szépen jellemzi a lovagkort s annak baj-
vívásait, a midőn kiemeli, hogy »a becsület s a dicsőség 
képezte jelszavát a regényes lovagkornak* s így következtet 
a mai értelemben vett párviadalra. A párviadal történeti 
részének legszebb fejezete kétségtelenül az, a mely a 
párviadalok elnyomását célzó intézkedésekről szól. »Az 
egyházi hatalom volt az első, mely tiltó szavát felemelte 
ezen veszélyes előítélet terjedése ellen * Hosszasan sorolja 
elő az istenitéleti párviadalokat tiltó pápai és zsinati 
rendeleteket, a melyeknek gondos felhasználásából kitű-
nik, hogy szerzőnek figyelmét az ide vonatkozó egyházi 
intézkedések sem kerülték ki. Tiltják a párviadalokat a 
pápák V. Miklós (858 — 867) idejétől kezdve el egészen 
VI. Kelemenig (1342 — 52) s az időközben megtartott 
zsinatok, »sőt IX. Gergely (1227—41) átkot mondott a 
»Sachsenspiegel« néven ismeretes középkori joggyüjte-
ménynek a viada'okra vonatko ó'ag felállított szabályai 
el!en«, úgy hogy »az istenitéle'i párviadaloknak ezen 
következetes tiltása az egyház részéről elvitázhatatlanul 
nagyban hozzájárult azok számának csökkenéséhez * S 
az egyház ezen tiltó szavához később is következetes 
maradt, mert »anathémát mondott a párviadalra 1509-ben 
II. Gyula pápa, s a X. Leótól XlV-ik B nedek pápáig 
élt isteni helytartók szintén szigorúbbnál szigorúbb rend-
szabályokat állítottak fel ellene. »A tridenti zsinat az 
ördög találmányának nevez i . . . . legújabban IX Pius 
(1846—78.) »Aposto1icae sedis« kezdetű constitutiójában 
ez communicatióval rendeli büntetni mindazokat, kik a 
párviadaloknál mint részesek szerepeltek, vagy azok le-
folyásához bármily módon hozzájárultak.* Figyelmet for-
dítára szerző a világi hatalmaknak a párviadalokkal szem-
ben követett magatartás is, s az általános európai kö-
zépkori és újabb történet mellett fősúlyt fektet a régi 
és újabb magyar törvényekre s azoknak ide vágó intéz-
kedésére.2). A második rész, vagyis művének jogbölcsé-

szeti résre legszebbnek s legsikerültebbnek mondható, a 
mint azt Horváthtól, mint a jogbölcsészet tanárától 
méltán el is várhatjuk. Mindjárt az első fejezet, »a be-
csiUet*3). helyes és alapos nézetekben annyira gazdag, 
hogy az valóban megérdemli a figyelmet s leköti az 
érdeklődő olvasót. Itt tűnik ki a szerzőnek nyilt és 
erélyes fellépése a mai társadalom balga felfogásával 
szemben, mely a közvéleményt vagy a külső elismerést 
tartja becsületnek. Itt győződünk meg arról, hogy Horváth 
a jogász, az ethikai társadalmi kérdésekbe is behatolt. E 
fejezetnél — a mint azt meg is érdemli — kissé hosz-
szasabban időzünk. Szerző helyesen szól »a belső vagy 
alanyi értelemben vett s külső vagy tárgyi értelemben 
vett becsületről.« »A belső nem egyébb, mint erkölcsi 
értéke az embernek, vagyis teljes és kifogástalan birtoka 
mindazon erkölcsi tulajdonságoknak, melyek nélkül az 
ember az észszerű célokra törekvő társadalomnak tagja 
nem lehet,* míg »a külső becsület (esistimatio) azon el-
ismerés és méltánylás, melylyel a fenntemlített erkölcsi 
tulajdonságokkal s egyszersmind az azok érvényesítésére 
irányzott akarattal felruházva lévő egyénnel szemben, a 
társadalom többi tagjainak adó'.ni kell.* Egészen helyes 
definitiók s szerintem egészen ta'á'ó azoknak magyará-
zata is »Míg ugyanis a belső becsület az ember személyi 
voltán gyökerezik, addig a külső becsület az embertár-
sak által belső becsületünk felől alkotott felfogás s er-
kölcsi értékünknek mérlegelése; a mely lehet ugyan 
teljesen megegyező is a belső becsülettel, de a nézet, a 
vélemény, az egyéni meggyőződés és felfogás szerint is 
változhatik és nem egyszer s/ámos külső körülménytől 
(állás, rang, vagyon stb.) függvén ingadozásnak lehet 
kitéve s így általános érvényűnek el nem ismerhető.* 
Bölcsészeti alapon pedig a belső becsület az alap, a 
külső a következmény; a belső becsület az ok, a külső 
az okozat; a belső becsület a fény, a külső ennek vissza-
tükröződése. « A erőteljes meggyőződés s mégis a mély 
indignát'ó hangján így folytatja a derék szerző : »Nem 
mi vagyunk az elsők, kik kénytelenítve érezzük magun-
kat. konstatálni azt, hogy az álta'ános felfogás manapság 
a legkönnyelműbb és legtévesebb magyarázatát szokta 
adni a becsü'et és a becsületsértés fogalmának, . . . . a 
becsületesség fogalma azonos a mai felfogás szerint a 
párbajképesség fogalmával; — a párbaj-képtelenség becs-
telenséget, tisztátalan jellemet jelent. Az tehát, ha valaki 
a párviadalra képtelennek, vagyis egy — az erkölcs és 
a jog által egyaránt elitélt — bűncselekmény elköveté-
sére képtelennek jelentetik ki, reá nézve a legnagyobb 
megaláztatást foglalja magában, mert ez azt jelenti, hogy 
az illetőnek belső becsülete többé-kevésbé megcsorbult, 
azaz hogy ő erkö'csí tulajdonának birtokában megszorí-
tást szenvedett (1 ?) Mintha csakis a becsületesnek, az 
igazi és tiszta jellemmel bírónak volna megadva a jog 
arra, hogy minden legcsekélyebb sértést magában fog-
laló cselekményért megölhesse vagy megsebezhesse em-
bertársát.* Erre nézve több példát is hoz fel a fenyítő 
törvényszék s a kir. tábla eljárásából, mely még újabban 
is »a párbaj-képtelennek való nyilvánítást meggyalázónak 
jolentette ki.<-

A becsületről szóló fejezetet, melyet nem lehet 
fájdalmas érzés nélkül olvasni, következőleg fejezi be: 
»Azzal nem szoktunk törődni manapság, hogy kinek-
kinek milyen mértékben van épségben megtartva a maga 
belső becsülete, csakis a külső becsületre, az erény lát-
szatára szoktunk tekintettel lenni. Becstelennek tudjuk 

2) Jelen értekezés történeti része a * Sárosmegyei közlöny* mult 
évi folyamában jelent meg. 

3) E fejezel a maga egészében a »Sárospataki Lapok< jelen évi 
folyamának 21—22, számában jelent meg 



tartani azt, ki a párviadalt — mint épen becsületével 
Össze nem férő eszközt — elveti, ki bármilyen kis sér-
tésért nem áll fegyveres boszút a sértőn ; — de nem 
tudjuk becstelennek bélyegezni azt, ki a párviadalra való 
kiállásával megszegi a törvényt, veszélyezteti a legfon-
tosabb emberi jogokat s megsérti a társadalomnak bé-
kéjét. Teljesen elvtszti előttünk félfiúi tekintélyét az, a 
ki kerüli a párviadal bűncselekményének az elkövetését, 
de dicséretünkre és magasztalásunkra tarthat számot az, 
ki minden nemesebb emberi érzést levetkőzve, áll ki 
embertársával a harctérre. A társadalom ezen eléggé 
nem kárhoztatható balga felfogása, melyen az egyes túl 
nem teheti magát, mert hiszen annak meg nem tartá-
sával vagy megszegésével a társadalom többi tagjainak 
a megvetését vonja magára, mint súlyos békó nehezedik 
az emberre s kényszeríti arra, hogy a valódi becsület 
lényegére nézve olyan németeket fogadjon el és köves-
sen, melyek az igazi becsülethez nemcsak hogy nem 
méltók, de a melyeknek követése annak egyenes meg-
szorítását s megsemmisítését eredményezi. Igazán ily 
hibásan értelmezve a becsületet, nem egyébb az »az 
emberi képzelődés szüleményénél, mely a korszellem, a 
hanyatló társadalmi élet bélyegét hordja magán, s mint 
ilyen függ az emberek előítéletétől, az uralkodó divattól 
és szokásoktól.* Szigoiúbban e tárgyról az erkölcstan 
sem ír, s valóban üdvözöljük a szerzőt, hogy oly bizto-
san lépett e térre 1 

Műve jogbölcsészeti részének többi fejezeteiben éles, 
de igazságos bírálat alá veszi egyenkint a párviadalok 
mellett felhozatni szokott okokat, s gazdag irodalmi isme-
rettel és éles látással mutatja ki azoknak tarthatatlan-
ságát. Az uto'só fejezetben pedig a jogbölcsészetnek a 
páiviadalra vonatkozó Ítéletét foglalja össze, mely sze-
rint rendezett társadalomban az önbíráskodásra jogosítva 
senki sem lehet s általában a párviadal a jogbölcsészeti 
szabályokkal ellenkezik, mert az »az önsegélynek ille-
téktelen s a jogrenddel ellenkező alkalmazását jelenti* 
s a jog főelvével is egyenes ellentétben áll. Meggyő-
zően mutatja ki a szerző, hogy a párviadal az erkölcsi 
törvénynek s a méltányosságnak egyenes tagadása. — 
Művének harmadik, vagyis »tételesjogi« részében bírálat 
alá veszi a párviadalra vonatkozólag törvényhozásunk 
álláspontját és rendelkezéseit, s bírálati megjegyzései he-
lyenként egészen találók, valamint helyesek az idevágó 
általa lelkiismeretesen közölt irodalomra vonatkozó kri-
tikai fejtegetései is, a melyekből szerzőnek szilárd meg-
győződése s b'ztos álláspontja tűnik ki. 

A rövid, de tartalmas »Zárszó*-ban végül, mely a 
műnek befejező koronáját képezi, meggyőzően fejtegeti 
a szerző a párviadalok számának csökkentésére teendő 
intézkedéseket. így a párviadaloknak és a becsületsér-
téseknek »szigoiúbb büntetés alá való vételét,* a *be-
csületbiróságok intézményeinek általános behozatalát,* a 
mint e kérdést Tóth Lőrinc is igen szépen fejtegeti 
egyik akadémiai értekezésében, — társadalmi úton pe-
dig »a párbaj-ellenes szövetkezetek és egyesületek meg-
alakítását* 

Mint az ismertetés folyamán fölvett idézetekből ki-
tűnik a munkás szerzőnek irálya szép, könnyen érthető 
és kerekded ; fejtegetései, magyarázatai világosak, s a 
szép magyarsággal irt munkán oly melegség Ömlik el, 
hogy az olvasónak figyelmét és érdeklődését mindvégig 
leköti. Elismerés és pártolás az, a melylyel az olvasó 
közönség Horváthnak fáradságát megjutalmazhatja 1 

2. Legközelebb olvashattuk a hazai tanügyi köz-
lönyökben, hogy Sebeszta Károly: >A reális nevelés* 
című műve az egyes tanítói s tanári értekezleteknek 

| élénk megvitatási tárgyát képezte. Érdekes adatokkal 
szolgál ezen kérdéshez Fabriczy János is legközelebb 
megjelent jeles értekezésében.*) Mindenekelőtt figyelemre 
méltatja a népoktatási iskolák tananyagát, melyre nézve 
azon elvet állítja föl, »hogy a nevelési törvények magá-
ból a növendék természetéből mentendők,« s hogy ezek 
alapján »egyéni boldogság a legfőbb nevelési cél,< mely 
azonban >ntm áll benső rokonságban a mai tanügyi 
intézkedésekkel.* Majd fölveszi e kérdésnél »a túlterhe-
lés köznapi thémáját, * melynek okait nemcsak »a tanulók-
ban, a társadalmi egyoldalúságokban,* hanem »a tan-
szervezetben is* látja. Tehát a tanítás anyagára nézve 
kiemeli: a) »egyéni boldogság legyen a cél,« h) »a bol-
dogságot mint célt fel kell tüntetni és tudatossá tenni,* 
c) ^ismertetni kell a boldogság mibenlétét és feltételeit^, 
s d) * fejleszteni a növendéket arra, hogy a feltételeknek 
megfelelhessen* ; általában pedig »boldogsághoz a ter-
mészettel s embertársakkal szemben az egyéni jogok és 
kötelességek egyemúlya s összhangzata szükséges.* Szól 
azután az egyes intézetekről. A középiskoláról, mint a 
mely arra van hívatva, hogy »a népoktatást megszilár-
dítva s bővítve, a szakképzést előkészítse*, azt mondja, 
hogy annak tanítása »manap a gyors alaki képzésen 
fárad, de úgy hogy észrevétlenül az anyagi képzés túl-
ságába, az ismereti túlterhelésbe esik,* a mit számos 
példával illusztrál. — Végül átmegy a tanítóképzőre, a 
me'yről azt mondja, hogy »tanítóképzésünkön el van 
hanyagolva az emberismeret és gyermekszeretet, holott 
azok képezik a tanítói szakműködésnek talaját.* Éles 
bírálati fejtegetései hosszas tanítóképzői tapasztalatain 
alapulnak. 

Értekezésének második részében szól a népoktatási 
módszerről, mint a melynek irányadója épen a tanító-
képző. »Bőséges adatok és tapasztalatok alapján* kon-
statálja, »hogy manap a népoktatás methodusa két nagy 
bajban szenved: a »szemléltetés és inductió hiányában. * 
Erre nézve számos példát hoz fel az; elemi tankönyviro-
dalomban, s hangsúlyozza azt, hogy az elemi tanköny-
veket a szemléltetés és inductió alapján kell szerkesz-
teni. A tanmód körében tárgyalja végül a gyermeksze-
retet ápolását a tanítóképzőkben, melynek jelentékeny 
tényezője a gyakorló-iskolai tanítás, s az erkölcsi neve-
lést, melynek manap megrontója »az egyoldalú művelt-
ség és műveltségi törekvés.« S az internátusi nevelés-
tanítás kérdésének határozott elvetésével fejezi be tar-
talmas értekezését. 

Az értekezés hibája az, hogy nagyon tömött, 
tárgya mintegy dióhéjba van szorítva. Egyes odavetett 
gondolatait ki kellett volna fejtenie. Irálya világos, köny-
nyen érthető, itt-ott azonban drasztikus, a mi különösen 
szerzőnek határozott álláspontjáról tekintve menthető. 
Melegen ajánljuk a »Magyar Tanítóképző* szorgalmas 
munkásának gazdag tapasztalati szakismereteken s egész-
séges alapelveken alapuló dolgozatát az irodalomkedvelő 
olvasó közönség szíves figyelmébe. 

Dr. Szlávik. Mátyás. 

i) Tananyag és Tanmód. Irta Fabriczy János tanítóképző 
tanár. Tiszta jövedelme a helybeli evang. collegium javára fordíttatik. 
Ara 15 kr. Eperjes 1887. 15 lap. Külön lenyomat az eperjesi főiskola 
ez évi értesítőjéből. 



B E L F O L D . 
A dunántúli egyházkerület közgyűlése. 
Az idei közgyűlés Székesfehérvdrtt tartatott julius 

4-ik s következő napjain, a megyeház nagytermében 
Pap Gábor püspök és Tisza Kálmán főgondnok kettős 
elnöklete alatt. 

A szokásos ima után Tisza Kálmán főgondnok 
rövid, de hatásos beszéd kíséretében és azon meggyő-
ződésben, hogy a megjelent tagok az anyaszentegyház 
és az iskola ügyét valamennyien szívükön hordják, az 
ülést megnyitottnak nyilvánította. 

A gyűlési tagok igazolása után Csépán Antal 
újonnan választott tanácsbíró letette a hivatali esküt, 
melynek szövegét Vályi főjegyző olvasta föl. A szava-
zatok fölbontásakor tapasztalt szabálytalanságok alkal-
mából kimondatott, hogy azon lelkészek, kik a szavazó-
lapokon nem hivatalos, hanem magán pecsétet használ-
nak, jövőre megbírságoltatnak. — Boné Géza indítvá-
nyára kimondatott, hogy ezentúl a kerületi közgyűlések 
szeptember hónapban tartatnak s a legközelebbi gyűlés 
helyéül Pápa jelöltetett ki. 

Pap Gábor püspök évi jelentése, mely nagy gond-
dal szerkesztve, a kerület életét híven ecseteié s valósá-
gos egyházrajznak mondható, elismerő köszönet mellett 
jegyzőkönyvre vétetett. A püspöki jelentés erős hangon 
emelte ki, hogy a kath. egyházban még most is járja 
a reversalis-szedés, s kéri a közgyűlést, hogy a konvent 
útján tegyen lépéseket a vallásügyi miniszternél, hogy 
e törvénytelen üzelmeknek elvégre már gát vettessék. A 
közgyűlés az indítvány értelmében felterjesztést határo-
zott a nevezett minisztériumhoz. 

Vályi főjegyző előterjesztésére örvendetes tudomá-
sul vétetett a Károlyi-féle biblia-fordítás revisiójának 
megkezdése, egyszersmind örömmel üdvözölte a »Prot. 
Irodalmi Társaság* alakítására irányuló mozgalmat, mely-
nek előmozdítására az egyházkerület az 500 frtos párt-
fogó tagok sorába lelkes egyhangúsággal hozott határo-
zat kíséretében maga is belépett. 

Éles vita keletkezett a Baldácsi-alap ügyeinek tár-
gyalása közben. Molnár Béla felvetette a Baldácsi-ala-
pítvány ügyészének, Szilágyi Sándornak gazdálkodását. 
Szilágyi 2500 frt fizetést és nagy uti- és napi-díjakat 
huz. A tiszáninneni egyházkerület e gazdálkodás felett 
már megbotránkozását fejezte ki, az alapítványi igazga-
tóságot több takarékosságra intette. Szóló azt óhajtaná, 
hogy adják ki neki az útlevelet, mint tették a Jordán-
alapítvány ügyénél. Özvegyek és árvák vagyonának ily 
irányban való kezelését megengedhetetlennek tartja. — 
Beöthy Zsigmond elmondja, hogy az igazsgatóság minden 
redukciót megtett már. A hiba eddig az volt, hogy az 
ügyész a maga tetszése szerint utazott; de most már csak 
elnöki engedélylyel teheti ezt, Nem mondja, hogy az ügyész 
önmaga iránt nincs elég- buzgalommal, de azt is meg kell 
adni, hogy Szilágyi Sándor ügyésznek és igazgatónak sok 
dolga van. Újabb figyelmeztetést — miután a takarítás 
tekintetéből minden megtörtént — nem lát szükségesnek 
s kéri az indítvány egyszerű tudomásul véte'ét. — Gergey-
Károly szerint mikor e szent hagyományokról szóló kér-
déseknél 10—12,000 forintos kontókkal állnak elő, ezt 
csak visszaélésnek lehet nevezni; ő tehát az ügyész 
személyére változást kér. Szabó Kálmán az ügyészi díja-
zás egyik részét törlendőnek tartaná. Körmendy Sándor : 
arról az ügyészről, aki Budapesten egy órai munkáért 
50 frt díjat és fiákkerpénzt vesz, arrc'l felteszí, hogy a 
praeliminációt túlhaladja; kéri az ügyész elmozdítását. 

— Begedi e thémát már nem tengeri kígyónak, hanem 
viperának tartja, melytől a pusztuló egyházi vagyont 
meg kell menteni. Elég hang ment már az ügyész fü-
lébe a gyűlések lefolyásárál s neki eddig már erkölcsi 
kötessége lett volna helyéről távozni. Tisza Kálmán : 
Egyházi vagyonnal mentül szűkmarkúabban kell elbánni, 
de hogy a közgyűlés egyoldalúlag járjon el s túlmenjen 
az igazság keretén, ez a közgyűlés tekintélye és méltó-
ságával meg nem egyezik. Szóló nem vesz részt — el-
foglaltsága folytán — az igazgatóságban, de tudja hogyan 
keletkezett az alap, ott volt fok teendő s azok lebonyo-
lítása kieszközlésénél az ügyésznek határozott érdeme 
van. A másik az, a mit elhisz, hogy az ügyész a mél-
tányosan túli díjazást számított fel, de ezért most késő 
volna fölszólalni. A kérdés az, mi történjék mától fogva ? 
A napidíjat utazásoknál tőle megvonni nem lehet, kap ily et 
minden ügyvéd és minden hivatalnok s e napidíj újabb 
időben nem is túlságos. Igen sok úti díja sem lehet, 
mert az elnökség engedélye nélkül nem utazhatik. Tizen-
egy egyházkerület közül csak egy szólal fel, s így a 
kerületek furcsa konfliktusba jöhetnek csupán egy sze-
mély miatt. Azt szeretné kimondani tehát csupán, hogy 
a közgyűlés azt találta, hogy a felvett díjak túlságosak 
s oda kíván hatni, hogy a bizottság azokat lejebb szál-
lítsa, ha szükséges, még személy változás árán is (Álta-
lános helyeslés.) Ez el is fogadtatott. 

Délután két órakor fényes bankett volt Tisza mi-
niszterelnök tiszteletére a »Magyar király« szállodában. 
Ott voltak többek közt: Cziráky főispán, Zichy Jenő 
gróf, Boné Géza pénzügyi közigazgatási biró, Havranek 
polgármester, Pap Gábor püspök, Beöthy Zs'gmond 
Ítélőtáblai tanácselnök, Gyiirky Ábrahám gr. főispán, 
Csépán Antal somogymegyei alispán, Tamási Béla tör-
vényszéki elnök, Sárközy Aurél alispán stb. A menu 
teljesen magyar volt. Toasztokat mondtak Boné Géza 
Tiszára, Beöthy Zsigmond Pap Gábor püspökre, Bartla 
képviselő a királyra, a miniszterelnökre és a nőkre ürí-
tette poharát, Pap Gábor Tisza nejére, Cziráky Tiszára, 
Körmendy Sándor és Sárközy Aurél alispán Gyiirky 
Ábrahám grófot éltették. Tisza miniszterelnök is mondott 
általános figyelem között nagyhatású beszédet a munkás 
osztályra, az anyagi és szellemi téren működő munkáso-
kat éltetve. Élénk éljenzés követte a miniszterelnök be-
szédét. — Este 6 óra után Cziráky gr. főispán Tisza 
miniszterelnökkel Csoorra ment Szögyény tárnokmester-
hez. Este 8 órakor visszatértek a főispán által rendezett 
estélyre, melyen a közgyűlés számos tagja hivata-
los volt. 

A másnapi folytatólagos ülésen bejelentetett a jul. 
3-án tartott papi vizsgálat, melyet hét segédlelkész állott 
ki sikeresen s megtartatott a vizsgálatot letett segédlel-
készek, valamint Révész Kálmán és Ilorváth József ta-
nárok fölavatása. Ez alkalommal is megtörtént az a cu-
riosum, hogy miután Dunántul már az első vizsga után 
fölesketik s a második után csak fölavatják (és pedig nem 
az eklézsiás, hanem a vizsgázott papokat), más kerüle-
tekben ellenben az esketést és avatást egyszerre végzik, 
de csupán az eklézsiás papokkal és rendes tanárokkal: 
két más kerületből jött egyén fölavattatott ugyan, de 
hivatali esküt nem tett, mert nem volt módjában tenni. 
Az ilyen anomaliák szükségessé teszik, hogy miután a 
lelkészképesítő vizsgák országszerte egyöntetűvé tétettek, 
kerítse rá a sort konventünk a lelkészek kibocsátásának, 
fölavatásának és fölesketésének egyöntetűvé tételére is. 

Tárgy alás alá került a tatai egyházmegye javaslata 
a Rokodon fe'állítandó lelkészi és tanítói állomást illető-
leg, mely a hely. lelkész felebbezésében került a kerületi 



asztalára. A közgyűlés a javaslatot elvetette s az ügy 
megvizsgálását elrendelte. 

A papai főiskolánál építendő gymnasiumi helyisé-
gek tervrajza elfogadhatott és jóváhagyás végett a val-
lás- és közoktatásügyi minisztériumhoz felterjesztetni ha-
taroztatott. 

A pápai főisko1ánál üresedésbe jött németnyelvi 
tanszékre augusztus 15-diki zárhatáridővel pályázat hir-
dettetett. 

A tanítóképezdére nézve kimondatott, hogy abba 
csak oly tanulók vétetnek fel, kik 4 gymnasiumi osztályt 
végeztek. 

Mokos Gyula képezdei id. tanár, tekintettel 3 éven 
át tanúsított sikeres működésére, véglegesítetet t . 

A főiskola igazgató tanácsába az elhunyt Pály 
Lajos esperes helyére An 'a l Gábor ácsi lelkész válasz- j 
tátott be. 

A theologiai tanári kar kijelölése a'apján a pápai j 
főiskola igazgatójává Tóth Dániel hittanár választa-
tott meg. 

Antal Gábor főiskolai hittanár ácsi lelkészszé vá-
lasztatván el, tanári állásától a jövő iskolai év végén 
megválik. Az egyházkerületi közgyűlés a lemondást 
Antal Gábornak a tanári pályán szerzett kivá'ó érdemei-
nek jegyzőkönyvi megörökítése mellett elfogadta, és a 
tanári nyugdíj-intézet létesítése és gyarapítása körül ta-
núsított sikeres buzgalmára tekintette], helybenhagyta az 
érdekelt tanári karnak azon méltányos határozatát, hogy 
Antal Gábor a rendszerinti díjak fizetése mellett, saját 
személyére nézve a nyugdíjigényt kizárva, továbbra is 
a tanári nyugdíj-intézet tagja maradhasson. 

Néhány kisebb érdekű ügy letárgyalása után, a 
közgyűlés, meit a tagok nagyon megfogyatkoztak, har-
madik nap berekesztetett. 

I R O D A L O M . 
Irodalmi palyázat. Minthogy a Dávid Ferenc-

egylet f. é. junius 30-ra hirdetett pályázat első felada-
tára (Erkölcsi elbeszélés) csak egy s a 2-ik és 3 ikra egy 
pályamű sem adatott be, a pályázat határideje ezennel 
meghosszabbíttatik november 30-ig. A feltételek ugyan- ; 
azok, t. i. kívántatik: 

1. Erkö?csi elbeszélés. Targya a magyar (székely) ; 
nép életéből veendő. Terjedelme öt 8-adrét nyomta- i 
tott levélnél több nem lehet. Jutalma egy husz frankos 
arany. 2. Egyháztörténelmi rajz. A tárgy vehető akár az : 
unitárius egyház, akár az unit. ekklézsiák történelméből. 
Terjedelme négy 8-adrét nyomtatott levél. Jutalma egy 
husz frankos arany. 3. Életrajz. T á r g y : valamely jeles uni-
tárius férfi vagy asszony élete. Terjedelme négy 8-adrét 
nyomtatott levél. Jutalma egy husz frankos arany. 

Feltételek: a dolgozatok népszerű nyelven a nép 
számára Írandók. A történe'mi tárgyak hiteles források-
ból s eredeti adatokból legyenek dolgoz\a. Mindenik 
dolgozat idegen kéz Írásában a szerző nevét rejtő jeligés 
levél mellett küldendő be az egylet titkárához (Rózsa-
utca 2.. sz.) Az egylet a megjutalmazott dolgozatok felett 
tulajdonjoggal rendelkezik s kiadásukról belátása szerint 
intézkedik. — Fentarl ja azt a jogát, hogy a díjat nem 
nyert, c'e megdicsért és közlésre alkalmas dolgozatokat 
is kiadhassa. Kolozsvárt, 1887. ju'ius 2. :— Dr. Brassai 
Sámuel elnök. Boros György titkár. 

Szent-Mihály község története tekintettel ref. egy-
háza történetére írta Sör és János szent-mihályi ref. segéd-
lelkész. A 14 ívre terjedő monografia 3 nagyobb szakasz-

ban előadja Büd-Szent-Mihály község alapításának, fejlő-
désének történetét, ismerteti jelenlegi viszonyait, majd 
az egyház múltját és jelenét, egészen a legújabb időig a 
legújabb adatokat is felölelve, végül a függelékben az 
ottani róm. kath. egyháznak adja rövid történetét. Nagy 
utánjárással, szorgalommal, alapossággal van írva e munka, 
melyet s~erző gr. Dessewffy Aurélnak és Szent-Mihá'y 
községének ajánlott. Az ily monográfiák kétségtelenül 
igen jó szolgálatot tes/nek arra nézve, hogy majd segítsé-
gükkel idővel minél teljesebben és részletesebben meg-
irath'^ssék a magyar prot. egyház történelme. A mű 
ára 1 frt. — Megjelent Debrecenben. Ajánljuk történet-
búváraink figyelmébe 

Szamtan a gymnáziumok I—III. osztályai számára. 
Az egyetemes konvent által megállapított tanterv alap-
ján összeállította Zsindely István tanár. A most megje-
lent műben az I-ső osztály tananyaga van feldolgozva. 
Kiadta a »Sárospataki irodalmi kor«. Ára fűzve 60 kr., 
füzetlen 53 kr. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Körösi Sándor debreceni jog-

akadémiai tanár és országgy. képviselő tanári állásáról 
lemondott s tanszékére pályázat hirdettetett . — Kovács 
János temesvári segédlelkész f. hó 8 án a békés-bánáti 
egyházmegye missziói bizottsága által egyhangúlag meg-
választatott a nagykikindni missziói-lelkészi állomásra. 

* Az ,,Irodalmi Társaság"-ba legújabban beléptek : 
pártfogókul a tiszáninneni reform, egyházkei ület és a 
dunántúli ref. egyházkerület 500—500 fntal ; alapitókul 
a beregi reform, egyházmegye, a debreceni reform, 
egyházmegye lelkészi kara, a pestmegyei evang. espe-
resség és a kisújszállási reform, egyház, mindegyik 
100—100 frttal. 

IJJÖUF K é r e l e m . A k é p v i s e l ő v á l a s z t á s o k e lő t t 
közzétett kérelmemet megújítva, bizalommal for-
dulok e lap t. olvasóihoz s kerem őket egyenkint 
és összesen, szíveskedjenek a legközelebbi vagy 
a régebbi képviselőválasztási mozgalmak . alatt 
önálló alakban megjelent röpiratokat, programm-
beszédeket, beszámoló beszédeket, kortes-verseket, 
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szóval az úgynevezett választási nyomtatványokat 
számomra — saját költségemre — Sárospatakra 
megküldeni. Nem mulaszthatom el egyszersmind 
ebből az alkalomból szíves köszönetemet ' nyilvá-
nítani mindazoknak, kik kegyesek voltak gyűjte-
ményemet már eddig efféle nyomtatványokkal 
gyarapítani. Sárospaiak, 1887. julius hó, 14-ikén. 
Ball cigi Géza. -.; • 

* Czelder M. kecskeméti lelkész lapunkhoz egy 
» Tá j ékozásá t küldött be, melyben az ellene hozo' t Íté-
letet »igaztalannak* és »elfogultnak« nyilvánítja, és ta-
nácsokat osztogat barátjainak. Őszintén kijelentjük, hogy 
Tájékozását nyilvánosságra nem hozhatjuk, főképen azért, 
mert az ellene emelt biróilag megvizsgált, törvényszé-
kileg igazoltaknak talált vádak többé nem hírlapi .szellőz-
tetés, hanem az illetékes felsőbb b'róságok Ítéletének tár-
gyai, me'y Ítéleteknek se a vádló, se a védő részéről hír-
lapi fejtegetés által prejudikálni nem lehet, nem szabad. 
Mi magát az Ítéletet is hosszas h a b o á s után és csak 
azért vettük át, mert a napi lapok már a szélrózsa min-
den 'rányában ikürtölték ; de elvileg is helytelen és il-



domtalan dolognak tartjuk, hogy egy még nem jogerős, 
mert a felsőbb forumokon megváltoztatható ítélet súlya 
a nyilvánosság organumai által ránehezít'essék a vád-
lo'tra, ki eshetőleg áitatlan is lehet. Végre a mi a jó ba-
rátoknak szánt tanácsokat illeti, azok elhallgatásával in-
kább használni, mint ártani vélünk m :nd a tanácsadó 
ügyfélnek, mind az ő barátjainak. 

* Gyászhirek. Steiner Sámuel nyug. tanár Késmár-
kon e hunyt. A beküldött gyászjelentés így hangzik. 
Mély fajdalommal jelentjük minden rokonainknak, bará-
tainknak és ismerőseinknek azon felette szomorú hírt, mi-
szerint hőn szeretett férj, illetőleg atyánk, ipánk és nagy-
atyánk Steiner Sámuel késmárki nyugalmazott lyceumi 
tanár, e hó 2-án elteli 8J/2 órakor, tevékeny életének 
78-ik, boldog házasságának 47-ik évében rövid szenve-
dés után jobb létre szenderült. A boldogult hült tetemei 
e hó 5-én délután 3 órakor az evangelikus h'tvallás 
egyházi szertartása mellett fognak templomi sztriásnak 
megelőzésével a helybeli sírkertbe örök n jugalomra 
tétetni. Kelt Késmárkon, 1887. julius 3-án. Steiner 
Antónia szül. Stark, mint neje. Weber Samu, Gretz-
macher Frigyes, mint vejei. Derpovszka Eugénia, Anda-
házy Matild, mint menyei. Wéber Samu, Wéber Margit, 
Wéber Mariska, W é b t r Martha, Steiner Szilárd, Steiner 
Bruno, Steiner József, mint unokái. Dr. Steiner Antal, 
Steiner Mariska, férjezett Wéber, Steiner Laura, férjezett 
Gret> macher, Steiner Samu, mint g j ermekei. — A 

- miskolci reform, főgimnázium buzgó és közszeretetben 
állolt fiatal tanára, Gelencci Miháltz Od'ón életének 33-ik, 
tanárkodásának 5-ik évében f. hó 10 én Miskolcon elhunyt. 
Áldott legyen em'ékezete. 

* Szerkesztői üzenetek. K. B. úrnak Visegrád. A könyvismer-
tetés a jövő számra maradt. K. I. úrnak Pozsony. A mint átolvastuk, 
magán levelet írunk, T. E. úrnak Soprony. Megkaptuk s közlését nem-
sokára megkezdjük. 

A D A K O Z Á S O K . 
A budapest-budai ev. reform, templom építésére 

újabban következő adományok történtek 5 Perselypénz 
junius 26-án és julius 3-án 4 forint 25 kr., Erődi Pál 
m.-ugrai ev. ref. lelkész 2 forint, Magyar József bésai 
ev. ref. lelkész 2 frt, Vörösmarty Károly étsi ev. ref. 
lelkész gyüjtőivével 5 frt 37 kr. Budapestről: Miskei 
Sándorné által, Paulovics Ferenc, dr. Orlay Antal és 
Rácsok Gyula 1—1 forint, dr. Barsi József, Hegymegi 
Judit, Hetesy Lajos, Szalay Pál és Póhl Antal 2—2 frt, 
Adamecz Endre útján 4 frt. Egerváry János 1848-iki 
honvéd őrnagy 5 frt, dr. Kiss Áron és neje 7 frt 50 kr. 
Összesen: 44 frt 12 kr. Ezen és a 4-ik közleményben 
kimutatott összeggel együtt 19,631 frt 85 kr van a 
p. e. h. takarékpénztárban elhelyezve. Budapest, 1887. 
julius 7-én. — Szőts Albert, pénztárnok. 

Az orsz. prot. árvaház részére: Mészöly Győző, 
alcsuthi ref. leik. 98 krt a következő confirmált növen-
dékek részéről: Kun Sándor 4 kr. László Lajos 20 kr. 
Német Jáncs 2 kr. Szomodi János 2 kr. Balogh János 
r kr. Komáromi Lidii 10 kr. Kesztyűs Zsófi 5 krajcár. 
Ádám Zsófi 10 kr Földi Teréz 4 kr. Fodor József 10 kr. 
Ádám János 6 kr. Lőrincz István 2 kr. Molnár József 
4 kr. Somogyi József 2 kr. Szabó Zsófi 5 kr. Kovács 
Juli 10 kr. Báthori Zsófi 1 kr. — Bárczay Gyüla jász-
kiséri ref. leik. a confirmált gyermekek 3 frt 28 krra 
rugó adományát 5 frtta kiegészítve. — Posch Frigyes 
levéli ev. lelkész confirmándusai részéről 4 frt 90 kr. 
— Dézsi Mihály ceglédi ref. h. lelkész a confirmándus 
fiú- és leánynövendékek közt gyűjtött adomány 10 frt 

60 kr. — Zachár Gusztáv tanár a rimaszombati egye-
sült prot. főgymnasium ifj. gyámintézete részéről 2 frt 
50 krajcárt. Szerk. 
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A hojdú-nánáii ev. reform, algy mnasiumnál ürese-
désben lévő két tanári állomásra az egyház, mint fen-
tartó testület pályázatot hirdet. Az egyik tanáriszék 
tantárgyai : mennyiségtan és mértani rajz, esetleg meny-
nyiségtan és természettan azon megjegyzéssel azonban, 
hogy a mennyiségtanon kívül ez időszerint mértani raj-
zot kell tanítania; a második tanári szék t a n t á r g j a i : a 
magyar- és német-nyelv és irodalom. 

Mindkét á'lomás javadalma külön-külön 800 frt s 
100 frt lakáspénz évnegyedenként egyenlő részletekben 
előre fizetve. 

Pályázhatnak a törvény szerint képesített ev. ref. 
tanárok és tanárjelöltek. 

Pályázók az igazgató-tanácshoz címzett kérvényü-
ket, melyben é'etkoruk, ev. ref. vallásuk, hadkí telezett-
ség]' viszonyuk, végzett tanulmányaik és tanári képesí-
tésük, nyelvismereteik és netalán eddig tett szolgálataik 
okiratokkal igazolandók, ha szolgálatban vannalc, elöl-
járóságuk útján minősítvényi táblázattal nt. Pákozdy 
Lajos ev. ref. lelkész és igazgató-bizottsági elnök úrhoz 
folyó évi augusztus hó 1-ső napjáig küldjék be. 

A megválasztandó tanárok, ha oklevelesek egy évi, 
ha még oklevelük nincs, két évi próba-idő, illetőleg 
oklevelüknek bemutatása után állandósíttatnak. 

H.-Nánás, 1887. junius 25. Nagy Elek, 
3—3 igazgató-tanácsi jegyző. 

Az eperjesi ev. ker. collegium állami segélyben 
részesülő középiskolájánál egy segédtanári áilomás be-
töltendő. Képesítés kívántatik a testgyakor 'a 'ból s vala-

' mely középtanodai tantárgyból. Előnyben részesülnek 
azok, a kik magyar nyelvre vannak képesítve. A tanszék 
díjazása évi 600 frt. Heti óraszám 20. Csak protestáns 

i vallásúak pályázhatnak. A kellőleg felszerelt fo 'yamod-
ványok a collegiumi pártfogósági közgyűléshez címezve, 
f . cvi aug. hó 15-ig a collegiumi igazgatósághoz külden-
dők be. 

Eperjes, 1887. ju'ius i-én. 
Dr. Schmidt Gyula, 

2 — 2 collegiumi felügyelő. 

Az eperjesi collegiumba bekebelezett jogakademiá-
nál üresedésben lévő nemzetgazdaságtan, statisztika és 
közigazgatási jogi tanszékre, melyhez a címben foglalt 
tárgyakon kívül ez idő szerint a váltó- és keieske-
de'mi jog tanítása, s ezeket heti 10 — 12 órára kiegészítő 
special collegiumok kapcsolvák, ezennel pályázat hir-
dettetik. 

Ezen tanszék javadalmazása: 1) évi rendes fize-
tésül a heti tanórák számának hetvenszerese o. é. frtban, 

| 2) tandíjosztalék; (a befolyó tandíjak 5O°/0-a a tanárok 



közt a heti órák arányában felosztatik), 3) a megillető 
vizsgadíjak és 4) a város adományából 2 öl tűzifa az 
erdőben. 

A tudori oklevéllel s egyébb okmányokkal felsze-
relt s az eddigi működést kellően feltüntető pályázatok 
a collegiumi párlfogósági közgyűléshez címezve folyó 
évi aug. 15-ig a collegiumi igazgatósághoz lesznek be-
küldendők. 

Eperjes, 1887. julius i-én. 
Dr. Schm'dt Gyula, 

2—2 az eperjesi collegium felügyelője. 

A kúnszentmiklósi ev. ref. hat osztályú gymnasium-
ban a mennyiségtan és rajzoló mértan tanszékére — heti 
22—24 óra számmal — pályázat hirdettetik. 

Pályázhatnak ev. ref. vaHású okleveles tanárok vagy 
tanárjelöltek. 

Javadalmazás 800 frt, s a két évi próba-idő után 
állandósítás esetén az egyházkerületileg megállapí ott 
120 frt lakbér, a mikor is a dunamelléki egyházkerület 
tanári nyugdíj-intézetébe belépni köteles. 

A kellőleg felszerelt pályázati kérvények folyó évi 
julius hó 31-dikéig a gymnasium igazgatóságához kül-
dendők. -J 

J F ^ L JLSlZrJ^ 2 3 
A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület felügyelete 

alatt álló miskolci felsőbb leánynevelő intézetben egy ren-
des tanári állásra pályázat hirdettetik. 

Pályázati feltételek : fizetés 1000 frt, évnegyedes 
részletekben előre fizetve; középiskolai vagy polgári 
isko'ai oklevél. Előadandó tárgyak az intézet négy osz-
tályáb in : természetrajz, természettan, háztartási vegytan 
és számtan, hetenként 20 órán. 

Pályázhatnak református és evangelikus vallásúak. 
A kellőleg fölszerelt pályázatok f . év augusztus hó 

15-ig főtisztelendő Kun Bertalan ev. ref. püspök úrhoz 
Miskolcra címzendők. 

A megválasztott tanár állását szept. i-ső napján 
köteles elfoglalni. Az első év próba-év. 

Miskolc, 1887. julius 12. 
Az Intézet felügyelő bizottsága, 

A debreceni jog akadémiában sz. kir. Debrecen vá-
ros által alapított jogtanári székre, melyhez főtan'árgyúl 
a büntető jog tanítása van köttetve, pályázat nyittatik. 
Az ezen tanszékhez kötött tantárgyak jelenleg így osz-
lanak meg: Büntető jog egész éven át heti 5 órán ; 
osztrák polgári magánjog I-ső félév heti 6 órán ; magyar 
közigazgatási jog II-dik félév heti 5 órán. A bünte'ő 
jogon, mint főtantárgyon kívül a többi tudományok a 
körülményekhez képest módosítás vagy változtatás a'á 
eshetnek. Hetenkénti tanórák száma 10—12, azonban 
az egyházkerület a tanárok számát szükség esetében szi-
poríthatónak kívánja tekinteni, s midőn reá következik, 
a megválasztandó tanár, egy-két órán special kol'egium 
tartására is köteleztetik. 

Tanári fizetés : rendes tanári évi díj : 1400 frt; 
lakbér fejében 300 frt, vagy természetben lakás, ha sor 
szerint tanári lakot nyer ; 63 frt bordeputátum címen, 
34 köbméter tű'ifa beszállítva; a tanári nyűg- és gyám- j 

intézetnek a meghatározott feltételek mellett kö'.eles és 
jogos élvezője lesz. 

Hivatalát az 1887—88. tanév kezdetével szeptem-
ber hó 8-án foglalja el ; székfoglaló beszédét később is 
megtarthatván. 

A pályázóknak, kik csak protestáns vallásúak le-
hetnek, figyelmébe ajánltatik köznevelési s oktatási szer-
vezetünk 142. §-a. 

Pályázók kérvényöket hiteles bizonyítékokkal fel-
szerelve, a tiszántúli ev. reform, egyházkerület püspöki 
h'vatalához Debrecenbe augusztus 10-ig adják, vagy 
küldjék be. 

Debrecen, 1887. julius 8. 
I S é T T Ó S Z B á l i n t , püspök. 

A miskolci ev. ref. egyház egy néptanítói állásra 
pályázatot h'rdet. 

Evi fizetés : 500 frt és lakás 
Az ál'ást elnyerni óhajtók folyamodványukat, okle-

velük és szolgálati s egyébb bizonyítványaik mellékletével 
augusztus lO-dikéig alulírotthoz küldjék el. 

Templomi éneklésben és zenében képzetteknek 
előny adatik. 

Miskolc, 1887. ju'ius 10. Mikuleczki István, 
gondnok. 

jlsiztJ^ 2 2 
A miskolci ev. ref. női fillér-egylet elemi leány-

iskolájában a tanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Évi fi/etés : 500 frt, kényelmes lakás és egy tágas 

kert használata. 
A megválasztandó tanító neje a leányokat szerdán 

és szombaton délután női kézi munkákban oktatni kö-
teles leend. 

Pályázók folyamodványukat, oklevelük s egyébb 
bizonyítványaik mellékletével augusztus 10-kéig tek. Kun 
István fillér egyleti pénztárnok úrhoz küldjék. 

Miskolc, 1887. julius IO. 
Az ev, ref. női fillér-egylet 

igazgató-választmánya. 
k % m m m m m % % m m m m m ¥ / / / / ' 

P á l y á z a t . 
A nagy-kőrösi ref. főgymnásiumban egy rendes- és 

egy segéd-tanári állomásra pályázat nyittatik. 
Áz elsőhöz 1000 frt évi fizetéssel, a természetrajz 

és földrajz, az utóbbihoz pedig 700 frt évi fizetéssel, a 
német és magyar nyelv, s mindkettőhez a köteles lecke-
órákon belől, még esetleg a rokontantárgyak tanítása 
van kötve. 

Pályázhatnak prot. vallású okleveles, vagy a*, ok-
levelet egy év alatt megszerzendő tanférfiak; a pályá-
zati kérvények, kellékesen felszerelve, f . julius 31-ikéig, 
mint záros határnapig, a nagy-kőrösi ref. egyháztanics 
elnökségéhez kü dendők be, a hol a föltételek részlete-
sebben is megtudhatók; és úgy az egyik, mint a másik 
állomás az illető által, megvá'asztása esetén, folyó évi 
szeptember i-sején elfoglalandó. 

Kelt Nagy-Kőrösön, 1887-dik év julius 10-dikén 
a ref. egyháztanács gyűléséből. 

Annak elnökei : 
J. Farkas Elek, Filó Lajos, 

főgonlnok, lcikész. 



!E=>^ X u ^ T ^ . SZ A T -
A felső-baranyai egyházmegyébe kebelezett s előbbi 

társegyházától, Tésenfától törvényesen különvált Szaporca 
ref. egyház lelkészi állomására pályázat hirdettetik. 

Ez állomás javadalma az újonnan megállapított 
díjlevél szerint 855 frt 50 krra tehető s így az állomás 
III. osztályú. 

A pályázni kívánók lelkészi minősítvényükkel fel-
szerelt folyamodványaikat f . é. augusztus hó 10-ig küldjék 
be nagytiszt. Kovács Antal felső-baranyai esperes úrhoz 
Terehegyre (u. p. Harkány). 

Halas, 1887. julius 8. 
Szász Károly, püspök. 

: E > . A . í z ; 
A pesti egyházmegyébe kebelezett Bugyi reform, 

egyház lelkészi állomására pályázat hirdettetik. 
Ez állomás javadalma a díj'evél szerint stólán kívül 

944 frt 12 kr s így az állomás III. osztályú. 
A pályázni kívánók lelkészi minősítvényükkel fel-

szerelt folyamodványaikat f . t. augusztus hó 15-ig küldjék 
be nagytiszt. Szánthó János pesti esperes úrhoz Kosára 
(u. p. Vác). 

Halas, 1887! julius 9. 
S z á s z I K I á r o l y , püspök. 

jE? X - . - 3 T .Sü A '-L'. 
A szászvárosi ev. ref. Kun-tanodánál az állam-

segély folyósításakor 1200 frt évi fizetés, 200 frt szállás-
pénz és IOO forint ötödéves pótlékkal szervezendő állo-
mások közül 2, míg a szerződés megköttetik, ideiglene-
sen 800 forint fizetés mellett rendkívüli tanárral tölte-
tik be : 

a) egy ó-c'assica literatúrai tanszék, b) egy törté-
n Imi és latin irodalmi tanszék, továbbá : c) egy rajz-
é szépiras-tanítói tanszék. Ez utóbbi tanszékkel, midőn 
íe idszeresíttetik, 1000 frt fizetés lesz egybekötve. 

E három állomásra ezennel pályázat hirdettetik. 
Csak ev. ref. felekezetű jelöltek pályázhatnak. Kik 

pályázni óhajtanak, okmányaikkal felszerelt folyamodá-
sukat folyó évi augusztus 5-ig a szászvárosi ev. reform. 
Kún-tanodi igazgatóságához (Erdély, Szászváros nyújt-
sák be. - ..... 

Szászvároson, 1887. julius 12-én. 
Dósa Dénes, 

igazg. tanár. 

: X - f s r - A . S . Á . T . 
A miskolci ev. reform, főgymnasiumnál két tanári 

állásra ezennel pályázat hirdettetik ; az egyik tanári szék 
tárgyai a classikai nyelvek (latin-görög) heti 20 - 2 2 
órán ; a másik tanári szék tárgyai: a természetrajz és 
földrajz szintén heti 20—22 órán, melyeken belől más 
rokon tantárgyat is tartozik néhány órán tanítani. Egy-
előre mind két tanszék ideiglenes minőségű; évi java-
dalma egyenként nyolcszáz frt évnegyedenként egyenlő 
részletekben előre fizetve. 

Pályázhatnak a törvényszerű képesítéssel biró ev. 
ref. vallású tanárok és tanárjelöltek. 

Pályázóknak a'úlírt iskola-tanácsi elnökhöz inté-
zendő kérvényeik, melyben életkoruk, vallásuk, hadkö-

telezettségi viszonyaik, végzett tanulmányaik, tanári 
képesítésök, nyelvismereteik, netalán eddig tett szolgá-
lataik okmányokkal igazolandók, folyó évi augusztus 
15-ig adandók be. 

Kelt Miskolcon, 1887. -julius 12-én. 
Bizony Tamás, 

j—2 az iskolai tanács elnöke. 

! 3 P a, 1 37- á, íz; a , t -
A kisújszállási ev. ref. 6 osztályú gymnasiumban 

2 rendes tanári állomásra, melyek közül: 
Az első tanszékkel a magyar nyelvnek a 4., 5. és 

6., a latin nyelvnek a 3. és 4., a vallásnak szintén a 
3. és 4. osztályokban heti 25 órán át való tanítása. 

. A másik tanszékkel a történelemnek a 3., 4 , 5., 
6. osztályokban és ez idő szerint a német nyelvnek a 
vizsgálati szakcsoportokba osztott görög vagy latin nyelv 
helyett a 3 , 4 , 5., 6. osztályokban heti 26 órán való 
tanítása van összekötve. 

Javadal.nazás 900 frt. 
Pályázat csak ev. ref. vallásúaknak nyittatik. 
A kellően felszerelt folyamodványok, melyekhez 

életkor, vallás, tanulmányok, eddig végzett hivatalosko-
dásról és hadkötelezettségről szóló okmányok csatolan-
dók, az igazgató-tanács elnökségéhez f . év aug. 7. nap-
jáig küldendők, 

Okleveles tanárok előnyben részesülnek. Ha nem 
okleveles tanár választatnék meg, két év alatt tanképe-
sítést szerezni tartozik. 

Okleveles tanár egy évi sikeres próbaidő, nem 
okleveles pedig az oklevél megszerzése után állandósít-
tathatik, megjegyeztetvén, hogy a mennyiben a tantár-
gyak jelenlegi beosztása változást szenvedne, heti 26 óra 
számig más tárgyak tanítására is kötelezhető. 

A megválasztott tanár a tiszántúli ev. ref. tanári 
nyugdíj-intézetnek köteles tagja. 

Az állomás 1887. szeptember i-én elfoglalandó. 
Kelt Kisújszálláson, 1887. julius 14. 

Gulyás Lajos, 
ig. t. elnök. 

mm WJi Kincsem-T I 
Sorsjegyek1 1 1 1 sorsjegy frt 1 0 . 

6 sorsjegy frt 5 . 5 0 

Főnyeremény 

50 000 frt 
Magyar lovar—agylet sorsjegy-iro a ja 

Budapest, váci-utca 4—6. sz. j 
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 3Ux. B a l l a g i l ^Lóx . DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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E l ő f i z e t é s i d i j : 
Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel 
félévre 4 frt 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. 
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Párbér perek. 
A párbér ügyekben uralgó ellentétes jogi 

nézetek tisztázásának szükségessége szülte a Curia 
1886. évi 31. számú plenáris decisioját. A Curia 

ezen elvi határozatban ámbár kifejezetten a 
kétféle jogi iskola egyikéhez sem szegődö-tt — 
kimondta, miszerint nincsen ugyan kizárva az, 
hogy a párbér reál teher jellegével ruháztassák 
fel. azon körülmény azonban, hogy a lecticale az 
egyházlátogatási okmányban telkenként vettetett 
ki, a párbér dologi voltát még magában meg 
nem állapítja. A canonica visitatió, tehát a pár-
bér dologi hatályának megállapítására alkalmas 
bizonyíték nem lehetvén, felperes párbér perben 
csak akkor mutathat ki eredményt, ha bármily 
más módon, követelése dologi voltát perrendsze-
rűen beigazolnia sikerül. Hogy ez a legtöbb esetben 
meddő fáradság, ez — tekintve az e részben való 
bizonyítás nehéz voltát — természetes. 

Az egyes egyházak lelkészei javára lekötött 
szolgáltatások, minél gyorsabb és bizonyosabb 
behaj tása azonban, tagadhatlanul kimérhetlen fon-
tosságú sok egyházra nézve, sőt a legtöbbre 
nézve életkérdés is. A párbér jogcímén indított 
perek pedig, főként ha más valláséival állunk 
szemközt és ha a követelési jogalap tagadásba 
vétetik, legalább is nagyon bizonytalan kimenete-
lűek. Kérdés : nem-e volna mód, az illető jogo-
sultak eme nehéz helyzetén némileg segíthetni. 

T ö b b párbér perrel találkoztam, ahol fel-
peres keresetével csak azért bukott el, mert pár-
bér jogcímén perelt, holott módjában lett volna ezen 
nehéz jogalap helyett más oly jogalapot találni he-
resete részére, melyen állva, ügyének diadalra jutnia 
kellett volna. A párbér fogalma igen tág és kü-
lönösen mai nap a gyakorlati életben sc oly 
követelést canonisálnak lecticale követeb ek, 
mely mindenhez jobban hasonlít, mint s cti-
caléhez. 

Igen sok okmány — melynek alapján pár-
bér per indíttatik — nem lecticale, de patronatusi 
jogviszonyt foglal magában. ,Hogy felperes ily kö-
rülmények közt lecticale-keresetével elbukik, holott 
patronatusi jogcímre fektetett keresetével köny-
nyen keresztül hatolhatott volna — ez köny-
nyen felfogható. A párbér alapja, a hívek paro-
chialis vonatkozása, a parochialis kötelék, a pat-
ronatusnál ellenben ez nem sarkkérdés. A párbér 
személyes kötelezettségen alapul és ennek eset-
leges dologi jellege esetről-esetre bebizonyítandó; 
a patronatusi kötelem dologi volta pedig kétség-
telen. A patronatus absolut dologi hatálya oly 
kétségtelen, hogy ez telekkönyvezés tárgyát nem 
is képezi, eo ipso átszállván azon jószág minden-
kori birtokosára, mely jószághoz szerződésnél fogva 
kapcsoltnak tűnik fel. 

Minthogy tehát a patronatusi jogviszony sok-
kal kényelmesebb perlési alapot nyújt, mint a 
lecticale, jogi és egyházpolitikai szempontokból 
helyesen és egyháza érdekében cselekszik azon 
egyházi hatóság, a melyik patronatusi jogalapon 
állva, lép fel perrel akkor, amidőn neki erre bizo-
nyítékai csak némi támpontot nyújtanak is. A hol 
pedig nem kétségtelen lecticale kérdéssel állunk 
szemben, sokszor találni támpontot arra nézve, 
hogy patronatussal vagy dotacióval van dolgunk. 
Igaz ugyan, hogy a dotacio nem nyújt az illető 
egyháznak oly szilárd és absolut követelési jog-
alapot, mint a patronatusi jogcím, mert a do-
tációnál a dologi jelleget — jelzálogi lekötés 
hiányában — rendszerint nélkülözzük, mégis több 
támpontot nyújt a lecticale jogcíménél, mely utóbbi 
csak a személyes kötelem jellegével bír. 

Magában véve azon körülmény pedig, hogy az 
illető alapító okmányból a patronatusi jogalap ex-
pressis verbis ki nem tűnik, még magában véve nem 
involválja azt, hogy kétségtelen patronatusi köte-
lemmel nem lehetne dolgunk. Lát tam alapító okmá-
nyokat, melyekben a szokásos jelző: J u r e patro-



nati c teljesen hiányzott, melyek pedig mindazon-
által kétségtelen jogviszonyt consoUdáltak. Ily ese-
tekben tehát az alapítóknak a régi okmányok 
szövegéből esetleg kitűnő intentiója, a jogviszony 
terjedelme, a jogok és kötelezettségek minemű-
sége, szóval mindazon tényezők fennforgása nyo-
mozandó, melyek a patronatus jogi fogalmát 
alkotják. 

Minthogy pedig ma már kétségtelen és 
— az egyedül álló Koneket kivéve — az összes 
jogászok által elismert tény az, hogy a patrona-
tus oly jogintézmény, mely valamennyi keresztyén 
vallásfelekezet kebelében fennáll és úgy a katho-
lika mint a protes táns egyházak anyagi életének 
egyik leghathatósabb emeltyűje, az illető egyhá-
zak érdekében kívánatos volna, ha a sok esetben 
helytelenül és az egyházak világos kárára indí-
tott lecticale perek — ott a hol ez lehetséges — 
a patronatusi jogcímre fektetett perek által vál-
tatnának fel. 

Dr. Sztehlo János, 
eperjesi ügyvéd. 

A református confessiók consensusa. 
Az 1552-ik évben, míg a tridenti zsinat alkotá a 

maga decretumait a reformátió tanai ellen, Cranmer érsek 
meghívta Melanchtont, Bucert, Bullingert és Kálvint egy 
Londonban tartandó conferentiára azzal a szándékkal, 
hogy egy egységes evangeliumi hitvallást készítsenek. 
A meghívásra Kálvin azt válaszolta, hogy ilyen ügyért 
akár tíz tengeren is szives örömest áthajózna és hogy 
semmi fáradságot és munkát nem kell kímélni egy bibliai 
consensus alapján létesítendő hitvallástól, melynek segé-
lyével a keresztyének között lévő viszálykodások meg-
szűnt ethetők volnának.-) 

E nemes vá'aszban Kálvin a református egyház 
igaz gtniusának adott kifejezést. A reformált egyház 
mindig ragaszkodott az unióhoz és örömmel tartja fenn 
a jó egyetértést <>z evangeliumi egyházakkal, még ha 
nagyobb különbségek vannak is közöttük az egyház- 1 

pol'tikában, istenitiszteletben, sőt még a hitcikkekben is. 
Cranmer, az angol egyház mérsékelt és óvatos 

reformátora, az angol liturgiának és vallási arliculusok- j 
nak fő-készítője; Melanchton Germania praeceptora, a 
hős Luther szelíd lelkű társa, az augsburgi confessio 
s erzője és a német reformatio patriarchája; Bucer, a 
Lutheránusok és Zw.'ngliánusok fáradhatlan, de sikernél-
küli békereformátora, az angol és continentalis reforma- 1 

tio közvetítője; Bullinger, Zwingli barátja és utóda, a 
Mária-féle száműzöttek tanítója és jóltevője, a legoeco-

Dr. Goclet, dr. Schaff, prof. Mitschell, dr. Brown, prof. Cand-
liscli, dr. Begg, Taylor limes kiváló theologusok tartottak ily tárgyú érte-
kezéseket az »egyetemes presbyteri szövetsége első gyűlésén, 1877. julius-
ban Edinburghban. Ezek nyomán készült e munkácska is. 

2) »Quantum ad me atlinet — írja Kálvin — si quis mei usus 
főre videbitur, ne decem quidem maria, si opus sit, ob eam rem 
traiicere pigeat. Si de juvando tantum Angliáé regno ageretur, jam 
mihi ea satis legitima ratio foret. Nunc, cum quaeratur gravis et ad 
Scripturae normám probe compositus doctorum hominum consensus, 
quo ecclesiae procul alioqui dissitae inter se coalescant, nullis vei 
laboribus vei molestiis parcere fas mihi esse arbitror Mihi uti-
nam par studii nrlcri s-.pprtevet f.icu'trr.c (Lásd Cranmer műveiben a 
levelezést.) 

nomicusabb református confessio szerzője; Kálvin, a 
mester-theologus, commentator, törvényhozó és fegyel-
mező : ezek a kiváló történelmi alakok összegyűltek volna 
a londoni hires Lambeth palotában (annak ma »Jerusalem-
chamber« név alatt ismeretes nagy termében, hol a re-
vised version, e kiváló biblia-fordítás is készült), hogy 
egy közös hitvallást készítsenek, mely hiven visszatük-
rözné theologiai tudományukat, bölcsességüket és tapasz-
talatukat, a mely arra lett volna hivatva, hogy a refor-
matio haladását és egyöntetűségét annyira akadályozó, 
sokszor kicsinyes okokból eredő egyenetlenségeket meg-
szüntesse. 

De a conferentia politikai okok miatt meghiusult 
és a közös confessio pium desideríum maradt. Deus 
habét suas horas et moras. A gondviselés akarata volt, 
hogy a nagy reformált család continentalis, angol és 
amerikai ágai egymástól függetlenül növekedjenek fel és 
töltsék be korukban minden országban speciális hivatá-
sukat. Mindenik megalkotta a maga liturgiáját, confessio-
ját és alkotmányát. Igy egy confessio és káté helyett 
annyi van, a hány nemzeti egyház, sőt némelyiknek több 
is van egynél. 

A református confessiók. 

A reform, confessiók három osztályba sorozhatok, 
u. m. Kálvin előtti vagy Zwingli-féle, Kálvin-féle és Kál-
vin utáni confessiók. Az első osztályba tartozók az elő-
készület bélyegét viselik magukon és csak helyi tekin-
télylyel bírnak Svájcban. Ilyenek: 

1. A Confessio Tetrapolitana. Midőn az augsburgi 
confessio úrvacsoráról szóló felfogása az első nyilvános 
és bevallott symbolicai oppositiót keltette a lutheránus 
egyházban: Felső-Németország 4 városa — Strassburg, 
Constanz, Meiningen és Lindau — vonakodott aláírni a 
confessiót és maga készített egy másikat, mely Confessio 
Tetrapolitana név aTatt ismeretes. 23 cikket tartalmaz 
és a fejedelemnek is átnyujtatott. E hitvallás a svájci 
felfogást foglalja magában, ezen formában hivatalos jel-
leggel Strassburgban jelent meg 1531-ben. 

2. Ulrici Zwingli ad Carolum Imperat. fidei ratio. 
1530. Magánjellegű symbolictis könyv, melyet Zwingli a 
maga neve alatt nyújtott be Károly császárhoz az augs-
burgi gyűlésen. Az alapvető tanok magyarázatát foglalja 
magában és kiváló tekintélyt foglal el a svájci ref. egy-
ház akkor uralkodó felfogásai között. 

3. Confessio Basiliensis (Mülhausana). A bázeli pa-
pok által készíttetett német nyelven és elfogadtatott 
Strassburg és Mülhausen által 1532-ben. 

4. Confessio Helvetica I-ma 1536-ból. Kiváló sym-
bolicai documentum, mely ama kor svájci felfogását élén-
ken demonstrálja. Szerzői Svájc és Felső-Németország 
legkiválóbb theologusai. Elfogadtatott a »bázeli összejö-
vetel* által 1536-ban. 

A második osztálybeli confessiók Kálvin theolo-
giájának befolyása alatt készültek a különböző nemzeti 
egyházakban a XVI-ik század közepe után, egyideüleg 
a katholikus egyház tridenti határozataival és a Róma 
ellen való protestálás igazolásával és a melyek közül 
némelyek túlságosan szigorú Kálvin-féle felfogást mutat-
nak. Ilyenek: 

I. Consensus pastorum Ecclesiae Genovensis seu de 
aeterna praedestinatione. Elfogadtatott a genfi papok 
által. A kálvinista dogmáknak olyan alakban való felfo-
gását tartalmazza, a minőben Kálvin akarta, hogy azok 
kifejeztessenek. Ez a consensus »Consensus Tigurinusi név 
alatt Kálvin befolyása következtében elfogadtatott sym-



bolicus könyv gyanánt a svájci egyházak által a »zürichi 
összejövetelben 1554-ben. (Nem zavarandó össze az 
úrvacsoráról szóló egy korábbi közönséges formulával.) 

2. Confessio Gallicana 1559-ből. Kálvin rendsze-
rét foglalja magában, midőn az már Franciaországban is 
utat tör magának Kálvin tanítványai, különösen Béza 
által. A 40 cikkből álló confessio egy, Párisban 1559-ben 
tartott zsinat által fogadtatott el. 1561-ben a poissy-i 
conferentia által átadatott IX-ik Károly francia királynak 
és később IV-ik Henriknek is, ki által megerősíttetett 
1571-ben. 

3. Confessio Csengeriana seu Ungarica. 11 cikkben 
a tiszta és igaz kálvinista tant foglalja magában. Elfo-
gadtatott a csengeri zsinat által 1558-ban. 

4. Az angol magas egyház 39 articulusa. Az 1553-ik 
évi 42 cikk alapján Cranmer canterbury érsek és Ridley ké-
szítették. Később Erzsébet uralkodása alatt egy 1562-ben 
Londonban tartott zsinat revideálta, midőn nemcsak az 
úrvacsoráról szóló tant öntötték határozottabb formába, 
hanem a praedestinatióról szólót is és a 42 cikket 39-re 
redukálták. Ebben a formában mégegyszer jóváhagyta a 
királyné 1571-ben és a parlament az anglicán egyház 
permanens symbolicus könyvéül declarálta. 

5. Confessio Scotica 1563-ból. E confessiót főleg 
Knox Jánosnak tulajdonítják és bár kálvinista rendszert 
tartalmaz, azért a sacramentumokról és praedestinatióról 
sokkal szelídebb felfogást tanít, mint Kálvin. E confes-
siót később » prior* jelzővel látták el, midőn 1581-ben a 
skótok erősen tiltakoztak a pápai tanok ellen a »con-

fessio Scotica posterior «-ban. 
6. Confessio Belgica 1562-bol. Eredetileg egy 

walloni pap, Guy de Brés magán compositiója. A prae 
destinatióról sokkal szelídebb felfogást tanít. Ez ismétel-
ten elfogadtatott és megerősíttetett, mint a német-alföl-
diek symbolicus könyve. 

7. Catechismus Heidelbergensis. 1563-ból III-adik 
Frigyes palatínus rendeletére heildelbergi theologusok, 
Olevian Gáspár és Ursinus Zachariás, készítették. A pa-
latinatus minden templomába és iskolájába bevitték. Az 
úrvacsoráról szóló kálvini tan igen tiszta kifejezést nyer 
benne, de a praedestinatióról már szelídebben tanít és e 
mérséklés következtében külföldi egyházak — német-
alföldi, magyar — által is elfogadtatott. 

8. Confessio Helvetica 11-da 1566-ból. Eredetileg 
azon célból készítették, hogy az I-ső helv. confessio ki-
bővítessék, mert a Kálvin tanai azóta nyomtatásban is 
megjelentek. De a kibővítés alkalmával annyira meg-
változott, hogy méltán új műnek tekinthető. Ezét* for-
mában 1566 óta Svájcban általánosan symbolicus könyv-
nek tekintik. 

A harmadik osztályba tartozók a XVII-ik század-
ban készültek. A református egyházban akkor dúlt vi-
szálykodásból nőtték ki magukat. Ilyenek : 

1. Indictum Synodi nation. rejorm. ecclesiae Del-
gicae habitae Dordrechti 1618—19-ből. Öt alapvető cikk-
ben és egy »cáfolatban« a kálvini rendszer a legna-
gyobb precisitással van kidolgozva. Ezzel összefüggésben 
vannak : 

2. Confessio Westmonasteriensis 1648-ból. E con-
fessio az episcopalismus és presbyterianismus küzdel-
meiből keletkezett I-ső Károly alatt. Az angol parlament 
egy papokból és világiakból álló assembly-t hivott össze 
a Westminsterbe, mely egy confessiót, egy nagyobb 
és egy kisebb catechismust készített. A confessio né-
hány cikk kivételével szentesíttetett a parlament által 
1648-ban, de a skót egyház az egészet elfogadta. — Es 

3. Formula consensus Helvetica 1673-ból. E con-
fessióban a svájciak a különböző felfogásokkal szem-
ben a dortrechti cikkeket fogadták el sajátjaik gyanánt. 

íme a kalvinismus fontosabb confessiói, melyekben 
a kálvinista rendszer dogmái szigorúbb vagy enyhébb 
formában vannak kidolgozva. 

A lutheránus egyház confessionalis fejlődése kez-
dődik az augsburgi confessióval 1530-ban és befejezést 
nyer viharos ellenségeskedések után a Formula concor-
diae-ben 1577-ben. A római kath. egyház csak korunk-
ban érte el fejlődésének tetőpontját az első csalatkoz-
hatlan pápa hosszas uralkodása alatt a vaticani zsinat 
decretumaiban. A katholicismus és protestantismus con-
fessionalis törekvései homlokegyenest ellenkeznek. Az 
előbbi határnélkül szaporíthatja a dogmák számát, de 
sohasem adhat fel vagy revideálhat egyetlen hitcikket 
sem anélkül, hogy meg ne semmisítené csalatkozhatat-
lansági igényét; az utóbbi redukálja a dogmák számát a 
szentirásbeli minimumra és sokkal nagyobb tért enged 
az egyéni itéle'nek és theologiai haladásnak, 

A reform, confessiók az irodalomnak igen fontos 
ágát képezik. A reformált hit confessorai és martyrjai 
készítették azokat a vallásos lelkesedés korában, ke-
gyetlen üldözések közepett. Magukban foglalják a re-
formátorok bibliai és theologiai tudását és bölcsességét 
és a pápai hatalommal folytatott óriási küzdelem érett 
gyümölcsét. Nem óbstract tanokat, hanem élő igazságo-
kat lehelnek, melyekért a hitvallók készek voltak szám-
űzetést, börtönzést, kínzást kiállani, sőt még a halált is 
elszenvedni. 

Igaz ugyan, hogy némelyik inkább theologiai 
rendszer, mint a hitnek népies summája, de mindnyája 
tele van hittel és lelkesedéssel az evangelium igazságai 
iránt. Azok formálták sok nemzedék mélyen vallásos 
életét és nézeteit, azok nevelték a leghősiesebb keresz-
tyéneket, ugy a polgári, mint a vallási szabadság bátor 
harcosait: Franciaország Hugenottáit, Hollandia Burg-
hereit, Anglia Puritánjait, Skócia »Szövetségeseit* és 
Amerika »Zarándok Atyáit«. Azok az evangeüumi 
egyház teremtő korszakából mindig tiszteletreméltó em-
lékei maradnak a tiszta és hősi hitnek. 

A reform, confessiókat alkotóik nem akarták meg-
kötő formuláknak tekinteni a theologiai fejlődésben. Kü-
lönben sokkal egyszerűbbek és rövidebbek lettek volna. 
Azok eredetileg az evangéliumi hit apologiai documen-
tumai voltak minden félremagyarázás és rágalmazás ellen. 
Ezért közülök némelyek igen sok polemizáló és meta-
physicai anyagot tartalmaznak és épen ezért népies 
használatra igen szőrszálhasogatók és hosszadalmasak. 
Összegyűjtik a régi keresztyén apologiákat azzal a kü-
lönbséggel, hogy azokat nem a paganismus, hanem a 
katholicismus és papismus ellen intézik. Hivatalos jelle-
gük és belső értékük lassanként symbolicus tekintélylyel 
ruházta fel őket. Szószéken és egyetemen a tanítás sza-
bályaivá lettek. Több mint két századon át nagy tekin-
télyben és tiszteletben állottak, míg végre azok közül a 
legtöbb lesepertetett a calvinismus színpadáról a hittel 
együtt, melynek kifejezői voltak. 
(Folyt, köv.) Szőts Gerő. 



I S K O L A Ü G Y . 

Iskolai értesítők. 
A tanév végeztével egymásután jelennek meg azok 

a nagy közönség által rendesen unalmasaknak tartott 
iskolai értesítők a maguk száraz adataival és kimutatásaival. 
Érdekkel ezek általánosságban csak azok előtt szoktak 
bírni, a kik megtalálják tennők fiaik vagy leányaik osz-
tályzatjegyzékét s megbizonyosodhatnak belőlök, hogy 
a »nebuló* miként viselte magát, legalább azt hiszik, 
hogy az az »egyes«, »kettes« csalhatatlanul megadja arra 
feleletet, hogy mi lett a »mené-mené tekel* eredménye. 
Pedig hát e tekintetben igen kis érdeke és fontossága 
van ez éitesítőknek, más szempont az, a melyből nagy 
fontosságúak. T. i. ezeknek látszólag rideg számadatai, 
statisztikai összeállításai valóságos ütér mutatói az iskolai 
életnek, közép- és felső iskoláink benső viszonyainak s 
azokból az adatokból teljes diagnostikáját állapíthatja 
meg a szakember közoktatásunknak. 

Hogy mint nemcsak »egyházi«, de »iskolaik lap is 
az iskolai viszonyok felől is tájékoztassuk szíves olvasó-
inkat, kedves köte'ességünknek tartjuk a hozzánk be-
küldött értesítőket — épen a fentebb jelzett célra tekin-
tettel — röviden megismertetni. Sajnáljuk, hogy prot. 
közép- és főiskoláink értesítői még nem küldettek be 
mind, hogy azokból egy egységes képét állíthattuk volna 
össze egész, felekezeti közoktatásunknak, — mert hisz 
minket közelebbről legjobban ez érdekel; de jó remény-
séggel vagyunk, hogy mielőbb megérkeznek ezek is. 
Lássuk addig is a már beküldötteket, 

r. A papai ev. ref. főiskola értesítőjét a lefolyt 
tanévrői Kiss János akadémiai, Szilágyi József gymna-
siumi és Jády József praeparandiai igazgatók adták ki. 
Az értesi 'ő hozza egész terjedelmében a mult tanév 
elején a gyakorlati theologia tanszékére megválasztott 
új tanárnak, Révész Kálmánnak »A lengyel aissidens 
kánonok története s befolyása a budai zsinat törvény-
hozására* címen tartott igen érdekes s nagy tanulmány-
nyal írt székfoglaló beszédét, melyből egy részt régeb-
ben lapunk is közlött. A főiskolának, mint ismeretes, 
három alkatrésze van, u. m. a theologiai akadémia, a 
főgymnasium és a tanítóképezde. A theologiai akadémián 
működött 5 rendes tanár, a növendékek száma a négy 
évfo'yamon összesen 30 volt, sajátságos hullámzást mu-
tatva fel az osztályok szerinti megoszlásban, míg a IV. 
éven volt 12, addig az első és harmad éven csak 4—4 
volt s a másod éven 10. A főgymnasiumban tanított 
9 rendes tanár és I helyettes tanár, négyen segédkeztek 
a főiskola egyébb szakának tanárai közül, segédtanító 
volt 3 és 4 hitoktató. A tanu'ók száma az év elején a 
magántanulókkal együtt volt 335, év végére maradt 321, 
mindannyian magyarok s közülök 171 ev. reform, és 
48 ág. ev. A mult évihez képest a növendékek számá-
ban va'ó növekvés 31. A tanító-képző intézetben volt az 
év elején 34 növendék, az év végére maradt 25. Az 
ifjúság közt összesen kiosztatott 2146 forint 88 krajcár 
szorgalomdij, melyből a főgymnasium növendékei 1445 frt 
13 krban részesültek, a papnövendékek 560 frt 52 krban 
és a tanitóképezdészek 141 forint 23 krban. Az ifjúság 
körében működtek : a theologiai önképzőkör, az ifjúsági 
képzőtársulat, a gyorsírókor, az ének- és zenekar. Min-
denikben a kimutatások szerint, elég élénk élet lüktetett. 
Az ifjúsági képzőtársulat »Pápai Ifjúsági L tp«- já t ez év 
folytán is kiadta. A gymnasiumi tanári kar egy igen 
jeles taggal szaporodott a jelen évben, Horváth József 

vallástanárral. A tanári kar teljes megelégedéssel szól 
az ifjúság szorgalmáról és magaviseletéről. A főiskola 
közel ezer forintra menő adományokkal gyarapodott 
vagyonilag, valamint gyarapodást mutatnak fel a gyűj-
temények i s ; így a könyvtár szaporodása 91 kötet és 
106 füzet, a régiség-gyűjteményé 4 drb ezüst pénz, a 
természetrajzi műtáré 91 frt 13 krra rúg. A jövő tanév 
szept. 6-án nyílik meg. Bátrak vagyunk megjegyezni, 
hogy a sok aprólékos adat mellett kimaradt két oly 
jelentékeny kimutatás, minő a tanitó-képezde tanszemély-
zetének és az érettségi vizsgák eredményének közlése. 
Különben az egész értesítő, kü'önösen annak a tanító-
képezdére vonatkozó része, leszámítva az említett hiányt, 
igen jó és teljes képet nyújt a főiskoláról. 

2. A pozsonyi ág. hitv. év. lyceum értesítőjének, 
melyet Michaelis Vilmos ig. tanár adott ki, legnagyobb 
részét (138 lapot) Gyó'rik Márton tanárnak a Schimko-íéle 
éremgyüjteményről adott ismertetése és részletes numis-
matikai leírása foglalja el. Érdekkel bírhat a szorosan 
szakemberekre nézve. A tanári testület áll összesen 19 tag-
ból. A testület kebelében az a változás történt, hogy 
dr. Hoffmann Frigyes helyére, ki a brassói állami reál-
iskolába neveztetett ki tanárnak, Albert József volt eper-
jesi tanár választatott meg és Márton Jenő, eddigi h. 
tanár rendes tanárrá lett. A tanári fizetések 100 frttal 
lettek javítva ez év folytán. Wigand Károly 4000 frtot 
adományozott a tanári nyugdíj-alapra s Habermayer 
Rezső szintén 4000 frtot a gymnasiumi Önsegélyző egy-
letnek, hogy csak a legnagyobb adományokat említsük 
a sok közül. A tananyag kimutatásánál nagy örömmel 
láttuk, hogy a hit- és erkölcstan a 8-ik osztályban tanít-
tatnak eltérőleg a legtöbb helyen meglévő ama gyakor-
lattól, hogy ott az egyháztörténelmet tanítják. Az egy-
háztörténelmet megtanulhatja korábban is a gyermek, 
de hogy a hit- és erkölcstant ne csak betanulja, ha-
nem megértve meg is tanulja, oda már érettebb ész 
kell. Bár követnék felekezeti iskoláink e tekintetben a 
pozsonyi lyceumot. Mely hogy más tekintetben is kö-
vetésre méltó, mutatja az, hogy egész éven át tartott 
gyermek istenitiszteleteket a növendékek számára két 
tanár. Ha a vallás-erkölcsi nevelés terén is buzgón 
működnek középiskoláink, csakis akkor van jogosult-
ságuk arra, hogy az egyház annyi áldozattal tartsa 
fenn őket, különben nem 1 Közönyös, sőt vallástalan ifjú-
ságot a felekezetnélkíili állami iskola is nevelhet. A mi 
a taneszközöket és gyűjteményeket illeti azok gazdag 
gyarapodást mutatnak. A Schimko könyvtár jelenleg 
ájl 7364 műből, a nagy könyvtár theol. osztályában 
van 3986 mű s a lyceumi könyvtárban 10,892 mű; az 
ifjúsági könyvtárban 652 mű, a tanári kézi könyvtárban 
406 kötet stb. Összesen 43,464 kötet és 16 füzet és 
több ezer eredeti és másolt kézirat. Az alumneumban 
volt az év végén 78 lyceumi tanuló és 9 theologus. A 
suplicatió hozott az alumneum javára 758 frt 60 krt ; a 
kamatozó tőkepénz 50,160 frt. A tanári nyugdíj tőkéje 
a f. é. március 31-én volt 59,991 frt 37 kr. A segély-
zett özvegyek, árvák és elaggott tanárok száma 7 volt. 
Kegyadományokban kapott a lyceum 248 frt 21 krt, a 
lyceumi szükségleteinek fedezésére pedig gyűlt 454 frt 
65 kr. Az ifjúsági önsegélyző-egylet vagyona 5683 frt 
4 kr. Az önsegélyző-egyleten kívül működött az ifjúság 
kebelében: magyar- és német önképzőkör, gyorsírók 
társulata, gyámegyesület, zene-egylet és dalárda. A nö-
vendékek összes száma az év végén 313 volt, köztük 
189 ág. ev. 45 ev. ref. és 1 felekezetnélküli stb. Érett-
ségi vizsgára jelentkezett 24 ifjú, tényleg vizsgát tett 23, 
köztük 2 jelesen, 8 jól és 8 kielégítőieg, 5 pedig 3 hó-



nap mulva teendő javító vizsgára utasíttatott. A tanév 
szept. i -én kezdődik. 

3. A soproni ág. hitv. ev. Iyceum értesítőjét 
közzé teszi Miillner Mátyás Jyceumi igazgató. A lyceum-
ban 14 rendes és 7 rendkívüli s illetve melléktanár mű-
ködött. A tanulók száma a gymnasiumban az év végén 
332 volt, köztük 286 ág. hitv. ev., a theol. intézetben 
pedig 28 a három évi tanfolyamon. Tápintézeti jótéte-
ményben részesíttetett a gymnasisták közül 152, a t h e o -
logusok közül 25. — Ösztöndíjul összesen kiosztatott 
2462 frt s 5 drb arany. A tanári nyugdijalap, melyből 
5 tanár s 2 özvegy részesült nyűg- s illetve gyámdíjban, 
3011 frt 66 krnyi összegben, 1886. végén tett 59,591 frt 
88 krt. Az érettségi vizsgálatra jelentkezett 28 nyilvános 
és 1 magántanuló, 1 visszalépett, 1 szóbelire sem bo-
csáttatott s a megmaradt 27 vizsgázott közül jeles lett 2, 
jó 6 és 12 elégséges; 6 tanuló két hó mulva teendő 
javító vizsgára utasíttatott. A tápintézet jótéteményét 
összesen 218 tanuló élvezte, közülök 21 egészen díjmen-
tesen. Az idén a convictusban reggelit is kaptak a nö-
vendékek. A supplicatio 997 frt 97 krt jövedelmezett a 
tápintézetnek. Egy végösszegben óhajtottuk volna látni 
feltüntetve a convictus összes jövedelmét s összes ki-
adásait, így nagyon nehéz képet alkotni az egészről és 
nem egyébb a jelentés, mint az adakozók névjegyzéke. 
Kérjük jövőre ezt a rovatot áttekinthetőbben összeállítni. 
— Ugyanezt kérjük a Iyceum egyes gyűjteményeinél 
is (könyvtár stb.). Fel vannak sorolva az egyes, részint 
szerzett, részint adományozott művek és tárgyak, de 
nincs megemlítve sem a status quo ante végösszege, 
sem a gyarapodás mennyisége. A tanulók létszámának 
kimutatásánál sem tudjuk meg vájjon növekedett-e, avagy 
csökkent az ifjúság száma. Ennek kimutatása csak egy 
kicsi rovatba és egy pár percnyi számműveletbe kerül. 
Az ifjúsági egyletek szép sikerrel működtek: a deák-
segélyző-egylet tőkéje 4737 frt 50 kr. A vizsgák junius 
15 — 27 között tartattak meg. A tanév ünnepélyes meg-
nyitása szept. 5-én lesz. 

4. A soproni ág. hitv. ev. tanítóképző-intézet 
éitesítőjét Kapi Gyula igazgató szerkesztette. Az inté-
zetbe 47 növendék vétetett fel, kik közül évközben kettő 
távozott el. A tanári testület 5 rendes és 4 rendkívüli 
s illetve melléktanárból állott. A jótékonysági rovatban 
nagy hálával van felemlítve Radó Dánielnek 500 frtos 
alapítványa s Ostífy Pálnak és Schreiner János örököseinek 
100 frtos adománya. Ösztöndíjakban kiosztatott 466 frt 
20 kr. Az ez évi tanítóképesítő vizsgálatra jelentkezett 
11 negyedéves növendék és 2 s.-tanító. Ennek eredménye i 
azonban még nincs kö;ölve. A gyakorló-iskola négy osz- j 
tályában volt összesen 71 tanuló. A tanév szept. i -én 
kezdődik. 

5. A budapesti ág. hitv. ev. főgymnasium érte- I 
sítőjét Böhvi Károly igazgató adta ki. A nagy gond-
dal szerkesztett s díszes kiállításban megjelent értesítőt 1 
dr. Ormay Lajos tanárnak »Az inductió az algebrai 
analysisben* címen írt tudományos értekezése nyitja 
meg. Az igazgató évi jelentéséből a következő adatokat 
említhetjük fel: A tanári testület a tanév folyamán egy 
terjedelmes emlékiratot nyújtott be az egyházi választ-
mányhoz, mely a főgymnasiumnak külső és belső összes 
viszonyait felkarolva időszerű változtatások behozatalát 
ajánlja. Ezek alapján a főgymnas'um I-ső osztályához 
párhuzamos osztályt állítanak fel s az I-sőbe felvehető 
tanulók számát összesen 100-ra, mint maximumra álla-
pították meg. A tanári testület tagjainak száma 13 s kö-
zülök irodalmi munkásságot fejtettek ki : Batizfalvi István 
(A magyarhoni prot. egyh. története), Böhni Károly (állandó 

munkatársa a»Magyar philosophiai szemlének*). Dr. Fröh-
lich Róbert (több kisebb és nagyobb értekezés s néhány 
könyvismertetés). Góbi Imre (*Szerkesztéstan*). Dr. Ormay 
Lajos (>A mathesis a positiv philologia rendszerében* 
című értekezés s egy könyvismertetés); dr. Pecz Vtlmos 
(könyvismertetések az »Egyet. Phil. Közlönyben* s egy 
a »Berliner Philol. Wochenschriftben*), Ráth Arnold (»A 
mechanika a positiv philosophia rendszerében* stb.), 
Scholtz Albert (»A mathematikai és physikai földrajz 
elemei* stb.) és Wéber Rudolf (több költemény részint 
szepesi tájszólásban, részint nem-irodalmi nyelven). A 
tanulók összes száma 394 volt, köztük 181 ág. hitv. és 
160 izraelita, a többi egyébb felekezetű. (Nőtt-e vagy 
apadt az ifjak száma a mult évihez képest ? 1) A könyvtár 
s egyébb gyűjtemények szépen gyarapodtak, de összeg-
ben e gyarapodás itt sincs kimutatva. Az ifjúság körében 
volt az önképző-kör, melynek vagyona 117 frttal szapo-
rodot t ; a segélyző-egylet, melynek tőkéje 3726 frt 85 krt 
tesz; a dal- és zene-egylet, mely az év folyamán egy 
nyilvános hangversenyt tartott s melynek vagyona 652 frt 
43 kr. Az ifjúsági könyvtár áll 470 kötetből. Az érett-
ségi vizsgákra jelentkezett 37 rendes s 1 magántanuló, 
írásbelit telt 32, szóbe'it 30; érettnek Ítéltetett jelesen 3, 
jól 13, egyszerűen 10, megbukott 4. Feltűnő, hogy a 
jogi pályára megy még mindig a legtöbb. Az eddig 
ismertetett értesítők kimutatása szerint mindenik inté-
zetben a jogi pályára menők közel 7"5 °/0-jét teszik az 
összes végzett növendékeknek s jellemző, hogy a papi 
pályára alig van ember. A tanévre a beiratások már 
aug. 30-án megkezdődnek. 

(Folyt, köv.) Lector. 

T A R C A. 

Fellételes halhatatlanság a biblia szerint. 
Előadta a párisi általános lelkész-érteke/Jeten 
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(Folytatás.) 
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I. Psychologia . 

r. Tlví vpa. 

Jézusnak és az apostoloknak psychologiai állás-
pontja lényegesen hasonló Mózes és a prófétákéhoz, azon-
ban kiváló fejlődése által különbözik attól. Jegyezzük 
fel mindenek előtt azt a tekintélyes szerepet, a mit 
a keresztyénség legelső okmányaiban a szelle'm szó 
(íri'íuua, Hl"!) játszani. A szellem és lélek, melynek 
a héber irodalomban oly rokon jelentése van, az új 
szövetségben egy mélység által van elválasztva. A lélek 
(i^cyrp megfelel a ^ £ 3 - n e k ) rendesen úgy tekintetik, 
mint a tehetségek csomója, mely az állatoknál kisebb 
fokon, mint a földi, emberi ész, felsőbb elemből lett 
abstractio, találtatik. A szellem, icvf-uua, az a fensőbb 
elem, életnek lehel'ete, mely személyiségünknek szü'etést 
ad, lényegünknek az a része, a mely által összekötte-
tésbe lépünk a láthatatlan világgal, különösen a szelle-
mek atyjával (Zsid. XIII. 9.) ; nyilatkozik a lelkiismeret 
és vallásos érzet által, ez a két tehetség az, melytől az 
állati nemek feltétlenül megfosztva látszanak lenni; ez 
hát az, mely alkotja méltóságunkat és megengedi, hogy 
istenképét magunkon valósítsuk. A avicuci, mint csira 



minden emberben ott van, de a csirának szüksége van 
arra hogy kívülről éltettessék, hogy virtualitásait kifejt-
hesse, ez a Krisztus által Nikodemusnak kijelentett újjá-
születés titka. Az egyén, kiben a szellem természetünk 
kevésbé nemes részei felett túlsúlyt nyert, neveztetett 
szelleminek, 7ii'£v/nair/.og-na.k, akiben pedig az ösztönök 
uralkodnak, fizikainak ifjvyrAog, vagy testinek oaqv.uog-nak. 

A földön csupán egyetlen egy lény volt tökéletesen 
szellemi, a megtestesült Xoyog, a legfőbb szellemnek 
egyet'en fia. Megkenve, megkeresztelve a szentség és 
életnek szellemével, mérték nélkül betöltve, sietett azt 
közölni az ő atyjának fogadott fiaival. Itt nem csupán 
haladást jelzünk a kijelentésben, hanem egy új ténynek 
megjelenését. Jákob titkos lajtorjáján a teremtmény ta-
lálkozott a teremtővel. A hirdetett messiás, a szellemi 
ember megérkezett; a második Ádám egy felsőbb em-
beriséget inaugurál, a hova minden természeti ember 
bemehet egy második születés által. Az istenors?ága 
ettől fogva kezdődik a bízó alázatos szívekben. 

Nem lehet csudálni azt, hogy midőn az embeti 
gondolat egy lényeges ismerettel gazdagul, a psychologia 
mély módosulást szenved, hogy helyet adjon azon dicső-
séges valódiságnak, mely őt megilleti. Mint dr. Irench 
megjegyzi, a régi bölcsészet semmit sem ismert magasz-
tosabbat az emberi léleknél; de a kijelentés megismer-
tette az Isten szellemét, azért ki lakását az emberben 
készíti s aki abban egy szellemet ébreszt, mely megfe-
lel az övének. Szerinte a xpvyrj ép úgy, mint a aaoí, az 
ember alsóbb világához tartozik. Az írás ifjvyj-xos-a egy 
oly ember, kinél a i[jvyj] a legmagasztosabb mozgató ha-
talom, kinél a rtvevga, mint az isteni uwf-ia-nak orga-
numa, elnyomva, elszenderítve van egy pillanatra mint 
a halott; ez egy olyan ember kit ezen isteni szellem 
soha sem emelt fel a szellemi dolgok regiójáig. 

M. Heard, egy most megjelent munkájában szelle-
münket isteni emanationak meri nevezni. Én nem me-
gyek ennyire. Azonban az új-szövetség területén előt-
tem lehetetlennek látszik, hogy az emberi szellemet 
nalami alanyinak ne tartsam, analógnak a test'el és 
vem a lélekkel. Fölelevenítve egy Schwedenborg által for-
galomba hozott eszmét, M. Heard úgy tekinti jcvtvftct-nkat 
mint alkotó elemet, a mely körül organizálódik jövendő 
testünk. En inkább azt hiszem, hogy a mi mostani szel-
lemünk, mely a láthatatlan világ állományának egy tö-
redéke, képezi szellemi testünk csiráját. így a feltámadás 
nem egy léleknek reincorporatiója lenne, hanem a 
k;fejezés etymologiája szerint egy organismusnak fel-
élesztése. 

Rothe az emberi t rtiua-ból egy valóságos lényt 
csinál, teremtve nem Istentől, hanem akaratunk által, 
fizikai létezésünk alapján, és amelybe énünk által megy, 
hogy a személyiségre, az örök valódi életre emelkedjék. 
E nagyszerű felfogásnak nincs igaza abban, hogy az 
ember szerepét így túlozza. Hogy hívek maradjunk a 
bibliai tanításhoz, el kell ismernünk azt, hogy szellemünk 
Istentől származik, hogy mint szellemi teremtmények 
mi az ő fiai vagyunk, hogy következőleg a mi új és 
állandó életünk, mint fizikai és mulandó életünk is, abso-• * I 
lute az ő initiativájától és immanentiájától függ. Más 
részről szabadságunknak egy elhatározó szerep van en-
gedve. A természeti ember elfogadhatja és vissza is 
utasítja a mennyei életet. E korlátolt értelemben mind-
egyikünk saját síron túli sorsának kovácsa. Az evange-
liom minden körülmények közt csak oly feltétellel igéri 
r. ekünk a halhatatlanságot, ha magunkat az Úrnak 
szelleme által újjászülni és megszentelni engedjük. 

2. A iricJiotomia. 

Azon négy század alatt, mely Malachiastól Jézusig 
lefolyt, az anthropologia egy nagy lépést te t t : azon fel-
tevésre jutottak, hogy az emberben van egy láthatatlan 
felsőbb elem, mely túléli vagy túlélheti a test felbomlá-
sát. Palesztinában úgy mint Görögországban sok embe-
rek hitték ezt és a xlwyjj szóval jelölték meg az anyag-
talan elemet, az embert a mennyiben az nem test és 
vér. De íme az evangeliom befolyása alatt, egy újabb fej-
lődés ment végbe : egyszerűnek látszott, kettősnek ismer-
tetett el. A lélek a szellemtől tisztán meg lett külön-
böztetve, azt mondhatnám, ellentétbe állítva a léleknek. 
Hihetőleg Pál, a keletkező egyháznak dogmaticusa az, 
aki először átalakította a lelkiismereti tényt bölcsészeti 
felfogássá. Előtte az ember három részből van alkotva, 
melynek legbecsesebbje, a szellem, a lélekbe van zárva, 
miként a lélek a testbe van bezárva. »A ti egész lénye-
tek — szellem, lélek és test — feddhetetlenségben tar-
tassák meg.« Egy paulinus iró pedig hozzáteszi: Az 
Istennek igéje áthatóbb a két élű fegyvernél, behat a lélek 
és a szellem megoszlásáig egész a csuklókig és velőkig 
(Zsid. IV. 12.) 

Ez a trichotonva, mely lényeges vonását képezi 
az apostol rendszerének, előttem természetes és logikai 
rendszeresítésének látszik lenni a megváltónk szellemre 
vonatkozó mély értelmű szavainak. Ezen psychologiai 
szempont, a mit támogathatunk anélkül, hogy a ke-
resztyénséget elfogadhatnók, szerintem az igazi keresztyén 
bölcsészeinek részét képezi és egyúttal nagy fényt vet 
az új-szövetség számos helyeire. Mind az által ne feled-
jük, hogy e trichotomia nem jellemzi a Krisztusban való 
életnek pártfeleit, és nem is fogadtatott el mindenkitől. 
A hit bizonyossága dacára is a mi anthropologiai tanul-
mányunk mély titkokat hagy fenn. Minő kölcsönös viszony 
van lényünk három elemei között? Nem akarok itt ezzel 
a kérdéssel foglalkozni, a melyre egy tudomány se 
felelhet kielégítőleg. Hanem arra kivánom önöket figyel-
meztetni, hogy a szellem, a lélek és test nem képez-
nek bennünk három élő lényt, melyet tetszés szerint el-
választhatunk vagy újra egyesíthetünk ; e három rész 
többé vagy kevésbé függ egyik a másiktól, és egyesül-
nek, hogy képezzék az embert, az egyént. Ez ember az 
személyének egészében, a kit az isteni kegyelem hív, 
hogy emelkedjék fel abba a sferába, a hol az élet örökké-
való és tökéletes. 

3. Dichotomia. 

A régi dichotomista tan támogatására felhoznak 
ellenem némely ritka helyeket, hol a szellem nem em-
líttetvén, a lélek párhuzamba van téve a testtel, de az 
egyik esetnél a xfjv%f} szó világosan a jelen életre alkal-
maztatik. »Ne aggódjatok lelketekért, hogy mit egyetek, 
se testetekért « Másutt a lélek halandósága ka-
tegorice állíttatik. Ne féljetek azoktól, kik testet ölik 
meg és a kik a lelket meg nem ölhetik ; féljetek inkább 
attól, ki a Gehennában elpusztíthatja mind a lelket mind 
a testet. 

Az Úrnak valamint a régi prófétáknak szava sze-
rint is, a lélek jelenti az ént, a történeti személyt. A 
jó pásztor lelkét is adja az ő juhaiért. A ki szereti lel-
két ezen a világon, aki megtartja azt hűtlenség által, 
elfogja veszteni a jövő korra ; aki azt gyűlöli, aki azt 
elveszti a Krisztus szerelmeért, feltalálandja, megtartandja 
azt az örök életre. Úgy de a contexus szerint elveszteni 



lelkét ide lent, annyit tesz mint megtagadni önmagát; 
elveszteni pedig az örökkévalóságra, annyit tesz mint 
elpusztítani, elveszteni önmagát (Luk. IX. 25). 

Mind e felhozott helyeken a Uwyrj szónak nincs az 
a magasztos értelme a mit a bölcsészet adott annak 
Pherecydestől kezdve. A lélek nem egy szellemi és hal-
hatatlan lényeg, bezárva a testbe mint egy durva ruhába, 
vagy egy ideiglenes börtönbe, hanem mindenek előtt a 
testnek élete, a földi mulandó személy; másod sorban 
a láthatatlan világ élete, az anyagi testet túlélő, a hal-
hatatlanság országába eljutott személy. De e második 
felvételben a lélek nem a természetéhez tartozó tulaj-
donságok erejénél fogva halhatatlan, hanem azzá lett az 
által, hogy magát önkényt alávetette azon feltételeknek, 
melyek neki elé írva valának lételének örök fennmara-
dásáért. 

így némely evangeliomi helyek dichotomiája semmi-
kép sem felel meg a régi iskola spiiitualistái dichotomiá-
jának. Ez egy népszerű nézpont, mely a látszattal egye-
zőn, anélkül hogy világosan nevezné a szellemet, felteszi 
létezését és elhatározó szerepét, a mely következőkép sem-
miben sem mond ellent a trichotomiának. A mi tanulmá-
nyunk különös tárgyát illetőleg lényeges eszme, mit fenn 
kell tartani, ez: hogy a mi lényünk szellejjiiesítése a 
Krisztus által elengedhetetlen arra nézve, hogy mi a 
halhatatlanság bírására eljussunk. 

(Folyt, köv.) Balcsay László. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
JEvangyélmi hit- és erkölcstan, a középiskolák IV-ik 
osztálya számára. Irta : Mayev Jüiulre theol. tanár 

Eperjesen. Eperjes 1887. 50 lap 8°. Ara 35 kr. 
A néhány héttel ezelőtt megjelent kis munkának 

ismertetését ugyanazon szavakkal kezdhetném meg, me-
lyeket szerző az előszóban mond, hogy t. i. »Az ifjú-
ságnak vallásos nevelése nemcsak legfontosabb érdeke 
úgy az egyháznak, mint az államnak, hanem egyúttal a 
legnehezebb feladat. A midőn ezt az egyházunk is be-
látja, igen feltűnő, hogy egyházi irodalmunk különösen 
jó vallástani tankönyvekben szegény, a mi végtelen ká-
rára van a vallásoktatásnak.® A testvér protestáns egy-
háznak e nemű irodalmát igen kevéssé ismerem ; de a 
magunkét annál inkább s szerzőnek fentebbi panaszos 
szavai bátran rá illenek a miénkre is. A körültekintő, 
lelkiismeretes katecheta, ki egyszersmind munkájának 
gyümölcsét is szeretné látni s óhajtana valóban buzgó, 
a hitélet terén öntudatosan járatos keresztyént és fele-
kezeti tagot nevelni, a legnagyobb zavarban van az iránt, 
hogy micsoda vezérkönyveket használjon, hol talál ilye-
neket és hogy micsoda kézikönyveket adjon növendé-
keinek kezébe? Hol vannak a világos érthető, könnyű 
irályú s általában a mai kor igényeinek megfelelő jó 
vallástani tankönyvek ? A tankönyv irodalom minden 
más téren már meglehetősen elérte a kor követelte ma-
gaslatot, csak épen ez a mező nem műveltetik még 
eléggé, mondhatnám hever parlagon Néhányan hasítot-
tak csak benne egy pár mesgyét s ezek között is igen 
kevés volt a hivatott. Úgy hogy szinte önkénytelenül 
ötlik fel ama kérdés: vájjon hát csakugyan oly rend-
kívül nehéz az a vallástanítás ? csakugyan a »legnehezebb 
feladat az összes tanítás és nevelés terén? »Legnehezebb* 
volna az a tárgy, legmegközelíthetlenebb a gyermekre 
és ifjúra az az eszmevilág, melyben a »lelki szegény ek,* 
az egyszerű halászok cs vámosok, a betegek, a süketek 
és vakok egykcr oly otthonosan mozogtak, s benne oly 

jól érezték magukat ? Avagy talán mostan is olyan isteni 
mesterre volna szükség, ki mennyből szállana alá, hogy 
hívná magához a gyermekeket, s kinek tekintélyének 
engedne még az újabb kor gazdag ifja is, hogy adja el 
»minden marháját s ossza ki a szegények között és 
kövesse őt«, vagy a kinek lábaihoz ülnének még a mai 
világi dolgokban szorgalmaskodó Márthák is, hogy hall-
gassák és keressék az »egy szükséges dolgot?* Ugy lát-
szik 1 De hát nem adott elég példát a tanításra a nagy 
mester, míg itt járt ? Tökéletesen 1 Csak tanultunk volna 
tőle az alatt, a majdnem kétezer esztendő alatt, mióta 
tanítványaira bízta az Istenországának építését ! Mert 
mi tette az ő tanításait oly rendkívül hatásosakká, mi 
teszi ma is oly felülmúlhatatlanul tökéletesekké, szépekké, 
maradandó mély benyomásúakká és végetlenül feleme-
lőkké ? A rendkívüli egyszerűség, világosság, közvetlen-
ség ; az, hogy a legmagasabb eszmét is mindig meg-
tudja világosítni s az emberhez mindég közel tudja hozni 
épen hallgatóságának életviszonyaiból és ismeretköréből 
vett példákkal, melyek példázatokká válnak tanításaiban. 
Egyetlen elvont gondolatot nem közöl a nélkü1, hogy 
annak a vallás-erkölcsi életre való gyakorlati alkalmazá-
sát ki ne mutatná. Érzi hallgatói, tanítványai közül 
mindenik, hogy arra, a mit csak isteni mestere mond, 
neki mind szüksége van, mert nem szól egyetlen feles-
leges szót sem, mely csak arra való volna, hogy csak 
az emlékezőtehetséget terhelje. Bölcsen elhallgatja azo-
kat, melyeket meg nem értenének s el sem is hordoz-
hatnának. 

Nos itt az eszményi vallástanítás, eszményi, isteni 
vallástanítóval! Az eszmék reánk maradtak, melyeket ő 
hirdetett; reánk maradt örökül a methodus, a mint azo-
kat közlötte s megérthetővé tette. Szóval meg van az 
anyag s itt a módszer. Minek akarunk mi többet tanítni 
és másként tanítni ? Azért lett oly nehézzé a vallástaní-
tás, mert mindazt megakarjuk tanítni, a mit azóta az 
emberi tudomány hozzáadott a krisztusi tanokhoz s oly 
alakjában tanítni meg a keresztyénséget, a minővé az 
ember tette bölcsészeti speculatioinak okoskodásaival s 
a minő nehézzé tették a különböző egyházak a maguk 
dogmáinak ballastjával. 

Egy theologiae-professor már most, a ki meg-
szokta nagyok és értelmesek előtt beszélni és a ki épen 
abban az eszmekörben él, melyben mindég csak azt 
vizsgálgatja, hogy ez vagy amaz miként fogta fel ezt 
vagy ama gondolatot, szót, mondatot stb. Szóval, a ki 
mindég maga is elvon, bírál, okoskodik s inkább el van 
foglalva aflnak vizsgálatával, hogy miként fejlődött ki az 
egyházban ez vagy ama hittétel, miként magyarázták eze-
ket s a bibliai helyeket a különböző commentátorok, 
mint azzal, hogy vizsgálná milyen a 13 — 15 éves gyer-
mek felfogási képessége; mi az, a mit ez megért, mi 
van felette lelki világának, mi van távol eszétől és ke-
délyétől egyaránt, miként lehet hatni kedélyére, hogy 
az vallásos irányban fejlődjék? S hogy tényleg ily tanul-
mánynyal nem ért rá szerző foglalkozni : világos bizonyí 
téka ennek a most előttünk levő kis hit- és erkölcstana, 
a mely épen 13—15 éves gyermekeknek van szánva. 
Tárgyi szempontból alig tehetnénk kifogást a művecske 
ellen, legfeljebb egy-két meghatározása ellen ; de azután 
alaki és metlodologiai szempontból annál többet. Tár-
gyilag igen szépen és jól van beosztva az erkölcstan a 

I hittanba és az egész tárgyaláson meglátszik az öntuda-
tos és kiváló képzettségű theologus ; az irályon pedig a 
finom, éles, szabatos, tömör meghatározásokhoz, a dol-
gok eltérő árnyalataiban rejlő különbségek feltüntetésé-
hez szokott akadémiai tanár ; de a ki — legalább kézi-



könyvben — nem szeret hosszasabban bíbelődni egy 
tárgygyal sem s azt gondolja, hogy a kik e kéziköny-
vet tanítni fogják s azok is, kik tanulni fogják egyaránt 
bírnak theologiai és philosophiai képzettséggel. Tárgyi 
szempontból legyen szabad megjegyeznem a követ-
kezőket : 

A 2. §-ban e felosztás: »Háromféle a vallás, u. m. 
a) természetimádás (naturalismus), b) bálványimádás (fe-
tisismus) és c) szellemi istenimádás (theismus)* egyáltalá-
ban nem felel meg a vallástörténelem és vallásbölcsészet 
mai felfogásának, nem is említve, hogy e hármas felosz-
tás semmiképen nem meríti ki az istenimádás vagy 
Istenről való felfogás minden alakját. A 4. § azt mondja, 
hogy az »ó-testamentum kanonikus és apokryph köny-
vekre oszlik« — hát az új-testamentumnak nincsenek 
apokryphái : a tömérdek apokryph evangelium, aposto-
lok cselekedete és jövendölési könyv ? Ugyanitt sem a 
kanonikus, sem az apokryph könyveknek nem ad szerző 
teljes, szabatos meghatározást, mert a kanonikus köny-
veknek nemcsak ezt az ismérvét adja az egyház, hogy: 
»kanonikus, vagy szabályzó könyveknek azokat nevezzük, 
a melyeket az egyház Isten lelkétől ihletett férfiak által 
Írottaknak ismer el« és az apokryph könyveknek nem ez 
a meghatározása : hogy azok az apokryphek, »melyek 
ismeretlen szerzők által Írattak* ; mert, hogy csak egyet 
említsek, a Sirdk Jézus könyvének szerzője ismeretes és 
a könyv mégis apokryph. Nem állhat meg az a meg-
szorítás abban az alakjában, a mit és a mint itt adja 
szerző a 19. §-ban : »Az ige, vagy istenigéje a szent 
Írásban s különösen az új-testamentumban foglaltatik« — 
mert a »teljes irás Istentől ihletett* stb. és a különösen 
szó itt nincs helyén. Meg lehet ugyan magyarázni, hogy 
az ó-testamentum sok intézkedése ma már minket nem 
kötelez, mert a törvény s próféták betöltettek, de ily 
apodictikus rövidséggel nem lehet ezt a gyermekkel be-
taníttatni. A 29. §-ban óhajtottam volna, ha e két rend-
kívüli tartalmas és mélyen vallásos gondolat — a mely 
oly rendkívül sokszor foglalkoztatja úgy a felnőtt embert, 
mint a gyermeket, ki ha csak kicsit is vallásos, mind-
járt imádkozik mindenért — egy kissé nagyobb meleg-
séggel és bizonyos pietással hosszasabban, részletesebben 
lett volna fejtegetve. így a mint a § végére oda van 
csak vetve, olyan rideg benyomást tesz, a mint mondja: 
»Az Isten rendesen nem mindjárt s nem minden imánkat 
hallgatja meg, az teljesen az ő akaratától függ. Vannak 
azonban esetek, a melyekben rögtön teljesíti kérelmün-
ket.* Melyek azok? kérdjük önkénytelenül ez utóbbi 
állításra. De feleletet nem kapunk. Pedig tudom, hogy 
annak a gyermeknek is jól esnék a felelet s jó volna 
lelkébe vésni, hogy mikor hallgatja őt meg mindjárt az 
Isten f Másfelől ez olyan gondolat, mely jobban érdekli 
őt az egyház minden »kegyelem eszközénél* vagy bármi 
másnál. Az első mondat pedig rideg, mert e gondolat 
így kifejezve, azt a benyomást teszi, mintha szeszélyes 
akaratától függene meg, vagy meg nem hallgattatásunk, 
pedig hát bölcs akaratától függ s mily vallásosan építő 
és megnyugtató a tudat, hogy ha nem adta meg, a 
mit kérünk, tudhatjuk, hogy olyat kértünk, mit bölcses-
sége nem látott tanácsosnak megadni. 

Alaki szempontból legelső és legfőbb kifogásom 
van a rendkívül nehéz, elvont, tömör, a legtöbb helyütt 
száraz stylus és tárgyalási mód ellen. Rendkívül sokat 
hagy fenn a magyarázat számára, melyet talán jegyez-
tetni kiván a könyv mellett?! Nagyon gyors az átme-
net egyik gondolatról a másikra, sőt a legtöbbször át-
menet sincs, hanem csak átugrás, minden összekötő 
gondolat, vagy szó nélkül. Általában szaggatott s a 

gyermek bizony nem bír még azzal az elvonó képes-
séggel, hogy ez apró részekből álló §-kat egységbe 
tudja hozni. Ezért a legtöbb §-ban majd csak szava-
kat tanul meg a gyermek, ha nagy nehezen beemlézi 
is e könyvet, a nélkül, hogy a dologból valamit is ér-
tene ; vagy ha nagyon jól meg lesz neki minden magya-
rázva (mert e könyvnél tömérdek szó-magyarázatra is 
lesz szüksége az illető tanároknak), akkor megtanulja a 
dolgot, de tankönyve stylusát, kifejezésmódját akkor 
sem lesz képes. A nehéz meghatározások és a roppant 
tömörség okozzák ezt. A tankönyvekben bizonyos fokú. 
terjengősség és ismétlések nemcsak megengedhetők, de 
sőt okvetlen szükségesek. Nemcsak, hogy a §-ok között 
nincs szerves összefüggés — nem tárgyilag, hanem 
anyagilag értem — de nincs az egyes mondatok között 
sem. Például jóformán az egész könyvet idézhetném s 
csak a stylus bemutatására kívánok egy-két példát fel-
hozni a sok közül. A 6. §-ban ezt mondja : »csak oly 
eszközöket használ Isten, a melyek összhangzásban álla-
nak céljaivaU; vagy »mivel mindnyájunkat egy erkölcsi 
törvény alapján életünk szerint itél meg*; vagy a 11-ik 
§-ban : >Igaz ugyan, hogy ezen szabadság nem korlát-
lan, mert a jó Isten saját javunk iránti tekintetből ha-
tárokat szabott eléje, a melyeket át nem léphetünk ; de 
e korlátolt szabadságunkkal belátásunk szerint élhetünk.® 
Miként értse meg ezeket a gyermek? Ugyané §-nál nem 
kellett volna az 51. zsolt. 7-ik versét idézni. Nem gyer-
mekeknek való az! (A többi locus általában igen jól 
van alkalmazva.) Hasonlólag a gyermek felfogási körén 
felül eső, nehezen érthető dolgok: »Annak tudata, hogy 
áldozataik, vallásos szertartásaik s törvényeik elégtele-
nek a bűnös állapotnak megszüntetésére, csak nagyobbí-
totta boldogtalanságukat, előidézte erkölcsi meghasonlá-
sukat« stb (14. 1.) Vagy a 24. és 26. §-ok, a hit meg-
magyarázásáról és az ember kötelességeiről. Bizonyítva 
igen kevés dolog van, a legtöbb igazán dogmatikusan, 
apodictice csak állíttatik. Pedig a bizonyításokat könnyen 
megérti a gyermek, ha azok az ő felfogásához, gondolat-
világához vannak alkalmazva, mint a hogy pl. Nagy 
Péter confirmatiói kátéjában. Végül bátor vagyok fel-
hívni szerző szíves figyelmét a sok sajtóhibára, mire 
tankönyvnek szánt műnél különösen vigyázni kell. Álta-
lában a munkácskát a míg a theologus ifjak számára 
mint egy »pro memória« szolgáló kis compendiumot 
jónak tartanám, addig IV. gymnasisták számára, mint 
a mely jóval felülhaladja az ő képességeiket, nem hi-
szem, hogy »kis részben* Ís segített volna szerző a jó 
vallástani kézikönyvek hiányán. 

Kenessey Béla. 

B E L F Ö L D . 
A sáros-zempléni ág. h. ev. esperességnek folyó 

évi julius 5-én Eperjesen tartott közgyűlése. 
Mint mindig, úgy ez évben is Eperjesen tartá meg 

évi közgyűlését a nevezett esperesség és pedig ezúttal 
nem a kollégium dísztermében, mely a május 6-iki tűzvész 
által használhatlanná lett s építés alatt áll, hanem a fő-
iskola imatermében. 

Ezen gyűlést a szokott egyházmegyei gyűlések 
fölé különösen dr. Tahy Mihálynak, Sárosmegye főjegyző-
jének és esperességi felügyelőnek buzgó s tapintatos 
vezetése és nagyhatású beszéde emelte, melyet bele-
egyezésével a szerkesztő úr engede'méből e lap hasáb-
jain közlök. A mult évben választott fiatal esperességi 



felügyelő tavaly elmondott programmbeszédéhez híven 
jár el s így valóban jobb kezekbe nem tehette le az 
egyházmegye a maga ügyeit. Egyházunk jobbjai között 
méltán foglal helyet. 

A gyűlést XJrban Adolf főesperes buzgó imával s 
dr. Tahy Mihály esp. felügyelő következő szép beszédé-
vel nyitá meg 9 órakor. 

Nagytiszteletű és tekintetes esperességi közgyűlés 1 
Magyar prot. egyházunk szervezetének jellemző alaptu-
lajdonsága, hogy az egyházhatalom magát az egyház 
összességét illeti s azt nem egy különös jogokkal felru-
házott rend, de az egyháztagok összessége gyakorolja. 
Egyházi törvényeink az egyháztagok általános akaratá-
nak kifolyásai s azok alkotásához hozzájárulni az egyház 
minden önálló tagjának elvitázhatlan joga s mint hajdan 
hazát szerző és alapító őseink a vérszerződésben mond-
ták : mit közös erővel szerzünk, abban valamennyien 
részesülünk, úgy egyházunkban az annak kormányzása 
céljából általunk választott elöljáróink tanácsából, az 
egyház kormányzásából sem mi, sem maradékaink ki 
nem záratnak, ki nem zárathatunk soha s az oly álla-
pot, hol az egyház nem kormányozza önmagát, ellenkezik 
evangyéliomi egyházunk szellemével. 

De Uraim ! mint azt feledhetlen, áldott emlékű és 
nagy érdemű tanárunk, dr. Vandrák András, kinek ne-
mes szelleme lebegjen felettünk, számtalanszor ismétlé: 
»Minden jognak egyúttal kötelesség felel meg és a jog 
s kötelesség együtt járó és soha el nem választható cor-
relativ fogalom.« 

Ehhezképest egyházunkban is a fentebb vázolt 
jogokkal szemben szent kötelességek állanak : az egyen-
lően jogosított tagoknak egyenlő kötelességei a hitköz-
ségi terhek viselésében, a teendők teljesítésében. 

Máig is élnek köztünk azon nemesek közül egye-
sek, kik autonómiánknak az absolut korszak alatt meg-
támadott védsáncait életök veszélyeztetésével megvédték 
s egyházszervezetünk megmentésével szeretett hazánk 
letiport szabadságát is lábra állították. Ezeknek a védelem 
nagy munkája jutott osztályrészül és ezen kötelességöket 
híven teljesítették. 

Mi szebb napokat élünk, a kormány élén protest. 
férfi áll s egyházkerületünk nemes, bölcs vezetője, Péchy 
Tamás ő nagyméltósága is ezen kormány tagja volt s 
jelenleg is a képviselőház tapintatos elnöke ; mai nap 
tehát autonomiánk megtámadtatásától félnünk, védel-
méről gondoskodnunk nem kell : nekünk autonomiánk 
fejlesztésének, felvirágoztatásának s a szervezésnek szép 
s hálás, de nem kevésbé nehéz munkája jutott. 

Gyakoroljuk jogainkat, teljesítsük kötelességeinket! 
Legszebb, felebaráti szeretetből kifolyó kötelessé-

günk egymás kölcsönös támogatása, a lesújtottak s a 
nyomorban sinlődők segélyezése. Ily szomorú, segélye-
zésre szorult helyzetbe jutott az Eperjesen f. é. május 
6-án dühöngött tűzvész által elhamvasztott kollégiumunk, 
melynek majdnem valamennyien szellemi haladásunkat, 
jelenünket s jövőnket köszönjük, mely nevelő anyánk, 
mely esperességünknek is annyi derék lelkészt és tanítót 
adott. Ezen szomorú helyzetben van eperjesi egyházunk 
is, mely bár esperességünknek nem tagja, testvéri sze-
retetét mindig megosztá velünk. 

Ezen kötelességből kifolyólag én 50 frtot ajánlok 
fel magam részéről a kollégium és az eperjesi egyház 
részére, melyet azon kérelemmel kézbesítek nagytiszte-
letű elnöktársamnak, hogy azt a főtiszt, püspök úr által 
megállapított arány szerint rendeltetési helyére juttatni 
szíveskedjék. 

A tárgyalásra váró tárgyak feletti vitának meg-

kezdése előtt még egy szomorú kötelességet kell telje-
sítenem : meg kell emlékeznem azon érzékeny nagy 
veszteségről, mely esperességünket Benczúr József úr 
elhalálozása által érte. Egy megnyitó beszéd kerete szűk 
ahhoz, hogy érdemeit kellőleg méltányoljam, vagy csak 
vázoljam is s épen azért jellemzésére csakis azt említem, 
hogy jogait mindenkor gyakorolta és kötelességeinek 
teljesítése alól sohasem vonta ki magát. Mint a hanus-
falvi egyháznak hosszú éveken át buzgó felügyelője, el-
évülhetlen érdemeket szerzett, esperességünk gyűlési 
jegyzőkönyveit hosszú éveken keresztül saját költségén 
nyomatta s még a mult évi esperességi gyűlésünkben 
is gyakorlati felfogása, higgadt és megfontolt tanácsával 
jotékony hatást gyakorolt tanácskozásunkra. S valamint 
életében hiven teljesíté kötelességeit mindenkor, halálá-
ban sem feledkezett meg rólunk s az ókor classicitásával 
irott végrendeletben a hanusfalvi egyháznál kint levő 
200 frtos tőkéjét azon rendeltetéssel hagyományozta az 
esperességnek, miszerint annak mindenkori kamatai a 
főesperes fizetésének javítására fordíttassanak. 

Midőn ezt a nt. és tek. esperességi közgyűlésnek be-
jelenteném, egyúttal a közérzületet vélem tolmácsolni, 
midőn indítványozom, hogy néhai Benczúr József érde-
mült egyházfelügyelő emléke az utókor buzdítására jegyző-
könyvben megörökíttessék. 

Ezzel a közgyűlésen egybegyűlt tagokat a legszi-
vélyesebben üdvözölvén s tapasztalt jó akaratukat és 
támogatásukat a mai tárgyalás során is kikérvén, elnök-
társammal egyetértoleg a mai napra hirdetett esperességi 
közgyűlést megnyitottnak nyilvánítom. 

A főesperesnek jelentéséből a következő közérdekű 
adatokat közöljük : 

Néhai Benczúr József érdemült egyházfelügyelő 
200 frtot hagyományozo't az esperességnek, hogy ka-
matait az esperes tiszteletdíjának emelésére fordítsa. Az 
espeiesség egyházai építkezésekre s adósságtörlesztésre 
3057 frtot fordítottak. Az adakozások egyházi szükség-
letekre 899 frt 50 krt tettek, bele nem számítva ő fel-
ségének apostoli királyunknak az új-klenóci egyház tem-
plomának s a mernyiki egyház iskolájának építésére tett 
kegyes adományát, a mely 200 frtot tesz. Az adomá-
nyok összege nem mondható csekélynek, ha tekintetbe 
vesszük, hogy ezen egyházmegyének 16,669 lelket szám 
láló 19 egyháza mind szegény diasporalis egyház, mely 
5 megyéből kerül össze. Iskolái más vallásfelekezetűek 
iskoláihoz viszonyítva, a jobbak közé tartoznak, sőt a 
sárosmegyei iskolák között első helyen állanak. 2035 min-
dennapi iskolai tanköteles közül tényleg 1800 vagyis 
88,4°/0, az ismétlő iskolába 771 tanköteles közül 542 gyer-
mek járt. A magyar nyelv kielégítő eredménynyel ta-
níttatott, sőt két iskolában -— a pardicsiban és beret-
toiben — minden tantárgy magyarul taníttatott. Hatá 
rozatba ment, hogy a tantárgyak közül legalább a föld-
rajz egészen magyarúl taníttassák. Született az egyház-
megyében 661 gyermek, közte 42 törvénytelen ; meg-
halt 404 lélek; eskettetett 154 pár, közte 32 vegyes 
vallású. 

Az esperesi kézi pénztár 16 frt 82 krnyi hiányt 
mutat, ennek fedezéseit az esperesség felügyelője vállalta 
magára. 

Az esperességi pénztárak 15,691 frtnyi tőkét ké-
peznek, 792 frt 86 krral nagyobbat, mint a mult esz-
tendőben. 

Gyámintézeti gyűjtés eredménye 58 frt 56 krajcár, 
mely összegből a Leopoldianumra adott 10 frt levonása 
után a mernyiki egyháznak 16 frt 15 kr, a kerületnek 
pedig 32 frt 41 kr adatott. Ezen összegen kívül adott 



az egyházmegye a maga pénztárából 30 frtot a kollé-
giumnak, az esperességi felügyelő 50 forintot a kollé-
giumnak és az eperjesi leégett egyháznak és a közebéd 
alkalmával összegyűlt a kollégiumra 16 frt 40 kr. 

Fontosabb, a közegyházat érdeklő ügyekben hozott 
határozatok a következők : 

A supplicatiot az eddigi gyakorlatban kivánja fen-
tartani; de azon megszorítással, hogy az iskolák csak 
saját tanulóikat egyesével küldjék ki; a tanulók csak prot. 
vallásúak s jó erkölcsűek lehetnek s legalább 6 gymn. 
osztályt végeztek legyen. 

Azon gyámintézeti indítványt, hogy egyetemes 
egyházi alap létesítése céljából minden önálló egyháztag 
jövedelmének egy ezredrészével járuljon a nevezett alap-
hoz, csak hosszabb vita után sikerült elfogadni. 

Különösen azt hozták fel ellene, hogy egyházhíve-
ink amúgy is a legkülönbözőbb egyházi adókkal vannak 
megróva s így megtagadják ezen egyházi adónak fizeté-
sét, de még inkább azt, hogy nem lesz keresztül vihető 
a jövedelem meg nem állapíthatása miatt. A mellette 
felhozott érvek azonban sokkal nagyobb súlylyal bírtak, 
úgy hogy az indítvány majdnem egyhangúlag fogadta-
tott el. 

A mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyve 40 pont-
nak tárgyalásánál, a mely szerint t. i. indítvány tétetett 
a hitjelöltek segédlelkészkedésének rendszeresítésére vo-
natkozólag, azon határozatot hozta, hogy elvileg elfo-
gadja, miszerint minden hitjelölt rendes lelkészszé való 
választathatása előtt legalább egy évig segédlelkészi ál-
lást töltsön be, de ezen határozatnak keresztülvitele előtt 
szükségesnek találja kápláni állások szervezését. E célból 
követeit a ker. gyűlésen való ily irányú indítvány tételére 
utasította. Mayer Endre, 

theol. tanár, esp. jegyző. 

A XIII városi ev. esperesség közgyűlése. 
Ruszkinócon julius 14-kén tartatott meg. A négy-

hangú szép ének elzengése és a helybeli lelkész Alexy 
Mátyás buzgó imaja után Brencz Sándor ő méltósága 
szívélyes üdvözlettel megnyitottnak nyilvánítá a tanács-
kozmányt. 

Fábry János főesperes következő jelentést tett a 
lefolyt évről : A nagy áldással működő egyetemes ev. 
gyámintézet élére állíttattak az újonnan választott elnö-
kök Radvánszky Béla ő méltósága és nagy tiszteletű 
Zelenka Pál főtsperes úr. A »Luther-társaság* felada-
tához híven, a Hit oltára című áhitatteljes imákat adott 
1 i a va lás-erkö'c<i élet terjesztésére. Az egyesület oly 
érdemes a községek meleg pártolására, mint a most 
alakítandó »Magyar Prot. Iiodalmi Tudományos Társa-
ság«, mely célul líute ki magának a prot. irodalom 
és különösen a történet fejlesztését. Örömmel jelentendő, 
ho<_;y a Baldácsy-alapítványból ez évben először minden 
kerületnek 2000 frtnyi segély utalványoztatott, mely az 
alapszabályok értelmében fog szétosztatni. A tiszai ke-
kerület 11 községből álló új, kilencedik Brassói espe-
rességnek alakulása a nagyméltóságú minisztériumtól 
helybenhagyatott. A tiszai kerület összes egyházi és is-
kolai épületei új 10 évre a >Pesti biztosító Fonciére 
társaságnál* kedvező feltételek mellett lettek biztosítva. 
A XIII városi ev. esperességről következő mozzanatok 
jelentendők : Leibitz mult szeptemberben IOO éves öröm-
ünnepét megtartotta. A mult évben a cánoni egyházlá-
togatás alkalmával tett főpásztori javaslatok az egyes 
községekben legnagyubbréf-zt keresztül vitettek. — Felkán 

Blázy Ede helyére Emericzy Ödön választatott meg 
egyházfelügyelőnek. Miiek János lelkész Szepes-Váralján 
meghalá'ozván, Stromp lépett helyére. A meghalt Schu-
mann tanító helyét Iglón Seltenreich Hugó pótolja. Ugyan-
ott Alexy Emília és Kellner Mária tanítónők a felsőbb 
leánytanodában véglegesen megerősíttettek hivatalukban. 
— L/ló, Keresztfalva, Leibitz, Majerka Olaszi, Poprád, 
Buszkin, Sz.-Szombat, Váralja és Zsákóc esperességi 
községek összesen 4939 írttal segélyeztettek különböző 
forrásokból. Azonkívül gyűjtetett az esperesség terüle-
tén Agram számára 84 és a legégett Eperjes felépíté-
sére 423 frt. — Építkezésekre és iskolai tanszerekre 
Igló, Buszkin, Ijeibitz, Váralja és Zsákóc 3232 frtot köl-
töttek. Az esperesség 11,650 lélekből áll, melyek között 
született 351, meghalt 341, confirmáitatott 241 egyén 
és eskettetett 86 pár. A 6—12 évben 1502 gyermek 
látogatta az népiskolát és pedig azok közül 570-en 
községi iskolába jártak. Minden isko'aköteles tanuló lá-
togatta az iskolát. Az iglói polgáriskolában 75, a fő-
gymnásmmban 449 tanítvány oktattatott. A mí egyhá-
zunkba 5, a katholikusba 2 egyén tért át. A Zsedényi-
féle ösztöndíjt IOO frttal Topperczer zsákóci tanító kapta 
meg. Ménliárdon és Váralján a lelkész és tanító fizeté-
sei javíttattak. Wéber Samu és Justh Samu 25 éves 
örömünnepök alkálmából az esperesség részéről is szí-
vélyesen üdvözöltetvén, a főesperes bereke:+zté kimerítő 
jelentését, mely örvendetes tudomásúl vétetvén, jegyző-
könyvbe való iktatása egész terjedelemben, valamint 
az érdemes főesperes iránti hálakifejezés egyhangúlag 
elhatároztatott. 

A napi rendre áttérvén Sontágh Sándor sz.-vár-
aljai újonan választott lelkész az esperesség kötelékébe 
felvétetvén, fogadást tett, hogy testületünk és egyházunk 
határozatait és törvényeit egész készséggel fogja minden 
időben megtartani. 

Az elnök jelenti, hogy a kerületi iskolai adó 
428 frttal befizettetett. Mint reformátiói offertorium be-
gyűlt 35 és az eperjesi theologiai intézet javára 23 frt. 

Dr. Lorx pénztárnok jelentése szerint az esperes-
ségi pénztár 3104 frton áll és 200 frttal szaporodott. A 
Klara—Llandel féle alapítvány 4881 frton áll és 9 tanítói 
özvegy 137 frttal segélyeztetett. 

Hontz Adolf lelkész és gyámintézeti pénztárnok 
jelenti, hogy 174 frt 9 kr gyűlt be és hogy ez esperes-
ség rendelkezésére 46 frt 71 kr áll, mely összegből se-
gélyeztettek a Leopoldianum, Buszkin, Majerka, Kereszt-
falva á 10 és a brassói esperesség 6 frttal és 41 krral. 
Igló azonkívül 128 frtot gyűjtött. Á tartalék-alap 517 fo-
rintból és 33 krból áll. 

Hosszabb vitát idézett elő azon kérdés, vájjon be-
vezetendő-e új offertorium a gyám-intézet javára, vagy 
sem ? Az offertorium a községeknek ajánltatni fog, mely 
itt-ott már azelőtt is megtartatott. Az indítvány, hogy 
ily offertoriumot az esperességi gyűlés alkamával is be-
szedessenek, elvettetett. 

Jeszenszky tanár és Kaltstein C. felfolyamodványait 
nem pártolta a gyűlés. 

A számvizsgáló bizottság 6 évre megválasztatott 
és felhatalmaztatott egyúttal, hogy tagjai lehetőleg egy-
forma és könnyen kezelhető számadási mintát dolgozza-
nak ki a jövő ülésig. 

A főesperes díja egyhangúlag 100 frtban lett meg-
alapítva. 

Az esperességi lelkészek és özvegy-árvák nyugdíj-
alapja Lersch Márton leik. kimutatása szerint 13,576 frton 
áll és 500 frttal növekedett. 

Wéber S., az iskolai bizottság elnöke bemutatja a 



népiskolákról szóló jelentését és annak kapcsában több, 
az oktatás fejlődését célzó javaslatát is, mi tudomásul 
vétetett, különösen azon határozattal, hogy minden is-
kolai év kezdetével a körlelkész hívja meg a tanítókat 
értekezletre, melyben a részletes tanterv alapján minden 
megbeszélendő, mi a tanítás sikeréhez szükségesnek mu-
tatkozik. A Zsedényi-íéle stipendiumra javaslatba hozattak 
Fuhrman, Koska és Klenner tanítók. Az iskolai bizott-
ságból visszalépő Böhmisch Ede helyére, Kertscher E. 
igazgató lett megválasztva. 

Hogy minden hitjelölt kápláni minőségben is egy 
ideig szerezzen magának tapasztalást, óhajtandó és szép 
dolog volna ugyan, de lelkészeink csekély fizetése mel-
lett nem vihető keresztül. 

A megadóztatást egyházi célokra a gyűlés még 
nem tartotta elfogadhatónak. 

A supplicátió úgy maradjon, mint eddigelé is szo-
kásban volt az egyházban, de az állami intézeteknek, 
nem engedhető meg, mivel azok úgyis más gazdag se-
gélyforrásokkal rendelkeznek. 

Az esperesség mint alapító tag ioo frttal belép a 
»Magyar Prot. Tudományos Irodalmi Társaság«-ba. Béla 
község azonban rendes tagja leend az egyesületnek 6 fo-
rintnyi évi járulékkal. 

A Miskolcon augusztus io-kén tartandó tiszai ke-
rületi gyűlésre az elnökségen kívül kiküldettek: Fest 
Ottó, Marschalkó József\ Förster Ede, Justh Gusztáv és 
Strauch Béla. 

A jövő esperességi gyűlés Sztrázsán fog meg-
tartatni. Wéber Samu. 

A pestmegyei ev. esperesség gyűlései. 
A pestmegyei ev. esperesség f. é. julius 6-kán, a 

pesti ev. egyház dísztermében tartotta meg papi érte-
kezletét. 

Tiz éven át ritka buzgalmú elnöke az értekezlet-
nek, Dobronyovszky Károly mult év őszén elhalálozván, 
helyébe egyhangúlag Sárkány Sámuel érdemült főesperes 
választatott meg. 

Az elhunyt elnök érdemei jegyzőkönyvbe foglal-
tatván, az értekezlet főtárgyát képezte az esp. özvegy-
árva-intézet alapszabályainak megváltoztatása. Kiss Eridre 
előadó bemutatta és ismertette az új alapszabályok ter-
vezetét, melyet az éitekezlet nagy gonddal, pontonként 
tárgyalt és elfogadott. E munkát provokálta a pénzügyi 
biróság azon enuntiatiója, hogy a prot. özvegy-árva-
intézetek magán intézetek és hogy ennélfogva kamat-
adót kötelesek fizetni. Ennek ellenében az értekezlet 
kivánja ezen prot. intézmény nyilvánossági és adómentes-
ségi jogát fentartatni és szabályaiban ennek praecis ki-
fejezést adni; ezeken felül pedig az egyházkerület és 
egyetemes gyűlés útján ezen ősrégi jogainak megóvását 
szorgalmazni. 

Julius 7-én pedig megtartatott az esperességi gyűlés 
Földváry Mihály esp. felügyelő és Láng Adolf elnökle-
tök alatt. 

Első közérdekű ténye lett e gyűlésnek, hogy a 
»Magyar Prot. Tudományos Irodalmi Társaság* alapító 
tagjai közé ioo frttal belépett. 

Papi, tanári, tanítói és ezek özvegyei és árvái se-
gélyezéséle fennálló egylete eddig már annyira gyara-
podott, hogy az egyes segélyezendők már ez idén 
222 frt segélyt nyernek és öt év múlva 300 forint évi 
segélyre számíthatnak. — Az egyesület új szabályait az 
esperességi gyűlés is elfogadta. 

A gyűlés egyik főtárgya volt az »Egyházi perrend-

tartás* új javaslatának tárgyalása. E javaslatot ismertette 
Henszelmann Kálmán esp. ügyész, kimutatva az abban 
foglalt előnyt, a szóbeliséget, de kimutatva azon ponto-
kat is, melyek módosítandók. Módosítványai elfogadtat-
tak s a kerülethez felterjesztetni rendeltettek. 

Az esperességi gyámintézet a szegény egyházak és 
iskolák segélyezésére 215 frt IO krt gyűjtött. 

A délután az iskolaügynek volt szentelve, melyről 
Török József a lesperes és a tanügy vezetője tett jelen-
tést. E téren haladást jelez az alesperes. Több helyen 
a tanerők szaporítása rendeltetett el. 

A kebelbeli tanítók esperességi tanító-egylet alkot-
hatása végett tervezetet nyújtottak be. Elrendeltetett 
ennek a kerülethez felterjesztése, oly kérés mellett, 
hogy az minden esperességet kötelező tanító-egyleti alap-
szabályt dolgoztasson ki. 

Számos folyó ügy elintézése után, a gyűlés fel-
oszlott. 

R É G I S É G E K . 
Bornemisza Péter dunavidéki első református 

püspök élete és munkái. 
A dunántúli ev. ref. egyházkerületben már ezelőtt 

három évvel megalakult a kerületi lelkészi értekezlet, 
mely ülését mindig az egyházkerületi közgyűlés alkalmá-
val szokta tartani. Az alakuló gyűlésen Pap Gábor püs-
pök úr mondott nagyhatású remek beszédet, mely ke-
rületi határozatból ki is nyomatott; a második évi köz-
gyűlésen a belső-somogyi egyházmegye tudós esperese 
tartott felolvasást »Misszió ügyünkről*, melyben a Horvát-
Szlavonországokban levő hitrokonaink lelki gondozásáról 
a tőle megszokott tárgy- és ügyszeretettel emlékezett 
meg; a harmadik évi ülésen már csak eszmecsere tör-
tént, felolvasó nem vállalkozott. Most az alvó leányzó 
ismét felébredt, s a legközelebbi székesfehérvári közgyűlés 
alkalmával Thúri Etele soproni fegyintézeti református 
lelkész a fenti címről tartott felolvasást, melyből adjuk 
a következő részeket: 

»Sokféle hasonlattal éltek már szakférfiak a refor-
máció kezdetét, terjedését illetőleg, s azt hiszem, ha a 
hajnal hasadásához hasonlítom annak kezdetét, mely az 
alvó természet néma csendjét, sötétségét világító sugarai-
val bearanyozván, előre hirdeti a nap feltűnését, melyet 
zengő madársereg, fülemile, csalogány bájos éneke fogad : 
úgy a reformáció is elsőben csak pirkadó hajnal hasa-
dása vala; az éltető, melegítő nap áldó sugarai csak 
lassan, de — mondhatjuk — a dicső természet határo-
zott biztosságával kezdtek előtünedezni. Mert valamint 
— irja Rác/. Károly ') — »a fölkelő napot hirdető hajnal 
szükségkép benne rejlik az éjszaka sötétségében, s minél 
inkább közelget az idő éjfélhez, annál bizonyosabb és 
közelébb álló a hajnalpír fölragyogása: úgy a refor-
máció is benne rejlett a középkori sötétségben, mely 
előkészület volt az újkori fény kivillanásához. A refor-
máció nagy szellemi mozgalmának gyökérszálai is föl-
érnek az V. század elejéig s mint egy jobb jövő édes 
reményének csíkjai húzódnak végig az egész sötétség 
borította középkori századokon.* 

Elfogulatlan római katholikus irók is elismerik ma 
már, hogy a reformáció az emberi szellemnek diadala a 
szolgaság házából a szabadság templomába, mely fel-

') Bácz Károly: »A magyarhoni reformáció bölcseimi története.* 
Arad, 1882. 9. 1. 



szabadította az emberi lelkeket, Pál apostol ama szavai-
nak bizonyságául: * megismeritek az igazságot és az igaz-
ság szabadokká tesz titeket.« Nálunk is épen azok valá-
nak a reformáció főindító okozói, melyek Helvéczia 
szabad ege alatt Zwinglit, Németoiszágon Luthert arra 
indíták, hogy határozottan föllépjenek az egyházjavítás 
mellett. Nálunk is csak »üres szertartásból állott a hit-
élet, az Isten szolgái eltudatlanodtak, és az egyház, a 
fegyelem felbomlása és az alsóbb papságnak culturai 
tekintetben teljesen elhanyagolt állapotánál fogva, magas 
erkölcsi és civilizátori hivatását betölteni nem volt ké-
pes.* 2) Bizonyítja ezt a szintén kathol. Péterfi »Sacra 
Hungáriáé Concilia«-jában,3) melyből tudjuk, hogy »az 
1493. évi esztergomi, az 1494. évi nyitrai és az 1515. 
évi veszprémi zsinat egyező értelemmel rendeli, hogy 
ezután csak azok vétessenek fel a papi rendbe, akik 
olvasni és énekelni tudnak s az elemi ismeretekben né-
mileg jártasak.* Ugyanezt bizonyítja Gosztonyi János 
győri püspök is (15 10—1525), aki egy francia barátjának 
keserű hangon panaszolja, hogy a papok között már alig 
találtatnak olyanok, akik teljesen értenék azt, amit ol-
vasnak és énekelnek.4) 

Ha ehhez hozzáadjuk nemzetünk azon sajátszerű 
vonását, mely alkotmányát egygyé tette vallásával, s 
egyházkormányzatába is igyekezett bevinni a hierarchia 
ellen alkotmányos gondolkozásmódját, népünk józan eszét, 
mely már Mátyás király idejében országgyűléseken, tör-
vénykönyvekben egyaránt felemelte szavát, úgy a pa-
pok visszaélései, mint romlottsága ellen 5): akkor kény-
telenek vagyunk azt mondani, hogy nálunk is igen 
fogékony talajra találtak azok a magasztos eszmék, me-
lyek az egész művelt Európa birodalmait mozgásba 
hozták, és a melyek miként az evangyéliom kovásza új 
életet teremtettek mindenütt. 

Hogy ne lelkesült volna, a tanulni mindig szerető 
magyar nép a reformáció vívmányaiért, a szabad vizs-
gálódásért, a tudományért, a vallásért, mely előtte tel-
jesen ismeretlen vala ? Hogy ne ment volna seregestül 
hallgatni Isten igéjét, mely édes nemzeti nyelvén zen-
gett mindenütt füleibe a reformátorok ajkairól, még pe-
dig, mint Bornemisza fi ja, oly nyelven »hogy akármily 
falubeli parasztság is könnyen megértheti«, a mint h o g y 
ez is volt a leghelyesebb módja a térítésnek. 

De nem célom az akkori viszonyoknak részletes 
felsorolása, csupán általában akartam jelezni a reformá-
ciónak világtörténeti nagy fontosságát, mely nálunk is 
csakhamar elterjedt. Nem akarom a hazai viszonyok ecse-
telésével sem fárasztani a nagyérdemű közönség figyel-
mét, de ami szorosan tárgyamhoz tartozik, kötelessé-
gemnek tartom elmondani. 

A reformációnak mint vallásjavításnak elterje-
désében három főbb korszakot szoktak megkülönböz-
tetni u. m. I) a lutheri, 2) a zwingli és 3) a kálvini 
irány korszakát, a mi kétségtelen nagyon helyes felosz-
tás, mivel először a Luther, majd Zwingli s azután 
Kálvin nézete volt az irányadó s a tulajdonképeni re-
formációt 1557. illetőleg 1564. évvel befejezettnek tart-
ják ; de a magam részéről azért még is bátorkodom 
azon véleményemet kinyilvánítani, hogy nálunk dunán-
túli részeken még nem végződött be akkor a reformá-

3) Franki Vilmos: »Hazai és külföldi iskolázás a XVI. század-
ban.? Budapest, 1873. 4. 1. 

3) Péterfi: >Concilia Ecclesiae Hungáriáé Romanae catholicae.* 
Posonii, 1741. Tom. I. 227,, 249., 288. pag. 

4) Balogh Ferenc: »A magyar prot. egyháztörténelem részletei.* 
Debrecen, 1872. 20. 1. 

5) Lásd : a iCorpus Juris Hungarici* illető lapjait.. 

ció, mikor Erdély már 1559-ben a marosvásárhelyi zsi-
naton külön vált, és Tiszántúl, hol az 1562. évi debre-
ceni zsinaton a hírneves »hitvallást, is készült; nem 
végződött be dacára annak, hogy Huszár Gál 1554— 
1560-ig magyaróvári működése alatt már határozottan 
a kálvini irány híve volt, mert egész 1591-ig vagyis a 
csepreghi szóvitáig nagyon nehéz meghatározni, hogy 
kik és melyik iránynak voltak követői ? Innen van azután, 
hogy mindkét hitvallású evangélikus irók a saját egy-
házuk részére igyekeznek feltüntetni, a mennyire lehet, 
minden nevezetesebb mozzanatot, ha csupán valószínű-
ségre alapíthatják is érveléseiket. Ebbe a tévedésbe esett 
a jó Schmal is, a ki erre vonatkozólag így ír 6) : »Vala-
mint a Szász választó fejedelemségben a szerencsésen 
befejezett egyházjavítás után Melanchton Fülöp engedé-
kenységével sokan viaszaéltek és alattomban Kálvin 
nézetéhez közeledtek észrevetlenül : úgy Magyarországon 
az evangélikus nevet nem kevesen csupán csak azért 
tartották meg, hogy az ágostai hitvallás jó hangzású 
neve alatt szép csendességben élhessenek.« E felett vi-
tatkozni lehet, de azért bizonyos, hogy már a csepreghi 
zsinat előtt is számosan voltak, kik Kálvin nézetéhez 
ragaszkodtak, a melyet maga Schmal is bizonyít, midőn 
ezeket í r j a 7 ) : »Mert már előbb az 1590. évi csepreghi 
zsinaton alig hogy ünnepélyesen aláirtak a »Formula 
Concordae«-nak, mindjárt mutatkoztak, a kik tántorítha-
tatlan meggyőződéssel nem óhajtották azt, azok t. i. a 
kik nemcsak a »Formula Concordiae«-nak nem írtak 
alá, hanem azt még az okossággal sem tartották meg-
egyezőnek. így vala — hogy a többieket ez alkalom-
mal hallgatással mellőzzem — Böythe István németújvári 
lelkipásztor és a Rába folyó körüli gyülekezeteknek 
püspöke. Ezt némelyek az evangélikus püspökök közé 
számítják, mint Hajnóczy is följegyezte dícskölteményé-
ben 8) holott az ágostai hitvallásnak határozott ellensége 
vala, úgy hogy az 1591. évi junius havában (2. és 3-án) 
gróf Nádasdy Ferenc (e néven harmadik) kívánságára 
tartott csepreghi szóvitán, midőn Scultéti Severin bártfai 
lelkészszel az úrvacsora szerveztetéséről vitatkozott volna : 
egész ünnepélyes nyilatkozatával elhagyta azt. Melyről 
hogy értekezése kezdetén mit mondott vala: azt jobban 
megvizsgálni nem lehet?* Mondanom sem kell, hogy 
Schmal, Beythe két püspöki elődjét Bornemisza Pétert 
és Sibolthy Demetert az evangélikus püspökök közé 
számítja, holott a dolog tulajdonképen úgy áll, hogy a 
csepreghi szakadásig az ág. hitv. evangélikusoknak és 
a reformátusoknak egy és ugyanazon püspökük volt, 
vagyis más szavakkal, közös egyházkerületet képeztek. 

A dunavidéki kerületek első püspöke minden két-
ségen kívül Bornemisza Péter volt. Huszár Gál folytonos 
üldöztetései miatt püspök nem lehetett; ő m.ég a refor-
mátorok közül való. Bornemisza, mint alább látni fogjuk 
már 1574-ben püspök, mikor még Huszár Gál is él, 
azon évben adván ki »A keresztyeni Gywlekezetben való 
isteni diczeretec és Imádságok« című énekes könyvét és 
így maga ez az egy körülmény is azt igazolná, hogy 
Huszár Gál nem volt püspök. Fabó »Monumentái« má-
sodik füzetében0) is azt olvassuk, hogy : »Bornemisza 

6) Fabó András: »Monumenta Evangeticorum Augusztanae 
Confessionis in Hungaria Historica.« I. Schmal: »Brevis de vita super-
intendentum evangelicorum in Hungaria Commentatio.« Pestini, 1862. 
82-ik lap. 

7) Ugyanott. 83. 1. 
8) Hajnóczy Dániel soproni tanár volt, a ki 1742-ben Tóth 

Sipkovics János püspökké választatása alkalmával az ő tiszteletreméltó 
hivatalos állásához szerencsét kívánván, röviden felsorolta azoknak ne-
veit, a kik a dunántúli evang. püspökei voltak. U. o. 81. 1. 

8) Fabó: »Monnmenta Evangelicorum Augustanae Confessionis in 



Péter a dunántúli magyar gyülekezetek legelső püspöké- j 
nek említtetik a reformátusoktól.® 

Bornemisza vagy latinosan Abstemius Péter régi 
nemes c.ealád sarjadéka, született Pesten 1535-ben febr. 
22-én, amint ez kitetszik »Evangyéliomi magyarázatai«-
nak ötödik kötetéből. És mivel munkáin pestifi-nek írja 
magát, nagyon valószínű, hogy a berzencei Bornemisza 
családból való és azon Bornemisza Jánosnak a fia, a kit 
Mátyás király emelt a porból kincstartóságra, s a ki 
Ulászló korában Budavára kapitánya volt és 1514-ben 
a kuruc lázadás legyőzésében részt vett. Nagy Iván 10) 
ugyan azt írja erről, hogy már 1526-ban meghalt, de 
mivel a többi Bornemisza családok közül egyik sem tartóz-
kodott Budán, Péterünkről pedig azt i r j a , u ) hogy azok 
közé tartozik, kiknek családi eredetüket, összeköttetésü-
ket nem ismerjük, de mint az irodalom emberét hittani 
magyar munkáiért felemlítí: én kifejezést adok itt azon 
véleményemnek, hogy Bornemisza Péter a tolnavármegyei 
Berzenczei Bornemisza János fia, a ki »1520-ban a mo-
hácsi vész idején II. Lajos királyné Mária mellett Budán 
levén, végig ennek hűségében maradt,*12) s Péter fia 
hihetően késő vénségében szü'etett és mint az egykori 
királyi kincstartó árva gyermeke talált menedéket a fő-
urak udvaraiban. Ezt bizonyítja Thallóczy Lajos ís, a 
ki azt írja róla : »Apja a híres budai Bornemisza család-
ból való, s Péternek is volt egynémely jussa a Buda 
körüli helységekben. 13) Szülőitől még gyermek korában 
megfosztatván, serdülő korát számos viszontagságok kö-
zött. főurak udvaraiban töltötte. Tanult Kassán, hol 
1553-ban Feledi Lestár kassai kapitányt 18 éves létére 
figyelmeztette, hogy ne imádkozzék a fakép előtt, a 
melyért ez őtet buzogánynyal nagyon megveré, mely 
után azt a jegyzetet teszi Bornemisza, h o g y : Otet (t. i. 
Feledit) is úgy veré egy szolgája Cálnai nevű, hogy 
meghalt bele, «14) — majd saját lelkének vonzalmától a 
tudományos pályára adta magát, s jólehet úgyszólván 
semmi vagyona sem volt, külíöldí akadémiákra ment, 
melyről azt írja Bod Péter, hogy : »nyolc forintokkal in-
dult el Magyarországból idegen országokba tanulni, nyolc 
esztendőkig odalakott Olasz- (páduai egyetemen), Francia-
és Németországba látásért, hallásért, nyelvek és egyéb 
szükséges tudományoknak tanulásokért, s mikor végre 
már mint kész hittudós a tudományokban meggazdagodva 
visszajött : akkor is nyolc forintja volt, sem több, sem ke-
vesebb.®15) Már mint bécsi tanuló saját szállásán prédiká-
ciókat tartott a népnek, melyekre — mint maga írja —16) : 
»sokan gyűltek és a mely miatt (Ez miatt) Oláh Miklós, 
egri érsek Veranczius Antal és az Nitrai Bornemisza Pispek 
reám gyülekeztek és hol eléjekben, hol az császár eleiben 
hivattak, íjes^töttek sokképen, hogy ne prédikálnék.« 
Ugyancsak Bécsben adta ki Sophokles »Elektra« című 
tragédiájának fordítását is ily cím alatt : »Tragoedía 
Magiar nelvenn, az Sophocles Electrajabol nagiob reze 
fordítatot, ez az Kerezteneknek erkölczöknek iobitasokra 
például szépen iateknak mogia szerint, rendeltetet Pesti 
Bornemizza Peter Deák altal 1558.* 

(Folyt, köv.) Thúri Etele, 
fegyliázi ref. lelkész. ! 

Hungaria Historica.« II. Andreae Schmalii »Adversaria« Pestini 1863., 
54. pag- } 

lft) Nagy Iván: » Magyarország Családai.* I I : 178. I. 
" ) Ugyanott, 186. 
ia) Ugyanott, 178. 
ls) »'Történelmi Tárc 1878. 383. 1. 14) Bornemisza P.: »Az ördögi kísértetekről.< Sempte, 1578. 

880. lev. 
15) Bod Péter: » Magyar Athénds.c 1766. 50. 1. 
1C) Bornemisza P.: »Az ördögi kísértetekről* 668. lev. 

I R O D A L O M . 
Dobrowszky és Franké kiadásában »A Magyar 

Ipar Úttörői« cím alatt érdekes új könyv hagyta el leg-
közelebb a sajtót. Gellért Mór, a jeles és termékeny 
közgazdasági író állította össze a magyar ipar jelesei-
nek élet és jellemrajz gyűjteményét, hogy az iparos ifjú-
ság ez érdemes úttörők példáján buzdulva lelkesüljön a í 
ipar fejlődésének nagy eszméjeért, tanuljon a nehézsé-
gekkel megküzdeni és ismerje meg a kitartás jutalmát. A 
derék könyvben ott találjuk az ipar régi jelesei közül 
Beliczay Imre, Ganz Ábrahám, Schlick Ignác, Rajka 
Péter, Madarász András, gr. Zay Albert, Vidats István, 
Röck István, Valeró Antal, a Felmayerek, Sziagyi 
István, Streitmann, Szentpétery József, a Trattner Ká-
rolyiak sikerült arcképei és életrajzai mellett a mai é'ő 
iparosnemzedék kiválóbbjait is, különös tekintettel a 
nagy és kis iparra, a fővárosra, a vidékre, sőt az er-
délyi részekre is. Ezenkívül egy-egy fejezet van szen-
telve az iparral oly szoros kapcsolatban levő kereskede-
lem és forgalom jeleseinek is, valamint az ipar szellemi 
munkásainak, kiknek sorát Széchényi, Kossuth és Trefort 
nyitja meg. A mű célja, hogy ipariskolai vizsgálatok 
alkalmával mint jutalomkönyv osztassék ki, s hogy az 
ifjúsági könyvtárak készletét gyarapí tsa; de haszonnal 
forgathatják azt az önálló iparosok is, mintán a mű egy-
egyúttal a kegyeletteljes elismerés kifejezése gyanánt is 
tekinthető. A 21 ívre terjedő 82 sikerült arcképpel el-
látott díszesen kiállított könyv ára fűzve 2 frt, díszkö-
tésben 2 frt 50 kr. 

Az evangyéliomi lelkészi tárból, melyet Czelder 
Márton szerkeszt és ad ki, a IV—VI. füzetek jelentek 
meg. A hármas füzetben 15 egyházi beszéd van, közöt-
tük kettő Révész Mihálytól s egy Szekeres Mihály tói, a 
többi beszédek szerzői nincsenek megnevezve. A jelen-
legi füzet a tartalmasabbak közé tartozik, csak Szekeres 
Mihály beszédének nem volna helye egy ily irodalmi 
vállalatban. Gyakoroljon a szerkesztő komolyabb kritikát, 
ha bizonyos magas színvonalon kívánja fenntartani folyó-
iratát. Ha ily csekély értékű dolgozatokat is kiad, elő-
fizetői iránt mutat tiszteletlenséget. Laptöltelékre pedig 
egy negyedévenként megjelenő lapban nincs szükség. 
A mértéket inkább magasabbra kell szabni, mint azt 
mindég a termelés sekélyességének megfelelőleg lejebb 
szállítani — így utóvégre a »Szent ponyvairodaimig* 
sülyednek le. Ez pedig nem célja egyáltalában a szer-
kesztőnek. A »Lelkészi tár« előfizetési ára 3 frt. 

A gyermek első fejlődése, írta dr. Pechányi Adolf. 
Különlenyomat a »Néptanoda« ez évi folyamából. Ára-
40 kr. Megjelent Pécsett. Sok tekintélyes forrás tanul-
mányozása s a szerzőnek saját megfigyelései alapján 
irott munkácska s eléggé részletes feltüntetése a g> ér-
mék Összes érzékei és tehetségei kifejlődésének. Termé-
szetesen még e téren nem egy hypothesis van, mert 
hiszen épen maga a fejletlen gyermek semmiképen nem 
tudja megerősítni, a mit mi ráfogunk, hogy ezt vagy amazt 
miért teszi stb., de másfelől e megfigyelések míg egy-
részt igen érdekesek, másrészt igen tanulságosak is. 
A nevelőt, a szülőt sokban eligazítják s ép erre te-
kintettel haszonnal forgathatják azt a neveléssel foglal-
kozók. 

Jézus föltámadásának valósága. Tudori érteke-
zés. Irta Szvetics Anzelm zirci hittanár. E címmel kül-
detett be egy 173 lapra terjedő munka, mely *a,z egy-
házi hatóság engedelmével« (!) jelent meg igen ajánlatos 
kiállításban. Az író állásának megfelelőleg természetesen 



egy etlen árva szót sem mond újat, nem tesz Önálló kritikai 
kutatást, hanem nagy aparatussal bizonyítja a páterekből 
s későbbi katholikus Írókból, hogy a történelmi adatok 
Jézus életéről teljesen hitelesek, hogy a csoda lehetséges 
s így Jézus föltámadásának csodája ezen szempontból 
nem támadható meg, hogy a történelmi adatok szerint 
Jézus valósággal meghalt a kereszten, tehát nem volt 
tetszhalott, élettelen teste kősírba tétetett és őriztetett 
s harmadnapra nem volt sírjában található, mely körül-
mény csak dicsőséges feltámadásában lelheti magyará-
zatát, mert természetes úton semmifélekép el nem tűn-
hetett stb. Eleseszű sophismákkal s scho1astikus bölcses-
séggel írott mű erős polemikus hangon a kétkedő Tamá-
sok ellen. Ára ? 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Révész Bálint tiszántúli püspök 

üdülés végett a bikszádi fürdőbe utazott. — Karsay 
Sándor dunántúli evang. püspök augusztus havában tölti 
be papi hivatalának 50-ik évét. — Báró Kemény Gábor, 
az erdélyi egyházkerület főgondnoka, a Borbándon már 
szép sikerrel működő és a Vajasdon keletkezőben levő 
óvodák segélyezésére 500—500 frtot adományozott. — 
Báró Wesselényi Miidós a górcsóni ref. templom újjá épí-
téséhez az épület-anyagok szolgáltatásával járul és Nyir-
siden új népiskolát építtet a saját költségén. — Nagy 
Ferenc egyházmegyei világi főjegyző a beadott szavaza-
tok többségével világi tanácsbíróvá választatott a debre-
ceni egyházmegyében. 

* Legfelsőbb adományok. Király ő felsége a 
hertelendifalvai reform, egyházközségnek templom- és 
pap'ak-építésre 200, a csermó'i reform, leányegyháznak 
iskola-építésre 100 frtot és a vadnai ref. egyháznak ha-
sonló célra 100 frtot adott magán pénztárából. 

* Lelkész-jelölés. A battonyai egyesült prot. egyház 
lelkészi hivatalára Asztalos Sándor hódmezővásárhelyi, 
Böszörményi Béla gy.-várii, Kolumbán Áron békési, 
Sulyok István szegedi, Zöld József n.-bajomi s.-lelkészek 
jelöltettek ki. 

* Félszázados lelkészi jubileumot tartott Libet-
bánya ev. hitközség, derék lelkésze, Pepich Vilmos ti>z-
teletéré, ki 50 évvel ezelőtt kezdte meg s ugyanazon 
községben folytatja áldásos papi működését. Az ünne-
pély egyszerűen, de az alkalomhoz méltó kegyelettel és 
melegséggel folyt le. Először a jubiláns lelkész és csa-
ládja a felügyelővel és presbyterekkel járult a/. Úr asz-
talához, hol Moczkovcsák János főesperes szívreható be-
széd kíséretében szolgáltatta ki nekik az úriszent vacsorát. 
Azután Hodzsa József radványi lelkész tartott hatásos 
alkalmi beszédet, ihletett szavakban fejtegetvén Isten 
kegyelmének nyilvánulását az ünnepelt lelkész életében. 
A hálás hívek egy díszes ezüst serleggel és némi szere-
tet adománynyal kedveskedtek ősz lelkipásztoruknak; az 
egyházmegyei papság aranyozott dísz-bibliával ajándé-
kozta meg a lelkészikar szeretett nesz!orát; az egyház 
pedig fényes társas-ebédet rendezett, melyen a megjelent 
díszes közönség szónokai lelkes köszöntőkben fejezték 
ki tiszteletüket a derék jubiláns lelkész iránt, kit Isten 
még sokáig éltessen 1 

* A n.-bányai egyházmegye közgyűlésé Bencsik 
István esperes és Ujfalusy Sándor gondnok elnöklete 
alatt Sz.-Váralján tartatott meg. A korábban elrendelt 
választások eredményeként kihirdettetett, hogy tanács-
biróúl Szél György avas-újvárosi, pénztárnokká Gergely 
Károly n.-bányai lelkészek választattak meg a gyüleke-

zetek által. Az egyházmegye területén létesítendő misz-
sziói állomások szükséglete, térképi kimutatása kimerítő 
indokolás kíséretében egyházkerületi úton a konventre 
felterjesztetett. Az egyházmegye 100 frttal az »Irodalmi 
Társaság* alapitó tagjai közé lépett. A szatmári gym-
nasium kiegészítése végett a szatmári tractus azon ha-
tározatát, hogy tiz éven át minden lélekszám után I kr 
adót vállal el, a közgyűlés elvben elfogadta, de a kivitel 
módjának meghatározását a tavaszi gyűlésre halasztotta. 
Az egyházmegyei tanitó-testület buzgó egyesületi tevé-
kenységéről örömmel vettek tudomást és elismerő köszö-
netet szavaztak Egei Ferenc krassói birtokosnak, ki a 
tanítói gyámintézet javára 100 forintos alapítványt tett 
és egy tanügyi pályakérdésre 20 forint pályadijat tű-
zött ki. 

* Az unitárius egyház ez évi zsinata folyó évi 
szept. 4-én Dicső-Szentmártonban (Kisküküllőmegye) fog 
megtartatni, melyre az alkalmi szónokok már ki vannak 
jelölve. Az első napon egyházi beszédet Derzsi Károly 
budapesti, úrvacsorait Kisgyörgy Sándor kénosi lelkészek 
tartanak, míg a második napon a lelkész-avatásnál Mózes 
András kolozsvári lelkész mond alkalmi beszédet. Ferencz 
József püspök első nap a zsinatot üdvözlő, második 
nap az új lelkészekhez főpásztori beszédet intéz. A zsi-
natot megelőző nap a Dávid Ferencz-egylet tart ja meg 
ez évi közgyűlését, melyen Ürmösi Kálmán tart felol-
vasást a nyári vallásos tanításról, melyet vitatkozás fog 
követni. A választmány ezzel kapcsolatban a fiók-egylet-
nek a következő kérdéseket tű?.te ki megvi ta tásra: 1. A 
nyári tanítás miként lenne reformálandó? 2. Mily segéd-
könyvek és hogy készíttessenek? 3. Csak a papok ta-
nítsanak-e ? A növendékek kötelezése hány éves korban 
kezdődjék s meddig tartson ? A 6-ik kérdés a mulasz-
tásokról, a 7-ik a jutalmazásról szól. (K. M.) 

* Az eperjesi ev. ág. hitv. kerületi theologian 
a jövő téli félévben következő előadások tartatnak : Mayer 
Endre r. tanár előád Új-szövetségi görögséget az I. év-
folyamnak heti 3 órán, Új-szövetségi exegesist (Római 
levél) a II—IV. évfolyamnak heti 4, Jézus életét a IV. 
évfolyamnak heti 4, szláv nyelvet mind a 4 tanfolyam-
nak heti 2, s vezeti az Exegetikai szemináriumot (Galata 
levél) a II —IV. tanfolyamban heti 2 órán ; Gsengey 
Gusztáv h. tanár előád Ó-szövetségi bevezetést a II. s 
III. tanfolyamnak heti 4 órán, Ó-szövetségi exegesist a 
II—IV. tanfolyamnak heti 4, Héber nyelvtant az I. év-
folyamnak heti 3, s Ókori általános egyháztörténetet az 
I. s II. tanfolyamnak heti 4 órán ; Dr. Szlávik Mátyás 
r. tanár előád Hittant (alapvető részét) a III. és IV-dik 
évfolyamnak heti 4 órán, Ó- és Középkori bölcsészet-
történetet az I. évfolyamnak (kombinálva az I. évi jog-
hallgatókkal) heti 4, Encyclopádiát az I. évfolyamnak 
heti 4, Ókori dogmatörténetet a III. és IV. évfolyamnak 
heti 2, Német nyelvet mind a 4 tanfolyamnak heti 1, s 
vezeti a Systematikai szemináriumot (»A legújabb theo-
logia történetét*) a III. és IV. tanfolyamban heti 1 órán; 
Hórk József dékántanár előad Homilétikát a II. évfo-
lyamnak heti 3 órán, Liturgikát a III. és IV. évfolyam-
nak heti 4, Egyházjogot a III. évfolyamnak (kombinálva 
a III. évi joghallgatókkal) heti 4, Latint (Wikleff: -»Trac-
talus de officio pastorali«) s Gyakorlati exegesist mind 
a 4 évfolyamban heti I, s végül vezeti a homiletikai, 
liturgiái s katekhetikai szemináriumot mind a 4 évfolyam-
ban heti 2 órán. — Sz. M. 

* A budai ev, Mária-Dorottya jótékony nőegylet 
befejezte a második évi működését. A mily aggodalmak-
kal néztek a jövőbe az alapítók a mult év végén, ép 
oly remény nyel várják most az., intézet nagymérvű fel-



virágzását, látva hogy a közöny jege mégis elolvad. Az 
egyletnek van 31 alapító és 85 rendes tagja; a folyó 
évi bevétel 363 frt 11 kr., kiadás 330 frt 11 kr., ma-
radék 33 frt; az alaptőke 400 frt, a Podmaniczky-alap 
25 frt. Az elmúlt évben 15 család 59 frt 66 kr. értékű 
kenyérrel, 3 család 6 frt áru szénnel, 28 család 234 drb 
ruhával, 14 család 20 pár cipővel és 2 család 10 forint 
házbérpótlékkal segélyeztetett, azonkívül több más élelmi 
szer is kiosztatott. Míg egyrészről tiszta szívből kívánjuk 
az egylet felvirágzását, másrészről ajánljuk annak után-
zását népesebb gyülekezeteink hölgyeinek figyelmébe. Az 
alapító tagság legalább 5 frt összeggel, a rendes tagság 
évi 1 frttal váltható meg. Az ily egyletek áldásos ha-
tását fölösleges bővebben részletezni. (E. E. I.) 

* Középiskolai látogatók. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter a prot. középiskolák meglátogatására és 
azokban az állami főfelügyelet gyakorlására, illetőleg 
jelentéstételre az 1887—88. tanév tartamára a következő 
megbízottakat küldötte ki : a dunamelléki ref. egyház-
kerület főhatósága alatti budapesti főgymnasiumba : Göncy 
Pál vallás- és közoktatásügyi miniszteri államtitkárt; a 
nagy-kőrösi, kecskeméti és hilasi fő- s a kun-szt-miklósi 
algymnasiumba dr. Hóman Ottó budapest-vidéki tanker. 
főigazgatót, és a gyönki algymnasiumba : Mészáros Nán-
dor pécsi tankerületi főigazgatót; a dunántuli reform, 
egyházkerület főhatósága alatti pápai főgymnasiumba: 
dr. Németh Antal győri, a csurgói főgymnasiumba: 
Mészáros Nándor pécsi tankerületi főigazgatót; a tiszán-
inneni ref. egyházkerület főhatósága alatti sárospataki és 
miskolci főgymnasiumokba : Békési Gyula debreceni tan-
kerületi főigazgatót ; a tiszántúli reform, egyházkerület 
főhatósága alatti debreceni, hódmezővásárhelyi fő-, a 
hajdu-böszörményi, nánási, karcagi, kisújszállási, mező-
túri és békési algymnasiumokba : Békési Gyu'a debre-
ceni, a mármarosszigeti fo- és a szatmári gymnasiumba: 
Szieher Ede kassai tankerületi főigazgatót ; az erdélyi 
ref. egyházkerület főhatósága alatti kolozsvári, maros-
vásárhelyi, nagy-enyedi és zilahi főgymnasiumokba : Páll 
Sándor kolozsvári; a székely udvarhelyi és ^ászvárosi 
fő- és szepsi-szt-györgyi algymnasiumba : E/ischer József 
nagyszebeni tankerületi főigazgatót ; a bányakerületi 
ágost. hitvallású egyházkerület főhatósága alatt álló buda-
pesti főgymnasiumba : dr. Gömöry Oszkár vallás- és 
közoktatásügyi miniszteri tanácsost; a Selmecbányái fő-
és a besztercebányai algymnasiumba : dr. Dunai Ferenc 
be^zterbányai ; a szarvasi fő- és a békés csabai algym-
nasiumba : Békési Gyula debreceni; végül az aszódi al-
gymnasiumba : dr. Hóman Ottó budapest-vidéki tankerü-
leti főigazgatót a tiszai ág. hitv. egyházkerület főható-
sága alatti késmárki, szepes-iglói, rozsnyói, valamint a 
rimaszombati egyesült prot főgymnasiumba : dr. Dunay 
Ferenc besztercebányai ; a nyíregyházai fő- és a miskolci 
algymnasiumba: Békési Gyula debreceni ; az eperjesi 
főgymnasiumba pedig: Szieher Ede kassai tankerületi 
főigazgatót; a dunáninneni ág. hitv. egyházkerület főha-
tósága alatti pozsonyi főgymnasiumba: Wiedermann 
Károly pozsonyi tankerületi főigazgatót; a dunántúli 
ágost. hitv. egyházkerület főhatósága alatti soproni fő-
gymnasiumba és felső-lövői gymnasiumba: dr. Németh 
Antal győri és a bonyhádi algymnas'umba: Mészáros 
Nándor pécsi tankerületi főigazgatót; az erdélyi ágost. 
hitv. egyházkerület főhatósága alatti nagyszebeni, brassói, 
besztercei, meggyesi és segesvári fő-, szász-sebesi és szász-
régeni algymnasiumokba és a nagy-szebeni fő- és brassói 
alreáliskolába: Elischer József nagy-szebeni tankerületi 
főigazgatót; az unitárus egyházkerület főhatósága alatt 
álló kolozsvári főgymnasiumba: Páll Sándor kolozsvári; 

a székely-keresztúri algymnaziumba : Elischer József nagy-
szebeni tanketületi főigazgatót. 

* Rövid hirek. A tiszántúli egyházkerület nyári 
közgyűlése augusztus 22-én kezdődik, megelőzőleg lelkészi 
vizsgálatok, gyű'és után tanítóképesítő vizsgák fognak 
tartatni. — Áz országos protestáns árvaház növendékeit 
Gséry Lajos földbirtokos Szt-Lőrincre az idén is kivitette 
s ott őket a szokott módon megvendégelte. Áiváink, az 
igazgató és árva-anya vezetése alatt, kocsikon mentek ki, 
az ő nagyszivű pártfogójukhoz, kí fiával, ifj. Cs. Lajossal 
páratlan szivélyességgel látta a szegény árvákat. A napot 
kedélyes játékok, dal- és szép gyermek-mulatságokkal 
töltve, este tértek vissza Budapestre. A gyermekek hálás 
köszönetét Brocskó igazgató tolmácsolta, meleg szívvel, 
szép szavakkal. Mi sem mulaszthatjuk el, hogy Cséry 
úrnak e minden évben tanúsított szép tetteért a választ-
mány és a prot. közönség nevében nyilvános köszönetet 
ne mondjunk. — A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
f. évi 28299. sz- a- l<elt rendeletével az állampénztárból 
és a tanulmányi alapból fenntartott gymnasiumok tandiját 
a fővárosban 24 frtról 30 frtra, a vidéken 18 írtról 24 frtra 
fölemelte. — A kathol. alsó papság helyzetének javítása 
ügyében megindult, de hónapokkal ezelőtt megszakadt 
tárgyalásokat Trefort miniszter újra megindí ja. Felhívta 
a belügyi-, igazságügyi- és pénzügyi minisztereket, a bi-
bornok hercegprímást, a kalocsai és egri érsekeket, s a 
nagyváradi püspököt, hogy a félbehagyott tanácskozásokat 
újra kezdjék meg. Az első ülés szép!ember i-én lesz a 
közoktatásügyi minisztériumban. 

* Szerkesztői üzenetek. B. L. úrnak T. Az ígé-
retről nem feledkeztünk meg, közlésüket a jövő szám-
ban megkezdjük. — Dr. Szt. J. úrnak E. Nagyon kö-
szönjük a szíves figyelmet. — K. B. úrnak V. A kül-
deményt is, a levelet is megkaptuk. Szíves üdvözlet. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: Szőts Farkas. 
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P Á L T Á Z A T . 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben, a tornai 
egyházmegyéhez tartozó bodza-vendégi lelkészi állomásra 
pályázat hirdettetik. 

Ezen állomáshoz kötött jövedelem, föld, rét hasz-
nából, terményekből, tűzi fából, szolgálmányokből, kész-
pénz és stólából 502 frtot tesz, és így a 4-ik osztályba 
tartozik. 

A pályázni kivánók pályázati kérvényüket augusz-
tus hó 20-diJcáig adják be a tornai esperesi hivatalhoz 
Perkupán, u. p. Szin. 

Miskolc, 1887. julius 22-én. 
Z u n E e r t a l a n , püspök. 

I F ' . A . Z L T S T - Á . Z ^ . T . 

A miskolci ev. reform, főgymnasiumnál két tanári 
állásra ezennel pályázat hirdettetik ; az egyik tanári szék 
tárgyai a classikai nyelvek (latin-görög) heti 20—22 
órán ; a másik tanári szék tárgyai: a természetrajz és 
földrajz szintén heti 20—22 órán, melyeken belől más 



rokon tantárgyat is tartozik néhány órán tanítani. Egy-
előre mind két tanszék ideiglenes minőségű; évi java-
dalma egyenként nyolcszáz frt évnegyedenként egyenlő 
részletekben előre fizetve. 

Pályázhatnak a törvényszerű képesítéssel biró ev. 
ref. vallású tanárok és tanárjelöltek. 

Pályázóknak a'úlírt iskola-tanácsi elnökhöz inté-
zendő kérvényeik, melyben életkoruk, vallásuk, hadkö-
telezettségi viszonyaik, végzett tanulmányaik, tanári 
képesítésök, nyelvismereteik, netalán eddig tett. szolgá-
lataik okmányokkal igazolandók, folyó évi augusztus 
15-ig adandók be. 

Kelt Miskolcon, 1887. julius 12-én. 
Bizony Tamás, 

2—2 az iskolai tanács elnöke. 

I F 5 . ^ L T ^ . - A - T -
A sepsiszentgyörgyi ev. ref Székely-Mikó-kolle-

giumnál az államsegély folyósításakor rendszeresítendő 
rajz- és szépirástanítói tanszék a jövő 1887—88. iskolai 
évre ideiglenesen rendkívüli tanárral töltetik be 800 frt 
fizetés mellett; mely állásra ezennel pályázat hirdettetik. 

Pályázni óhajtók, okmányokkal felszerelt folyamod-
ványukat folyó év augusztus 10-ig a sepsi-szentgyörgyi 
ev. ref. Székely-Mikó-kollegium elöljáróságához nyújt-
sák be. 

Csak ev. ref. vallásfelekezetűek pályázhatnak. 
Sepsi-Szentgyörgy, 1887. julius 18. 

Bodor Domokos, 
h. igazgató. 

3 - ; 

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 bírod, markból álló ösztöndíj fog 
a jövő 1887/88. tanévre kiosztatni. 

Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők. 

o l 2 T L 3 7 - e x l n . e t é s f e l t é t e l e i : 

1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már i s 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 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 ösztöndíjak 
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 
1887. 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 ösztöndíjat 
a jövő 1887/88. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fennt 
megirt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár ere-
detiben, akár hitelesített másolatban melléklendő tanodai 

Kelt Budapesten, 1887. junius 17-én. 

— 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. 1887. 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 ís (Frequentations 
Zeugniss und Anmeldungsbogen) a 210 ném. bír. mark-
ról szóló sajátkezű nyugtájukkal együtt előlegesen be-
ktildötték, fogják posta utján bérmentesen megkapni, 
mivégre szükséges, hogy egyetemi lakásukat a nyugta 
beküldésekor pontosan megirják. 

A ki ezen hit- és tanárjelölti ösztöndíjat már egy 
évig húzta, a rákövetkező évre is annak élvezetében 
csak úgy maradhat meg, ha reá újabban ís érdemesnek 
tapasztaltatott, ha továbbá már az első évben a philo-
sophiát, beleértve a philologiát és kivált erkölcstani phí-
losophiát is, szorgalommal tanulta, s a második évben 
is tanulja; végre ha magát előre arra kötelezte, hogy 
a kiilegyetemen töltött ösztöndíjas két esztendő után a 
hazába térve, a pesti ág. ev. magyar-német egyházgyü-
lekezet tanodájában, ha kívántatni fog, mérsékelt díj mel-
lett egy évig segédtanári hivatalt viselend. 

Z s i g m o n d y J e n ő , jegyző. B ú s b a c h Péter, elnök. 
Felclfis szerkesztő és kiadó-tulajdonos: JDz. B a , l l a , g i I N Z E 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, ker. Kinizsy-ufea 29, sz. I. em, 

E l ő f i z e t é ai dij : 
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. 

Teljes s z á m ú példányok^ka.! mindig: szolgá.llia.tun.l£. 

Egyházkerületi közgyűlés után. 
A tanítói kar közszelleme hogy javításra 

szorul, azt a megelőző cikkek, melyekben a 
hiányokat feltártam, azt hiszem, eléggé demon-
strálták. Vegyük fel az elmélkedés elejtett fona-
lát s lássuk: hol és miként kellene a javítást esz-
közölni. 

A javítás az életben és az iskolában párhu-
zamosan volna kezdendő és végzendő. Azon ta-
nítókkal szemben, kik már a gyakorlati életben 
működnek, rendszeresebbé és gondosabbá kell 
tenni a felügyeletet; azokat, kik még az iskolá-
ban az előkészület éveit járják, szigorúbb és 
céltudatosabb nevelésben kell részesíteni. 

A népiskolai felügyelet országosan hiányos-
nak nevezhető, úgy az államnál, mint az egyhá-
zaknál. Az állami tanfelügyelet hiányosságát a 
tankerületek nagysága s a tanfelügyelő erők 
elégtelensége okozza. Vannak tankerületek, me-
lyeknek Összes teendőit a legnagyobb munkaerő 
sem képes jól elvégezni. Ha a szorgalmasabb 
tanfelügyelő elvégzi a felügyelet egyik ágát, pl. 
az irodait vagy a külső adminisztrációit, elmarad 
vagy nagyon hiányos ellátásban részesül a pae-
dagogiai oldal, megritkul az iskolalátogatás, oly 
annyira, hogy némely iskolák éveken át nem lát-
nak tanfelügyelőt. 

Az egyházi tanfelügyelet hiányosságának oka 
a felügyelet sokfelé osztottságában keresendő. Az 
egyháznál, legalább a reformátusnál, az a baj, 
hogy nagyon is sok a $ tanfelügyelő € s ezeknek 
hatásköre nem lévén elég szabatosan körvona-
Iozva, a felelősség az eloszlásig megoszlik. Meg-
osztott felelősség: semmi felelősség. Az egyházi 
iskolának felügyelője először a helyi lelkész, az-
után a körlelkész vagy egyházi tanfelügyelő, 
azután az egyházmegye esperese, azután az 
egyházmegyei tanügyi bizottság. És e sok fel-
ügyelő mellett mégis hiányos a felügyelet. Ha a 

helyi felügyeletet vezető lelkész hol kényelem-
szeretetből, hol a súrlódás kikerülése céljából 
vagy nem elég gondosan, vagy nem elég erély-
lyel teljesíti a felügyeletet s az iskolaügy hanyat-
lásnak indul: kit terhel a felelősség az iskola 
pusztulásáért? Jogilag a hiányos helyi felügyele-
tet, tényleg senkit. Pedig van rá eset, magam is 
tudok, hogy az egyház iskolájába éveken át be 
se nyit a helyi felügyelő. Az egyházmegyei 
tanfelügyelők és körlelkészek legtöbbnyire csak 
nobile officiumot végeznek, melynek teljesítése 
egészen az ő noblesse-üktől függ. Ha találkozik 
közöttük ügybuzgó és erélyes, ki nemcsak rend-
ben tartja, de fejleszteni is képes az illető kör 
iskolaügyét: ez legtöbbször a véletlen műve, 
mert általában véve a körlelkészség nagy teherrel 
és sok munkával járván, naponként ritkul a hi-
vatott vállalkozók sora. Az egyházi élet ily fon-
tos érdekének kielégítését a véletlenre bizni koc-
káztatás nélkül tovább nem lehet. 

A népiskolai tanfelügyelet javítása érdeké-
ben első dolog, hogy a helyi felügyelet gondosabbá 
és teljesebbé tétessék. Esperesi figyelmeztetés, sőt 
ha szükséges, egyházmegyei végzés útján, rá kell 
szorítani az iskola első elöljáróját, hogy az egy-
házközség tanügyére gondosan felvigyázzon, az 
iskolában a felügyeletet, ellenőrzést, látogatást 
lelkiismeretesen teljesítse s a végzett munkáról az 
esperesi szemle alkalmával számot adjon. E tekin-
tetben nem volna felesleges, ha minden egyház-
megyében a népiskolai helyi felügyelet néhány 
általánosabb pontból álló ^Szolgálati utasítás* -
ban szabályoztatnék, hogy a canonica vizitáció 
alkalmával a teljesített munka elbírálására concrét 
mérték álljon rendelkezésre. Az egyházi népis-
kola felvirágoztatásában a tanító egyénisége után 
a felügyelő lelkész bír a legnagyobb fontossággal, 
mert az ő személyes érintkezése képezi az élet-
eleven kapcsot az egyház és az iskola között. 

A tanfelügyelet javítása végett szabatosabban 



kellene körvonalozni az egyházmegyei felügyeletet is. 
A megyei felügyelet most patriarchalis módon 
megoszlik a körlelkész, az esperes és a tanügyi 
bizottság között ; de e különböző közegek mű-
ködése nem eléggé összevágó. A sok gazda 
között nincs az iskolaügynek igazi hivatott gaz-
dája s az iskolai adminisztrációnak saját orga-
numa. Az esperes az egyházi közigazgatás tö-
mérdek teendői közepett akárhányszor kénytelen 
az iskolát akarata ellen is másodlagosnak és 
mellékesnek tekinteni, úgy gondolkozván, hogy 
a vitális és belső tanügyi dolgok különben is 
kellő ellátást nyernek részint a körlelkész-tan-
felligyelők, részint az egyházmegyei tanügyi bi-
zottság által. A körlelkész-tanfelügyclők hatás-
körét az usus az iskolalátogatás, examenen való 
megjelenés s a tanügy-statisztikai adatok össze-
állítása elvégzésével általában véve kimerítettnek 
tartja s ennélfogva ez intézménynek az iskolaügy 
fejlesztése körül már a priori kevés szerepet 
juttat a közfelfogás. Szervezeti jogkörénél fogva 
a tanügyi bizottságokban lüktetne az iskolakor-
mányzás litere, de e bizottságok Összeállításának 
és ülésezéseinek legtöbbször azon cardinalis hibá 
juk van, hogy hiányzik belőlük az esperes, ki az 
iskolai közigazgatás gyeplőjét kezében tartja, és 
ritkán van oly tagja, ki az egyházmegye minden 
iskoláját és tanítóját személyes tapasztalat alapján 
közvetlenül ismerné. Ezek miatt aztán a tanügyi 
bizottságok működése vagy pusztán a beterjesz-
tett iskola rajzok és statisztikai adatok tudomásul 
vételére szorítkozik, vagy ha magasabb hivatás-
érzetüknek hódolva, irányozni is akarnak, e te-
kintetben való javaslataik, a tényleges állapotok 
beható ismerete nélkül, rendesen csak akadémikus 
értékű marad. 

Az iskolai közigazgatás ez elvitázhatatlan 
hiányán előbb-utóbb segíteni kell, mi a legköny-
nyebben úgy volna eszközölhető, hogy az egyház-
megyékben az iskolai adminisztrációnak külön orgá-
num szerveztetnék, mely az iskolaügyet felelősség 
mellett intézze, a felügyeletet közvetlenül gyako-
rolja, az iskolalátogatást személyesen végezze, s 
az egyházmegyei tanügyi bizottságnak lelke le-
gyen. A népiskola e kormányzó közege minden 
nagyobb nehézség nélkül beilleszthető volna a 
református egyházszervezetbe, a mennyiben a kü- ! 

lönben is majd minden egyházmegyében meg-
levő ^helyettes-esperes^-í hivatal könnyű szerrel 
felruházható volna a tanügyi adminisztráció jog- és 
hatáskörével. Nem is volna absolute új dolog ez 
a hazai protestantismusban, mert az evangelikus 
egyházban meglevő alesperesi hivatal jóformán az 
indítványozott iskolakormányzói közegnek felel meg, ! 

a mennyiben az alesperesek ott első sorban a 
tanügyi adminisztrációval vannak elfoglalva. 

A tanügyi esperesség szervezése nemcsak 
az iskola-igazgatásnak volna kiszámíthatatlan ja-
vára, hanem könynyítene s könynyítvén bizonyára 
javítana magán az egyházmegyei adminisztráción, 
a tömérdek teendő miatt már-már az elviselhet-
lenségíg túlterhelt esperesi hinatalon is. 

Ajánlom e gondolatot a lelkészi értekezletek 
becses figyelmébe, mert általa az iskolai admi-
nisztráció hiányain gyökeresen lehetne segíteni s 
az iskolák és tanítók színvonalát jelentékenyen 
lehetne emelni. 

De hogy az iskolai közigazgatás reformja 
óhajtott sikerre vezessen, párhuzamosan kell vele 
tartani az iskolai nevelés javítását. Az iskola e 
tekintetben olyan, mint az ekklézsia s ha igaz a 
példaszó, hogy a milyen pap, olyan az ekklézsiája, 
még inkább igaz az, hogy a milyen a tanító, 
olyan az iskolája. A példaszó igazsága azért na-
gyobb a tanítóra vonatkoztatva, mert ennek köz-
vetlenebb, belterjesebb hatása van a növendé-
kekre, mint a papnak a felnőttekre. Ha tehát azt 
akarjuk, hogy legyenek jó iskoláink, először azt 
kell akarnunk, hogy legyenek jó tanítóink. A jó 
tanító az iskola belső felvirágoztatásának minden 
feltételét egyéniségében hordozza, ép mint a jó 
pap az ekklézsiáét. Ez elismert igazság nyer ki-
fejezést az állam és az egyház azon szünetet nem 
ismerő törekvésében, hogy a tanítóképzést évről-
évre javítja és tökéletesíti. 

A református egyház tanítóképzése egészben 
véve azon színvonalon áll, melyen az államé. Az 
a keretje az a tanterve van s olyan a tanképe-
sítés módja nála is, mint az államnál. Mit akarunk 
hát javítani tajta, ha az államét jónak tartjuk? 
Miért akarjunk túllicitálni, mi szegény egyház, az 
államon r! 

Nem is a tanító-képzést tartom én hiányos-
nak. Elismerem, hogy tanítónövendékeink tanul-
nak eleget, tudnak is eleget, az ismeret-közlés 
mesterségét is megtanulják elméletileg kellőképen. 
Azt is tudom, hogy tanító-képző tanáraink mind 
a tudomány, mind a hivatás-tudat terén kiállják 
a versenyt az állami paedagogusokkal, s legföl-
jebb csak a társadalmi szereplés tekintetében 
nem mérkőzhetnek emezekkel, a mi a szegénye-
sebb anyagi helyzet kifolyása. 

Nem is a tanítóképzés, hanem a tanít ó-nevelés 
hiányos mi nálunk. Az egyházi tanítóságon ország-
szerte megkopott az egyházias szín és jelleg. Mintha 
nem az egyház praeparandiájából kerülnének ki, 
mintha nem az egyház szolgálatában állanának, 
mintha nem a református egyház emlőjén növeked-
nének : oly modernek, oly világiások, oly államosak 
ezek a mi tanítóink. Az egyház életét, szükségeit, 
erőit és áldásait nem ismerik, nem érzik, nem be-
csülik és nem kívánják. Csak lakni, hálni, enni 



járnak az egyházba, de lelkük nem él, szívük nem 
dobog, vágyuk nem hevül érette. Kiszáradt belő-
lük az egyházias érzület, megdermedt bennük a 
valláserkölcsi lélek. 

Legelőször is ezt az ellankadt vallás-erkölcsi 
lelkületet kell föltámasztani, ha jó tanítói kart s 
életrevaló iskolát akarunk az egyházban. 

Azután az egyházi tanítóságban visszaállítani 
az egyházias testületi szellemet, melynek helyére 
most a világias fészkelte be magát. Nem ámítom 
magamat a csalhatatlan eszköz föltalálásával, de 
szentül hiszem, hogy sokat lehetne javítani a 
kivánt > szellem * felébresztésére a következőkkel. 

Az egész tanít6-képzést külső és belső beren-
dezésében speciálisabb egyházi alapra fektetni s ez 
által a leendő tanítókat belülről vallás-erkölcsileg 
szaturálni, külsőleg rájuk az egyházias jelleget erő-
sebben impregnáln i. 

E javaslatot az eddig említett okokon kívül 
még a két következő indokolja különösebben. A 
mi tanító-képezdéink az egyház által tar tatnak 
fenn, az egyház számára növelnek tanítókat, tehát 
az egyházi tanügynek tartoznak szolgálni. Tan-
tervük, nevelésük, szoktatásuk, fegyelmezésük csak 
akkor bír jogosultsággal, ha nemcsak az állam 
követelte képzést adják meg növendékeiknek, 
hanem ezen fölül a speciális egyházi élet kö-
vetelményeit is kielégítik. Másként az egyházi 
praeparandiák egyszerűen becsukhatok, mert fe-
leslegesek az államiak mellett. A másik ok, a 
miért a praeparandiák éles egyházi characterét 
sürgetem, a divatos koreszmékben és társadalmi 
viszonyokban rejlik. Sem a lelkész-, sem a tanító-
képzésnél nem szabad figyelmen kívül hagynunk 
azt a nehezítő körülményt, hogy korunk divatos 
felfogása nem kedvez, sőt ellene működik az egy-
házias nevelésnek. Az élet ma nem működik ke-
zünkre, sőt folytonos nehézségeket gördít előnkbe 
a vallás-erkölcsi és egyházias szellem ápolásában. 
Ma az iskola fokozott erővel kénytelen a lelkészi 
és tanítói kar közszellemét egyháziasan praepa-
rálni, ha azt akarja, hogy az élet kedvezőtlen 
levegője idejekorán ki ne szárítsa azt a lelkekből. 
Tanítás, életrend, nevelés és szoktatás öntudato-
san és tervszerűleg e célra legyen berendezve, 
különben nincs elérve a kivánt eredmény. 

Az egyházias szellem és jelleg megizmosítása 
végett e célra szolgáló jó internátusok szervezendök \ 
a tanít óképezdékben. 

Az internátusok értéke fölött tudom, hogy 
nagyon eltérők a nézetek s egész irodalma van 
a pro et contra véleményeknek; de azt is tudom, 
hogy a gondos felügyelettel szervezett interná-
tusok üdvös voltát még a leghevesebb ellenzők 
is kénytelenek elismerni. Papot, tanítót, ha ezek , 

különleges célokra nevelendők, internátusban le-
het legjobban előkészíteni; ezért hódít ez erede-
tileg katholikus intézmény évről-évre nagyobb 
tért a protestáns egyházakban s ezért karolta 
azt föl legújabban a szabadj államok tanügyi kor-
mánya is. Nálunk Trefort Á . közoktatási minisz-
ter a budai tanitóképezdében tényleg meghonosí-
totta s behozatalát a többi állami intézetekben is 
sürgeti. A protestáns iskolákban sem idegen, sőt 
inkább a régi protestantismus hazánkban min-
den felsőbb iskolát internátussal kapcsolatban 
szervezett. 

A tanítóság közszellemének javítására a jó 
móddal berendezett internátusokat tar tom a leg-
hathatósabb eszköznek. De hangsúlyozom, hogy 
nem az akármilyen, hanem a családi rendszeren 
alapuló internátust értem, melyben a gondos fel-
ügyelet, családias otthonosság, pontos házirend 
nemcsak a külső íigyelmezettséget biztosítják, ha-
nem azon egészséges közszellemet is, mely egy 
jó család körében él és uralkodik. 

Kívánatos volna szerintem az is, hogy lelkész 
és tanító közös int ernatusban együtt nevekedjék, hogy 
a közös hivatás tudata s az összetartozás érzete már 
az iskolában megérlelődjék lelkükben. 

E tételem, azt hiszem, nem szorul bővebb 
indokolásra. Csak azt említem föl, hogy a közös 
paedagogiai oktatás bizonyára sok előnynyel járna 
mindkét rendbeli i f júságra; a művelődési tekintet 
is ajánlja a közös nevelést; az erkölcsi szempont 
világosan javalná ezt a módo t ; a közös összetar-
tozást s ebben mindkét félre nézve az őt meg-
illető magatar tás t ez úton lehetne legsikeresebben 
az iíjúság között meggyökereztetni s ezek által 
az anyaszentegyház két oszlopát, a papságot és 
tanítóságot, biztos alapra állítani. 

Szőts Farkas. 

A református confessiók consensusa. 
(Folytatás.) 

A református confessiók harmóniája, 
A reform, confessiók a keresztyén tanoknak ugyan-

azt a rendszerét képviselik; variatiói áz egy thémának. 
Époly harmónia van közöttük, mint a lutheránus egyház 
6 symbolikus könyve között, vagy mint a tridenti és 
vaticani decretumok között. A köztük lévő különbség 
csak kisebb részletekre szorítkozik és a terjedelemre, 
melylyel az augustinusi vagy kálvini elveket kifejezik. 
Más szavakkal, a különbség inkább theologiai, mint val-
lásos, inkább logicai, mint theologiai. ' ; 

A reform, confessiók a- bibliologiában protestánsok" 
a theologiában és christologíában oeconomicusok, az 
antropologiában és praedestinatióban augustianusok, á 
soterologiában evangéliumiak, az ecclesiologiában és 
sacramenlologiában kálvinisták, és az eschatologiában 
pápa-ellenesek. Lássuk ezt : 

6i* 



I. Bibliologia vagy a hit szabálya. 

A reform, confessiók egyezőleg tanítják, mint a 
protestantismus alapelvét, az isteni inspiratiót és az ó-
és új-testamentomi canonicus szent iratok absolut és ki-
zárólagos tekintélyét minden a keresztyén hitre és er-
kölcsre vonatkozó dolgokban, ellentétben a catholicismus 
egyházi hagyományról szóló tanával. Az erre vonatkozó 
fejezetek tartalmát röviden így lehetne kifejezni. 

»Hisszük, hogy az isteni kijelentésnek egyedüli for-
rása a szentírás vagyis azok a könyvek, melyeket Isten 
Íratott a Szent Lélek által megvilágosított emberek — 
próféták evangélisták — keze által. * Továbbá »Hisszük, 
hogy az ó- és új-testamentomi szent iratok teljesen maguk-
ban foglalják Isten akaratát és hogy azokban mindaz 
tökéletesen taníttatik, a mit az embernek szükséges tudni 
és hinni, hogy üdvösséget nyerjen. Azért semmi sem vehető 
el és semmi sem adható a szentíráshoz és mident a sze-
rint kell rendezni és reformálni. * 

Bizonyíték : Confessio Tetrapolitana, caput i., Con-
fessio Helvetica I., caput i—3., Confessio Gallicana Art . 
3—5., Confessio Scotica Art. 19., Art. XXXIX. eccl. 
Angi. Art . 6—7., Confessio Helvetica II. cap. 1—2., 
Confessio Belgica Art. 3—7. Chatechismus Heidelber-
giensis quaest. 19., Confessio Westmonasteriensis cap. 1. 

Legvilágosabb kifejezést nyer e tan a westminsteri 
confessióban, mely a symbolicai alkotás mesterműve 
gyanánt tekinthető. 

A lutheránus és anglican egyházak ugyanezt 
tanítják, de a gyakorlatban sokkal nagyobb tért enged-
nek a hagyománynak, az egyházi atyák és zsinatok vé-
leményeinek, különösen az egyház politikában és isteni 
tiszteletben. 

2. Theologia és christologia. 
Az istenség egységéről és háromszemélyűségéről 

szóló oeconomicus cikkek, az incarnatio és a Krisztus 
személyének theanthropikus jelleme az összes reformáto-
rok által kifejezetten elismertettek. 

Itt a protestáns symbolumok megegyeznek az or-
thodox görög és római katholikus nézetekkel, ellentét-
ben a modern trinitarius és christologiai elvekkel. A 
lutheránus és református egyházak között különbség ke-
letkezett a communicatio idiomatum terjedelmét és a 
Krisztus testének ubiquitását illetőleg. Ez a tárgy azon-
ban a theologiai metaphysica legsötétebb pontja és nem 
érinti a testté vált ige nagy igazságát, melyet mindkét 
protest. egyház egyezőleg tanít. A református christologia 
sokkal egyszerűbb és természetesebb, mint a lutheránus 
és inkább illik az evangéliumok történelmi Krisztusához. 
A ref. confessiók theologiát illető szakaszait röviden így 
fejezhetjük ki: 

»Hisszük és valljuk, hogy csak egy igaz élő Isten van, 
a kit egyedül illet tiszteletünk; egy szellemi örök, véget-
len, változhatlan, megmérhetlen, mindenható lény, ki töké-
letes, bölcs, jó és igaz.<i 

Bizonyíték: Ulrici Zwingli ad Carolum Imperat. 
fidei ratio. Art. 1., Confessio Basiliensis Art. 1., Confessio 
Helvetica I. Art. 6., Confessio Gallicana Art. 1., Art. 
XXXIX. Eccl. Angi. Art. 1., Confessio Scotica Art. 1., 
Confessio Helvetica II. cap. 3., Confessio Belgica Art. 1., 
Catech. Heidel. quaest. 26., Confessio Westmonasteriensis 
cap. 26. 

Az Isten háromszemélyűségét illetőleg : 
»Hisszük a szent iratok szerint, hogy az egy isteni 

lény három személyből áll: atya, fiú és szent léleícből. Az 
atya az első ok, vagy alap és minden dolgok eredete. A 

fiú az atya örök igéje és örök bölcsessége. A szent lélek 
az ő örök hatalma és tevékenysége. A fiú az atya örökké-
valóságából született, a szent lélek az atyától és fiútól 
származik. E három személy nincs megosztva, hanem tö-
kéletesen ugyanaz lényegben és dicsőségben.« 

Bizonyíték: Confessio Tetrapol. cap. 1., Confessio 
Basil. cap. 1., Conf, Helvetica I. Art. 6 , Ulri. Zwingli 
fid. rat. Art. 1., Confessio Gallicana Art. 6., Art. XXXIX. 
eccl. Angi. Art . I., Confessio Scotica cap. 1., Confessio 
Helvetica II. cap. 3., Confessio Belgica Art. 8. és 9., 
Catech. Heidelb. quaest. 23—25., Confessio Wesmo-
nast. cap. 2. 

Az incarnatióra vonatkozólag: 
»Hisszük, hogy Istennek egyszülött fia önlcénytesen 

szolgai formát vett magára, olyan lett, mint más emberek 
és igazán magára vette emberi természetünket mindennemű 
gyengeségeivel, de mégis bűn nélkül, midőn a szent lélek 
ereje által szűz Mária méhében fogantatott.« 

Továbbá : * Hisszük, hogy ezen fogantatásnál fogva az 
isteni és emberi természet igazán egyesült egy személyben 
a Jézus Krisztusban, jóllehet mindkét természet megtartja 
a maga tulajdonságait, úgy, hogy az isteni természet válto-
zatlan és végetlen marad, az emberi pedig változó marad; 
megtartotta az alakot és kiterjedést és bár Krisztus teste 
a feltámadás által halhatatlanná lett, még sem vesztette el 
az igazi emberi természetet.« 

Bizonyíték: Zwingli fidei rat. Art. 1., Conf. Helve-
tica I. Art. 11., Confessio Gallicana Art. 15. Art . XXXIX. 
Eccl. Angi. Art. 2., Confessio Scotica Art . 6. és 7., 
Confessio Helvetica II. Art . 11., Confessio Belgica Art. 
18. és 19. Catech. Heidelb. 35., Confessio Westmonas-
teriensis cap. 8. 

3. Antropologia és soterologia. 

A ref. symbolicus könyvek a bűnről és kegyelem-
ről az augustinusi felfogást tanítják, azaz az egész em-
beri nemnek — Ádám esete következtében történt — 
teljes megromlását és az isteni kegyelem absolut souve-
renitását és elégséges voltát az üdvözülés munkájában. 
Igen élesen hangsúlyozzák e tant a katholicismus akkor 
uralkodó pelagianismusával, különösen annak mechanicai 
legalismusával és érdemet kereső munkájával szemben, 
melytől az üdvösség elnyerése tétetett függővé. A re-
formátorok átmentek Pál apostol tapasztalatán : érezték 
a törvény működését szívükön és lelkiismeretükön. A 
bűnnek és a megváltás absolut szükségének érzete volt 
kiindulási pontjuk. Theologiájuk kiválólag gyakorlati volt 
és ebben a kérdésben összpontosult: »mit tegyen az em-
ber, hogy megigazuljon és hogyan igazulhat meg a bűnös 
ember a szent és igaz Isten előtt« ? ! Erre a római és 
galáciai levél így válaszol: »Nem emberi cselekedet 
vagy intézmény által, nem is külső megfigyelés vagy 
végrehajtás következtében, hanem egyedül az Isten szabad 
kegyelméből a Jézus Krisztus által. így lett a kegye-
lemből való megigazulás központi tanná és úgy az 
életben, mint a halálban a vigasztalás és béke forrásává. 

A református rendszer visszament a szabad kegye-
lemből való üdvözülés legvégső forrásához az »electÍo« 
világelőtti örök tényében, a melytől függ az üdvözülés 
történelmi processusa minden phasisában ; míg Luther a 
hit által való megigazulást tette az álló vagy bukó egy-
ház elvévé. Mindazonáltal a református rendszer nagyobb 
súlyt fektet a szentségre és jó cselekedetekre, mint a 
megigazító hit szükségszerű manifestaiiójára. 

Az anthropologiában tökéletesen az Augustin anti-
pelagianus iratainak hatása alatt állottak a reformátorok. 
De az ő Manicheus- és Donatista-ellenes iratai inkább a 



római katholicismust, mint a protestantismust támogat-
ják. Zwingli a maga inkább classicus, mint középkori 
nevelésével független volt a patristicai tekintélyektől és 
szelídebb felfogást tanúsított az eredendő bűnről, mint 
akár Luther, akár Kálvin. Az augustinusi rendszer min-
dig talált egy néhány kiváló védőre a kath. egyházban, 
de azt nemsokára túlszárnyalták a hierarchicus, sacra-
mentarius és asceticus tendentiák, míg a görög egyház 
kevésbbé ragaszkodott az egyházi atyák ezen, mondhatjuk 
semipelagianus felfogásához és nagy súlyt fektet az akarat 
szabadságára. 

A protestáns soterologia — alakilag legalább — 
különbözik az augustinusitól és annál sokkal evangeliu-
mibb. Augustinnak — ki a héberrel és göröggel csak 
kevéssé volt ismeretes és a ki a bibliának latin fordítá-
sát használta — a megigazulásról katholikus felfogása 
volt, értvén a megigazulás alatt az igazzátétel fokozatos 
processusát. Míg a reformátorok — egyértelműleg a meg-
felelő görög szó (őixauooia, őuaióoj) hellén használatá-
val — megigazulás alatt értették a bűntől és bűn kár-
hozatától való fölmentésnek törvényszéki vagy declara-
torius tényét a Krisztus érdeméért. A megigazulás kez-
dete ugyan a megszentelődésnek, de mégis különbözik 
attól épúgy, mint egy egyszerű tény a folytonos tény-
kedéstől, mint a születés a haláltól, mely azt követi. 

A reform, confessiók bűntana röviden így fejez-
hető ki: 

»Hisszük, hogy Isten saját képmása után teremtett 
tökéletes embert — férfit és nőt — és felruházta őket 
bölcsességgel, igazságossággal, szabad akarattal és tiszta 
önismerettel, de az ember a, Sátán által elcsábítva, saját 
bűne miatt kiesett az isteni kegyből és természete annyira 
megvomlott, hogy saját hatalmából, értelméből és akaratából 
nem közeledhetik a Istenhez.a 

Továbbá: »Hisszük, hogy az eset következtében tör-
tént megromlás mint örökség átszállott Ádám maradékaira 
és hogy az eredendő bűn valósággal bűn, mely mint gonosz 
concupiscentia nyilvánul az if júságtól elkezdve és tökéletesen 
képtelenné teszi az embert a jóra, úgy hogy semmit sem tud 
tenni, csak bűnt.« 

Bizonyíték : Zwingli fid. rat. Art. 2. Conf Helve-
tica I. Art. 7—9. Confessio Gallicana Art. 9 — í r . Art. 
XXXIX. Eccl. Angi. Art. 9—10. Conf. Scotica Art. 2—3. 
Conf. Helv. II. Art. 8 — 9. Confes. Be'g. Art. 14—15. 
Conf. Westmonast. cap. 6. 

A ref. confessiók soterologiája dióhéjban ez : 
»Hisszük, hogy Isten mi hozzánk való végtelen sze-

retetét és kegyelmét bebizonyította az által, hogy megmu-
tatta nekünk az ő igazságosságát saját fián, midőn a mi 
bűneinkért halálra adta őt és a mi megigazíttatásunkért 
feltámasztotta Őt a halálból, hogy mi ő általa halhatatlan-
ságot és örök életet nyerjünk.« 

Továbbá: »Hisszük, hogy Jézus, ami egyedüli köz-
benjárónk, önkénytes engedelmességével és egyetlen áldoza-
tával — melyet a kereszt halálában hozott az Istennek — 
tökéletesen kielégítette az atyának igazságosságát és végre-
hajtotta a mi kiengesztelődésünket, annyira, hogy Isten 
által mint igazak fogadtatunk, bár még bűnösek vagyunk 
és ezért az Istennel való kibékülés minden más útja 
mellőzendő, kivéve az áldozatot, mely egyszer mindenkorra 
tétetett.« 

Bizonyíték : Zwingli fid. rat. Art. 2 — 3. Confessio 
Helv. I. cap. 12. Conf. Gall. Art. 16—17. Art. XXXIX. 
Eccl. Angi. Art. 2. Conf. Scotica Art 9—11. 

Továbbá: »Hisszük, hogy a mi összes igazságossá-
gunk a bűnök megbocsátására van alapítva, melyek meg-
bocsáttattak a Krisztus érdemeért és hogy mi ezen igazsá-

gosságban hit által részesülünk, melyet az Isten igéje és 
a szent lélek ébresztenek az emberek szíveiben, hogy a hit 
Istennek különös ajándéka, melyet annak ajándékoz, a 
kinek akar. Hisszük, hogy a hit által újjá születünk, sza-
baddá téve a bűn szolgaságából és a fiúság állapotába 
helyeztetünk; hogy a szent életet nemcsak nem gyengíti a 
hit, hanem épen erősíti, de ez a megszentelődés a földi élet-
ben mindig tökéletlen marad.« 

Bizonyíték : Confessio Tetrapol. caput 3—4—5., 
Zwingli fid. rat. Art. 3., Confessio Helvctica I. cap. 13., 
Confessio Gallic. Art. 18 — 22., Art. XXXIX Eccl. Angi. 
Art. 11 —14., Confessio Scotica Art. 12—14., Confessio 
Helv. II Art. 14—16., Confessio Belg. Art 22—24. 
Catech. Heidelberg. 6 2 — 6 4 . , Confessio Westmonast. 
c a p . 1 0 — 1 6 . 

4. Praedestinatio. 

A ref. confessiók a hívők szentségre és üdvre tör-
tént kiválasztásának örök és változhatlan decretumát 
tanítják, a hitetleneket pedig saját bűneik következmé-
nyeire hagyják. Minden ember jogosan van elkárhoz-
tatva, de Isten a maga souverain kegyelméből kifolyó-
lag kiválaszt egy részt a megromlottak eme nagy töme-
géből, hogy kijelentse bennük az ő kegyelmének végtelen 
gazdagságát a Jézus Krisztus által. Ez az összege a 
praedestinatióról szóló református dogmának, a mennyiben 
annak valami practicus vallásos értéke van és a mennyi-
ben directe vagy indirecte mindenik symbolikus könyv-
ben taníttatik. Á reprobatio negatív decretumán confes-
sióink bölcsen átsiklanak vagy pedig csak úgy említik 
azt, mint egy Ítéleti tényt a mo?tan elkövetett bűnökre 
való tekintetből. Az Ádám esete egy permissív — nem 
pedig efficiens vagy causalis — decretum alá van he-
lyezve és az a tan, mintha Isten valamiféle értelemben 
a bűn szerzője vagy segítője volna, kifejezetten és élesen 
kárhoztatva van. 

Ez a megváltás infralapsarius tervezete, melyet 
Augustin úgy tanított, mint az ő Ádámban történt uni-
verzális elkárhozásról szóló tanának és az ember tel-
jes erkölcsi képtelenségének szükségszerű következmé-
nyét. A supralapsarius felfogást, mely az előbbitől a 
decretumok rendjében különbözik és a mely szigorúbb, 
borzasztóbb logicával úgy tünteti fel az esetet, mint a 
kiválasztottakkal közlött isteni kegyelemnek és a repro-
baltakon végrehajtott büntető ítéletnek szükséges ne-
gatív feltételét — mint egyéni véleményt vallotta ugyan 
néhány kiváló kálvinista theologus, mint Béza, Gomarus, 
Twiss, de az confessioban sehol sincs tanítva, sőt még 
a dortrechti canonok és westminsteri confessio is — me-
lyek pedig legtovább mentek e tanban — megállottak 
az ifralapsarismus korlátai között. Es itt megjegyezhet-
jük, hogy a westminsteri confessio kifejezetten tanítja az 
akarat szabadságát is és az Isten soverainitását is, a 
tudományos theologiának hagyván fenn a szembetűnő 
collisio elenyésztetését. 

A praedestinatióról szóló tan feltűnő és — mond-
hatjuk —- nem arányos helyet foglal el a kálvinista 
rendszerben. A szükséges és egészséges reactio volt az 
emberi érdem pápai tana ellen. Úgy volt az tekinthető, 
mint halála minden büszkeségnek és önigazságosságnak, 
mint mozdíthatatlan alapja az időbeli üdvözülésnek az 
örökkévalóságban. A hivőre nézve ez a legjobb vi-
gasztaló az elcsüggedés és kísértés idején. Ezért minde-
nik reformátornál megtaláljuk azt. Luther Erasmus ellen 
írt munkájában, melyet sohasem vont vissza és a melyet 
úgy tekintett, mint legjobb könyvei egyikét (az emberi 
akarat rabszolgasága), tovább megy ebben az irányban, 



mint Kálvin valaha ment. Melanchton eleinte csaknem 
fatalista volt ebben a kérdésben — nyomozván az Ádám 
esétét, Dávid házasságtörését és Júdás árulását az Isten 
akaratával szemben •— de később a synergismus rend-
szerét fogadta el (tökéletesebb evangeliumi formája a 
semipelagianismusnak és anticipálása az arminianismus-
nak.) Mindazonáltal a Formula Concordiae visszavetette e 
tant, és feltétlen kiválasztást tanít, összeköttetésben az 
egyetemes vocatióval vagy Istennek őszinte üdvözítő 
akaratával és az isteni keygelem ellánállhatlan voltával. 

A praedestinatiöt illető különbség a református 
és lutheránus symboücus könyvek között az, hogy az 
előbbiek inkább megegyeznek az augustinusi anthropo-
logiával és így nagyobb tért engednek a kiválasztásnak, 
míg az utóbbiak inkább a keresztségi kegyelmet és az 
egyetemes üdvösségre hívást hangsúlyozzák. De tényleg 
az emberi nem roppant tömege sohasem halija az evan-
gelium hívogató szavát az emberi élet határai között, a 
hova szorítja minden oi thodox rendszer az üdvözülés 
lehetőségét. A calvinismus kész tényekkel vet számot, 
a mint azok minden szemlélő előtt megjelennek és nyo-
mozza azokat vissza Isten kinyomozhatlan akaratára, 
mely bölcs és szent, jóllehet mi nem nyomozhatjuk 
ki azt. 

A reform, confessiók praedestinationalis tana rö-
viden ez: 

»Hisszük, hogy Isten az egyetemes romlottsághói, a 
melynél fogva mindenek kárhozat alá jutottak, kiszaba-
dítja azokat, kiket örök dicsőségre választott a Jézus 
Krisztusban, örök és változhatatlan tanácsa szerint, szabad 
kegyelméből és szeretetéből, nem pedig az ő hitöknek előre-
látásáért : míg a többieket a teremtmények feletti hatalmá-
nak megmutatására megromlásban és kárhozatban hagyta, 
a melybe vetették magukat.« 

Bizonyíték : Zwingli fid. rat. Art 3., Confessio 
Helvetica I. Art . 11., Confessio Gallicana Art . 12., Con-
sensus pastorum ecclesiae Genovensis de aeterna Dei 
praedestinatione. Anno 1551., A r t . XXXIX. Eccl. 
Angi. Art . 17., Confessio Scotica Art . 8., Confessio 
Helv. II. Art . 10., Confessio Belg. Art . 16., Catech. 
Heidelb. Indictum Synodi Dort. 1619. I., Conf. Westm. 
caput 3. 

(Vége köv.) Szőts Gerő. 

I S K O L A Ü G Y . 
Iskolai ér tesí tők. 

(Második közlemény.) 

6. A kunszentmiklósi ev. ref. gymnasium érte-
sítője »terhes, várakozó állapotról beszél, mely a bizony-
talanság ólomsúlyával nehezedett reájuk* s általában az 
egész igazgatói jelentésen a resignatiónak bizonyos komor 
hangja vonul végig, bár eléggé kiemeli, a mit dicsérni 
lehet. Természetesen egy intézetre már maga az az egy 
tény is rendkívül leverőleg hathat, hogy tanári kara 
folyton-folyvást változik. A mult iskolai év munkáját is 
csak szeptember közepén kezdhették meg, mert a tanári 
testület -egyszerre négy tanárral apadt meg s csak később 
lett helyük betöltve. A tantestületnek ez az évről-évre 
való változása nagy hátrányára van persze a tanítás 
egységének is. Szegénységük és bajaik mellett is azon-
ban némileg gyarapodtak. Az épület kitataroztatott, a 
szárnyépület két terme lepadoltatott s az egyik vasáll-
ványú 4 üléses padokkal lett ellátva. Megvetették ez 

évben egy tanári kézi könyvtárnak is alapját, részint a 
gymnásiumi nagy könyvtárból ide áttett, részint vétel 
és ajándékozás utján szerzett munkákkal. E könyvtár 
202 művet tartalmaz, 270 kötetben és 234 füzetet. Az 
évi gyarapodás értéke 58 frt 60 kr. A kunszentmiklós-
dabasvidéki takarékpénztár 150 frtot adományozott a 

, gymn. szükségeinek fedezésére. A tantestület a mellék-
• tanárokkal együtt 9 tagból állott ; a növendékek száma 

az intézet 6 osztályában az év végén 71 volt, köztük 
magántanuló 13. Vallásukra nézve 45 ev. ref., 15 róm. 
kath. és 15 mózesvallású. Az ifjúsági könyvtárban van 
311 munka 350 kötetben. A kiosztott stipendiumok 
összege 123 frt 70 krt tett ki. A tanév megnyitása 
szept. i -én lesz. 

7. A miskolci ág. hitv. ev. gymnasium és elemi 
iskolák értesítőjét Horváth Sándor gymn. és Gebe Endre 
elemi isk. igazgatók közlik. A jelentés szerint a külső 
érdeklődés kissé hideg volt, a gymnasium jövő sorsa 

| iránt mutatkozott kevés életrevaló eszme. A gymnasium 
100 éves fennállása alatt kétszer ingadozott, 1811-ben 

I és 1850-ben, s most újra mozog alatta a föld és az 
igazgató lelkes szavakban kéri az egyház híveit, hogy 
ne engedjék szegénységében meghalni az intézetet, ha-
nem mentsék meg az életnek újra. Nagyobb adomány-
ban a Rácz Ádám féle hagyatékból részesült az intézet 
100 frtnyi összegben. Nem hagyhatom megemlítés nél-
kül, hogy miért van közölve az a nagy névsor az ada-
kozó növendékeknek?! Hogy hiúság táplálgatásával buz-
díttassanak a további adakozásokra ? Igen ferde paeda-
gogiai eljárás ! Elég csak megemlíteni az egész dolgot s 
végösszegben adni a gyűjtött adományokat. Az algym-
nasiumban működött összesen 9 tanár a melléktanárokkal 
együt t ; a növendékek száma pedig az év végén 82 
volt. A tápintézet teljes jótéteményében 4 tanuló része-
sült, kedvezményt 11 nyert. A tápintézeti díj egész 
évre 80 frt, melyért a növendékek szállást, fűtést, mo-
sást, ebédet, vacsorát kapnak. Az új iskolai év szept. 
5-én nyilik meg. Az elemi iskolában volt 83 fiú és 101 
leány. Itt is kifogáso'om annak a lapokra terjedő név-
sornak közlését, mely az adakozó gyerekek jegyzékét 
adja. Az iskolai takarékpénztár betéte 100 forint 76 kr 
volt. A tanítói kar 5 tagból állott. 

8. A rozsnyói kerületi ág. hitv. ev. felső leány-
iskola értesítőjét Lehr Emma igazgatónő adta ki, A 
felső-leányiskola 5 évi készülődés után a mult évben 
nyilt meg, mint két tanfolyammal biró, bennlakással 
összekötött intézet, mely a maga létrejövetelét Rozsnyó 
áldozatkész hívein kívül leginkább Czékus István püspök-
nek köszönheti, kinek közbenjárására még a külföldi 
nőegyletektől is kapott az intézet 1000 frtot. A tantes-
tület az igazgatón kívül még 2 rendes és 4 óraadó tan-
erőből ál'ott. A főgymnasium tanszer gyűjteménye se-
gítette ki őket a hiányzó tanszerekben ; de úgy a köz-
oktatási minisztérium, mint egyesek adományai már meg-
vetették egy kis tanszer muzeum alapját. Az intézet 
összes létszáma 58 volt, köztük 9 rendkívül tanuló, kik 
csak egyes órákra jártak be és 36, kik a külön kézimunka 
tanfolyamot látogatták. A tanév szeptember i-én kez-
dődik. — Szívünkből üdvözöljük az új tanintézetet s 
kérjük reá a kegyelem Istenének áldását és szívünkből 
üdvözöljük a nemes püspököt, ki az intézet létrejövetelén 
fáradozott és a nemeslelkű alapítókat, kik létrejőni se-
gítették a nagy fontosságú iskolát. Ennek nemzeti és 
egyházi missziója van. Tudja mindenki, hogy »a gyer-
mekszobából nő ki a nemzet«, a gyermek őrangyala 
pedig az anya s a minő benyomásokat tőle vesz a gyer-
mek olyan lesz, mert »quo semel est imbuta recens 



servabit odoréin testa diu.« Tartsa tehát szeme előtt az 
intézet magas és nagy hivatását ; az egyházkerületek 
pedig igyekezzenek a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület 
példáját követni, mert ha fontos felekezeti fiú-iskoláink 
fenntartása, még százszor fontosabb volna prot. nőnövel-
dék felállítása s nem fordulna elő az az eset, mi most 
nem szórványos, hogy a sacré coeuröknél s más apá-
cáknál nevelteti nem egy előkelő prot. ember a leányait. 
A legjobb esetben az ilyenek buzgó katholikusokká, 
vagy pedig teljesen közönyös, a vallást és egyházat 
teljesen megutáló nőkké lesznek, de semmikép nem lesz-
nek protestánsok. Vegyék ezt intézőink figyelembe 1 

9. A budapesti ág. hitv. evang. magyar-német 
gyülekezet nép- és polgári iskolájának értesítőjét 
Falvay Antalnak a »Gyermeki hibák és azoknak orvos-
lása« cimű, tartalmas és igen sok melegséggel, szépen 
irt értekezése nyitja meg. A tanulók létszáma összesen 
689 volt, a fiúké 281, a leányoké 408.. A tandíj fejében 
befolyt 13,089 frt 50 kr, mely összeg 871 frttal több, 
mint tavaly. Az egyházi közös pénztár 1415 frt 41 krral j 
pótolta az elemi iskolai pénztár hiánylatát. A tanítói 
testület 18 tagból állott. Az ev. hitoktatás 4 hitoktató 
kezében van s a főváros IV—X. kerületeiben levő kü-
lönböző tanintézetekbe járó evang. tanuló ifjúság összes 
létszáma 1158-at tett, 139-el többet, mint a mult iskolai 
évben. Az 1887—88. tanévben a polg. leányiskola Ill-ik 
osztálya is már megnyílik. A tanév szept. i-én kezdődik, 
a tanítás pedig 7-én. 

10. A bajai m. kir. állami tanítóképző intézet-
ben, melynek értesítőjét dr. Bartsch Samu igazgató adta 
ki, működött 8 rendes tanár és 3 hitoktató. A növen-
dékek létszáma 57 volt. A közokt. minisztérium 4500 frt ; 

segélyt adott szegény tanulók számára. A mult évben 
tanképesítő vizsgára jelentkezett 20 ifjú, tényleg pedig 
vizsgázott 18, köztük 2 kitűnő, 3 jeles, a többi pedig jó 
és elégséges osztályzatot nyert. Az új tanév szept. 4-én I 
kezdődik. 

11. A kassai állami főreáliskola értesítőjét Mauritz \ 
Rezsó' igazgató közli. Az értesítő néhány megjegyzés kí-
séretében közli a vallás- és közoktatási miniszternek a 
latin nyelvnek a reáliskolákba való bevitelére vonatkozó 
rendeletét ; azután Dergács Sándor tanár ismerteti a . 
kassai »kapós magyartalanságokat,« végigpillantva egy-
szersmind a nyelvújítás történetén. Majd Görög Gyula 
tanárnak egy alkalmi beszéde közöltetik. A tantestület 
tagjai közül az irodalom és művészet terén működtek : 
MysJcovszJcy Viktor, kitől számos cikk jelent meg külön-
böző hírlapokban és folyóiratokban és dr. Schalc Béla 
(Vezérfonal a francia nyelv beszélésére stb.) ; — míg 
dr. Lúcz Ignác, Mauritz Rezsó'és Vadász József tanárok 
népszerű felolvasásokat tartottak. Meglepő melegséggel 
— s ezt örömmel emeljük ki — szól az igazgatói jelen-
tés a vallásoktatásról. *Azon arányban, a mint a szülői 
házban a vallásos érzület gyengül, szigorúbban kell az 
iskolának őrködnie, hogy a fogékony gyermeki kebelbe 
a hit magvai elhintessenek és ápoltassanak* stb. A kath. 
tanulóknak minden vasár- és ünnepnapon külön prédi-
káció tartatott az iskolában ; a prot. és izraelita növen- j 
dékek pedig templomaikba küldettek. Ilát ezeknek miért 
nem taríottak hitoktatóik külön istentiszteletet?! A tan-
testület állott 15 rendes tanárból, 1 helyettes- és egy 
próbaéves tanárból, 1 tornatanitóból és 5 hitoktatóból. 
A növendékek száma a tanév végén 237 volt. A tanári 
könyvtár szaporodása 104 kötet, az ifjúsági könyvtáré 
pedig 174 kötettel. Több száz forintra rúg a különböző 
szertárak gyarapodása. Az ifjúsági segély-egylet tiszta 
bevétele 2928 frt 92 kr volt, a vagyon növekedése a 

mult évihez képest 228 frt 73 kr. Az ifjúság kebelében 
működött az »Eötvös önképző-kör«, melynek 61 tagja 
volt. Az iskolai takarékpénztárba 246 tanuló közül 119 
tett be összesen 570 frt 82 krt. Ösztöndíjakban kioszta-
tott 242 frt. A mult évben 12 tanuló tett érettségi vizs-
gát, köztük 1 jeles, 3 jó és 8 elégséges eredménynyel. A 
jövő tanévre a tanulók felvétele már aug. 29—31. napjain 
megkezdődik. 

(Folyt, köv.) Lector. 

T Á R C A . 
Feltételes halhatatlanság a biblia szerint. 

Előadta a párisi általános lelkész-értekezleten 

B y s e k á r o l y , 
brüsszel i íef . le lkész. 

(Folytatás.) 

II. A jövő élet. 
I. Hades. 

Az ó-testamentum gyakran szól H ^ ^ - r ó l , mely 
se sír, se pokol, hanem egy föld alatti üreg, a hol min-
den eltemetettnek ta'álkozni kell, és a hol a jók és 
roszak minden különbség nélkül egy lethargiába vannak 
merülve, mely nagyon hasonlít a semmihez. Ez a sze-
rintem nagyon szegényes felfogás a régi héberek ré-
széről a tudatlanság bevallása nem pedig kijelentett 
dogma. 

Az új-szövetség némely helyein a Hades egészen 
megfelel a Sheolnak. Ez a »láthatatlan hely* (Lausanne), 
a » halottak tartózkodása* (Segond). Mikor Jézus Kaper-
naum városának azt hirdeti, hogy a pokolig (hades) fog 
aláztatni, azt mélyebb megaláztatással fenyegeti, mintha 
végkép leromboltatnék. Mikor az általa alapítandó egy-
háznak azt igéri, hogy azon a pokol (hades) kapui se 
veendnek diadalt, azt akarja mondani, hogy a szellemi 
társaság teljes egészében feltalálható lesz a jövő világ-
ban, vagyis az újjászült emberiségnek tagjai diadalmas-
kodnak a halálon, feltámadván abból miként az ő fejük. 
E két magyarázat különben összeegyeztető. Hanem a 
mi előttem nem látszik lehetőnek az az, hogy a hades 
kapuin az »eretnekséget és üldözéseket* (Martin), a po-
kol hatalmát* (francia akadémia), vagy az »ördög ural-
mát* (Diodati) kell érteni. 

A rosz gazdagról szóló parabola még kevésbbé 
tanít a hagyományos pokolról. Világosan Hades-ről van 
szó, mely a farizeusok nézpontja szerint két részre van 
osztva. Az egyikben, mely másutt paradicsomnak nevez-
tetett, a hívek már a jelen élet bajairól megvigasztalva 
vannak, a másik kegyetlen szenvedéseknek helye, a láng 
által symbolizálva, mely az önzőket gyötri, anélkül hogy 
őket megemésztené. Az eszmék, melyeket az Úr itt 
tekintélyével támogat, előttem a halottak túlélését és 
egy közvetlen Ítéletet tüntetnek fel, a megváltottaknak 
és a megátalkodottaknak végleges jutalmazásokról mint-
egy előizt szolgáltatván. Vagy legfeljebb azt kell hin-
nünk, hogy a gonoszok által kiállott gyötrelmeknek a 
halál és a feltámadás között még azon isteni céljok van, 
hogy megtérésök és idvességök elősegíttessék. 

2. Gehenna. 

A görög Géenna, a hébereknél azt a Jeruzsálem-
től délre eső völgyet jelentette, mely a Moloch-



nak nyújtott emberi áldozatokról volt hires, később pe-
dig Josiás, a buzgó reformátor által profanáltatott. Ezt 
az elátkozott helyet, mely később szemétgödörré lőn át-
változtatva, nevezé Bossuet »halál vö'gyének, hullák 
völgyének«, egyezőleg az »öletés völgyének * prófétai el-
nevezésével, melyet neki Jeremiás (VII. 32.) adott. Itt van 
az a hely, hol az örökkévaló Ítélete végrehajtatik, hol 
Jeruzsálem és Juda mintegy cserépedény összetöretik, 
hol a pártütők hullái az égi madaraknak és mezei va-
daknak eledelül dobatnak. Ez a szomorú völgy össze-
zavartatik most azzal a szörnyű csatatérrel, melyről 
Esaiás utolsó versében van szó, majd meg Hamona-val, 
melynek colossalis sírja fogadandja be a Góg számtalan 
katonáinak hulláit. 

Jézus a nabi-k nézpontjára állva, használja a ge-
hennát a végső büntetés, helyesebben a végpusztulás 
képleges kifejezésére. A Hades bfzonynyal magába 
foglal egy előleges Gehenna-félét; de az Úr a Gehenná-
nak szörnyű nevét, a reménytelen kárhozatra, azon bün-
tetésnek tartja fenn, mely a második feltámadás után a 
semmiségbe merítendi a javíthatatlanokat. A tűz gehen-
nája és a tüzes kemence kifejezések hirdetik az isten-
telennek az ő lényének teljes elpusztulását: megemész-
tetik teste és lelke, organismusa és személyisége. 

Az apokalipsísban egy egészen analóg képet ta-
lá'unk. A kénkő- és tűztől lángoló tó még erélyesebben 
jelöli a gonoszoknak kiűzetését. A kén mefiticus gőze 
csalhatlanul kiöli egész a microbokig azt a SZÍVÓS életet, 
mi egy közönséges égésnél még fennmaradna. Valamint 
az a lángoló tó is világosan azonosítva van a második 
halállal és ebbe merülnek el az okos lények, a szemé-
lyesített abstractiók, amelyek históriai valósulásokban 
létezni megszűnhetnek, de örökké nem szenvedhetnek. 
A halál a mi utolsó ellenségünk és a Hades az ő test-
őre lerontatnak, örökre elnyelettetnek, valamint az ördög 
is. A halál nem leszen többé. Az apostolok nem beszél-
hetnének így, ha másutt az örök szenvedést állítanák 
és a halál nevet neki adnák. Ellenkezőleg meg kellene 
vallaniok, hogy a halál soha se lesz legyőzve, hanem 
az uralkodni fog szünet és vég nélkül az emberiségnek 
egy részén. Csakhogy az nem lenne többé evangelium. 

3. A féreg és tűz. 

De azt mondják talán : Jézus a gyötrelmek örökké-
valóságát tanította, mikor szólott a féregről, mely meg 
nem hal és a tűzről, mely ki nem alszik. 

Tagadom ezt a következő okokból : 
1. Márknak az a helye (IX 43—49.), mely ezt a 

képet számunkra fenntartotta, valósággal synonim a 
Gehennával. 

2. Azok Ézsaiás utolsó verséből vannak véve, a hol 
a hullák elenyésztetéséről van szó, nem pedig az élőkre 
szabott büntetésről. 

3. Ellenkezik ez a semi nyelvek, sőt a görögnek 
geniusával is, hogy az aofieovov epithetonnak, és a vele 
rokon szavaknak absolut értelmet tulajdonítsunk. 

4. Az a tűz úgy van felmutatva Ker. Jánostól, sőt 
magától a Krisztustól is, mint amely megemészti a ga-
bonától elválasztott polyvát, a gyümölcsöt nem termő 
fat, a terméketlen kiszáradt tőkét. A %o nvq 10 aofitűTOv 

szavak által jelölt isteni ítélet világosan arra való, hogy 
elenyésztesse. azt, ami haszontalan és szennyezett, nem 
pedig a tisztítás és lerombolás nélkül való gyötrésre. 

Ami a férget illeti, az még kevésbé jelenti a vég-
nélküli kínokat, sem pedig egy kínzott öntudatnak örökös 
gyötrését. Az emberi testeket az csak akkor támadja 

meg, midőn a halál azt érzéketlenné tette és midőn a 
tisztességes temetéstől meg vannak fosztva, így a pusz-
títás eszméjéhez a gyalázatét is csatolja. Józsue a tűzzel, 
hogy megemészsze a rondaságot az utolsó darabig, a 
döglött ái 'atokat és a kivégzettek hulláit, melyek a kár-
hozat völgyében a szemétdombra vettettek. Ha úgy te-
kintetett, mint halhatatlan, ez csak azt teszi, hogy nem 
vesz el, mielőtt munkáját elvégezte volna. Egyébiránt 
mindenki megegyezik abban, hogy a »halni* szót betű 
szerint való értelemben vegye, mikor férgekről van szó; 
hogyan adhat hát az orthodoxia egészen ellentétes je-
lentést (szenvedni anélkül, hogy megszűnnék valaha lé-
tezni), midőn azt az ő undorító harapásoknak átadott 
kárhozottakra alkalmazza ? Ilyen exegesissel a biblia 
tekintélye üres szó. 

4. Atcov, aicoviog. 

Hogy a nvQ auoviov kifejezés legelső értelmére 
visszamenjünk, melylyel annyiszor visszaéltek, elég lenne 
megmutatni azt, hogy az az »örök tűz« tökéletesen egy 
és ugyanaz a Gehennának ki nem alvó tüzével. 

Az új-szövetségben azok a görög szavak, melyekkel 
mi az »örökkévalót*, »örökkévalóságot« vagyunk kény-
telenek visszaadni, a héber eredetinek bizonytalan jelen-
tését adják. Auov, aequivalens az C ^ J J - m a l , jelent egy 
századot, egy kort, egy határozatlan, de nagyon hosszú 
korszakot. A »századokat* néha »világok*-kai fordítják. 
A jelen világ vagy ez a világ jelenti a mostan folyó 
kort, mely az Úrnak távollétével és a sátánnak uralko-
dásával van jellemezve; ellenébe teszik annak a jövő 
századot vagy azt a »világot*, azaz a Krisztus ország-
lásának idejét. Az örökké, mindörökké, örökkön örökké 
kifejezéseket lehet ugyan alkalmazni végtelen időtar-
tamra is, de szorosan véve absolut fogalmat nem tartal-
maznak. 

Ugyanezt mondhatnám az auonog melléknévről; 
kénytelenek vagyunk azt »örökkévalóval* fordítani, pedig 
az inkább csak a jövő világ létezésének módját jelenti, 
mint vég nélküli fennmaradást. Abban a nevezetes vers-
ben, a hol Jézus a xolaoig auoviog-1 ellenébe teszi £ior] 
aiconog-nak (Máté XXV. 46.) az örökkévaló szó nem 
jelöli egyenesen a büntetések és jutalmak tartamát, ha-
nem hirdeti, hogy ez a kétféle jutalmazás a síron túlra 
van fenntartva. A rosszak sorsát illetőleg a fő kifejezés 
itt a y.olaüig. Ezt a szót »gyötrelmekkel* fordítni, hozzá 
még többesben,1) mely a középkor kínzásait juttatja 
eszünkbe, olyan hamisítás, amit a mai előhaladt exege-
sis elitéi. Kolaoig egyszerűen büntetést jelent, nem pe-
dig gyötrelmet vagy szenvedést. A classicus görögben ez 
a szó a javításnak és eltörlésnek fogalmát tartalmazza. 
De mi a büntetésnek általános eszméjét tehetjük hozzá. 
És most megint az a kérdés áll elő, hogy miben áll 
hát a bűnösnek végleges büntetése ? Úgyde a szent irás 
azt már ezerszer megmondta nekünk, hogy az halál, 
végképeni halál. Tehát a legvégső büntetés egy meg-
fosztás, egy veszteség, és igy mint a hívőknek élete, az 
is absolute örökkévaló. 

E magyarázat támogatására jegyezzük meg azt, 
hogy a szent irók, kik ismerik, hogy e két melléknév 
határtalan időtartamot jelent, tartózkodnak azt használni 
akkor, midőn az istentelenek jutalmáról van szó. Más 
részről pedig ezek soha se neveztetnek örökkévalóknak, 
halhatatlanoknak vagy romolhatatlanoknak, és ha örök 
bűnről, örök Ítéletről, örök kárhozatról van szó, ezeken 

') Károlyi nem is fordítja többesben, de a francia, még a 
Segond-féle is többesben, »peines eternelles.c 



a szólásokon egyszer véghezvitt cselekedeteket kell ér-
teni, melyek magok után visszavonhatlan következéseket 
hoztak. 

Van azonban az apokalipsisban néhány olyan vers, 
mely erre a mi elméletünkre zavarólag hat. Ott gyöt-
relmekről van szó, melyek örökké tartanak, vagy a me-
lyeknek füstje felmegy örökkön örökké. De ez az örök 
füst, mely az ó-szövetségből kölcsönzött metafora, nem 
annak örökkévalóságát foglalja magába, amit az isteni 
igazság megemésztett; minthogy e prófétai képeknek 
helye azt engedi hinni, hogy azok egy földi katasztrófát 
jelképeznek ; végül a két utolsó hely nem is az embe-
rekre tartozik, hanem azon titkos bűnösökre, a kiknek 
legtöbbje abba a rendszerbe tartozik, a hova a »nagy 

-parázna, az ördög, a fenevad, a liamis próféta.« E jel-
képes szavak tehát nem engedik meg azt, hogy a többi 
szentirástól különböző dogmára következtessünk abból. 

5. A halál és synonimjai. 

Nem gondolok arra, hogy tagadjam a sírást és 
fogcsíkorgatást, mely az istentelenekre a kívül való sö-
tétségben várakozik. De e jövő szenvedések nem képez-
nek végleges büntetést: azok azt megelőzik és arra 
valók, hogy azt elfordítsák. A bűn zsoldja a halál. Ime 
ezt állítják Jézusnak legelső bizonyságai, mindegyik a 
maga módja szerint, és a kifejezések, melyeket használ-
nak, bizonyítják azt, hogy ők a halál szót természetes 
és absolut értelmében használják. 

Igaz, hogy Pál az újjá nem szülötteket úgy tekinti, 
mint halottakat. Ez azt teszi, hogy előtte a halál egy 
állapot ? Nem. A halál mindig az élettől való meg-
fosztást jelenti. Ugy de az egyetlen emberi élet, mely 
Isten előtt számít, az egyetlen, amely által mi összeköt-
tetésbe jöhetünk vele : a szellemi élet. Míg bennünk a 
psychicus életnél magasabb nincs, addig a földhöz tar-
tozunk, ama fensőbb világ számára nem létezünk; mikor 
pedig a mi 7tvevf.ia-nk amaz isteni nvevga által van ter-
mékenyítve, általmegyünk a halálból az életre, feltáma-
dunk és a Krisztussal ama mennyei helyekbe felmegyünk. 
A hivő »meghalt a bűnnek« vagy »meghalt a törvény-
nek*, olyan kifejezések, melyek jelölik azt, hogy a test, 
mint az életnek főmozgatója, a szellem által van helyet-
tesítve.. 

Az »örök haláU még kevésbé képez állapotot. Az 
első halál a mostani lét elvesztése levén, a második ha-
lálnak a jövő lét elvesztésének kell lenni. 

így az új-szövetségi görögben a davanog soha se 
jelent egyenesen szerencsétlenséget. E szó mindig halált 
jelent, csakhogy most a fizikai én-re, majd a szellemi 
én-re alkalmaztatik. Adjuk hozzá, hogy majd megelőző-
leg van használva, midőn a rombolás hatalma még csak 
most kezdte el munkáját, majd szigorú pontossággal, hogy 
egy büntetésnek teljes végrehajtását jelölje. így értve, 
a halál minden bajok közt a legnehezebb; mert az meg-
fosztja a bűnöst mindazon javaktól, melyeket birt, mind 
azoktól, melyek neki ajánlva voltak. 

Sabatier, Menegoz és Bábut munkái után azt hi-
szem, hogy egy nyitott ajtót törnék be, ha még azt 
mutogatnám önök előtt, hogy Pál is az istentelenek 
megsemmisülését tanította. János szint oly határozottan. 
A szeretett tanítványra nézve az élet és halál oly kife-
jezések, melyek végleges sorsunk alternatíváját állítják 
fel; és míg a hitetlen elvesz, vagy a világgal együtt 
elmúlik, a hivő kiváltsága abban áll, hogy nem hal meg 
soha, hogy örök életet nyer és örökké fennmarad. A 
kárhozottak számára fenntartott kínok és gyötrelmekről 

a negyedik evangelium egy szót se szól, és az apoka-
lypsis az, mely a minden kategóriájú pártütők bünteté-
sének e jelentős nevet adja : »második halál.* Ugyanezt 
a hitet találom Péter két levelében, a hol csupán a ipxooa 
szónak (romlás, pusztulás) gyakori használatát emelem 
ki. így a három fő apostol tökéletesen megegyezik abban, 
hogy a természeti embert úgy tekintse, mint veszendőt, 
mint egy tökéletes halálnak feláldozottat és hogy a Krisz-
tus szelleme által való újjászületést a halhatatlanság el-
engedhetetlen föltételévé tegyék. 

Bajos lenne föltenni azt, hogy ez a három nagy 
apostol nem tudta, rosszul értette, vagy kijavította mes-
terét egy ily főben járó kérdésben. Szerencsére ilyen 
elhajlás nem való, igyekeztem ezt önök előtt megmu-
tatni, de e tárgyban még egy oly komoly és részrehaj-
latlan tanulmányra is támaszkodhatom, mint M. D. H. 
Meyeré. Szerinte Jézusnak képei és kifejezései az első 
evangéliumban előre éreztetni engedik azt, hogy az el-
veszettek szenvedései lelkük és testüknek szörnyű és teljes 
elpusztulásában végződnek. A gonoszság cselekedői a jövő 
világ büntetései által megemésztetnek. Elvesznek fájdalmaik 
között reménytelenül. 

Az egész új-szövetség szerint a személyes teremt-
ménynek megvan ez a szörnyű tehetsége, hogy önmagát 
elveszítse, hogy visszatérjen a semmibe az által, hogy 
bezárja lelkét az életnek szelleme előtt. 

(Vége köv.) Baksay László. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Magyar olvasókönyv a középiskolák I-ső osztálya 
számára. Az ev. reform, egyetemes konvent munkálata 
alapján készült s a tiszáninneni evang. ref. egyházkerület 
által életbeléptetett tanterv értelmében szerkesztette Molnár 
Lajos, gymnasiumi tanár. Kiadja a »Sárospataki 
irodalmi kör*, a főiskola költségén. 1. kötet. Ára 
fűzve 90 kr, fűzetlen 83 krajcár. Sárospatak. Nyomatott 

Steinfeld B., a ref. főiskola betűivel. 1887. 

Midőn e magyar olvasókönyvben egy igen haszna-
vehető iskolai kézikönyvet szemlélek magam előtt, en-
gedje meg a mélyen tisztelt szerkesztőség, hogy egy pár 
idevágó kérdéssel megelőzzem ismertetésemet! 

A »Sárospataki irodalmi kör«-nek" ismerem múlt-
ját, tehát csak tisztelettel és méltánylattal szólhatok 
törekvéseiről és működéséről. Mindazáltal önzetlen ér-
deklődésem nem tartja szükségtelennek s még kevésbbé 
sértőnek fölvetnem azt a kérdést : ha vájjon eléggé tág-
körű-e e kör működése s nem kiván-e módosítást el-
járása ? 

E nagy tiszteletet érdemlő körnek célja ugyanis 
mindig az volt, hogy a tiszáninneni ref. egyházkerület 
iskoláit megfelelő kézikönyvekkel ellássa. Buzgólkodjék 
és buzdítson az alkalmasabb, a tökéletesebb iskolai köny-
vek írásában, nehogy véletlenre bizassék ez egész nagy 
fontosságú ügy, s a folytonosság és ellenőrzés hiányában 
hol igen is nagy legyen e tekintetben a termelés, hol 
megakadjon avagy visszaesés álljon be. 

E bizottság valódi céljainak s kifogástalan szellem-
ben való tevékenykedésének megvalósítását illetve azon-
ban, gátló körülménynek tartom azt, hogy a szellemi 
érdek az iskola anyagi érdekeivel össze van fűzve. 

Az Iíodalmi kör által jóvá hagyott művek ugyanis 
a »főiskola költségén« jelennek meg. 

Ez a módozat könnyen nagy akadályára lehet a 
szabad versenynek. Lehet oly iskolai gondnok, ki jöve-



delmi forrásúi használja e körülményt, s egyrészről szűk-
markúlag jutalmazza az irói fáradozást, másrészről oly 
nagy számban nyomatja kiadványait, hogy éveken, sőt 
évtizedeken át ugyanaz a könyv lesz közhasználatban. 
Ezeken kivül elodázza az új művek megjelenését; erő-
szakolja könyveinek mindig újonnan való megvásárlását ; 
az egész egyházkerületben ugyanazt az egy kézikönyvet 
teszi közhasználatúvá, s mindezek által a fejlődés fölté-
teleit : az összehasonlítást, a két vagy három könyvnek 
egy célra való engedélyezése által ébresztett versenyt, a 
szellemi szabadabb mozgást lehetetlenné teszi. Oly mo-
nopolium áll be, mely kínos béklyó gyanánt szorít. — 
Hogy kedvezményeket nyújtani a főiskola e téren nem 
igen akar, jelzi e könyv ára is, melynél sok fővárosi 
könyv olcsóbb. 

Ha rajtam állana, e tekintetben reformokat sür-
getnék. 

Másik kérdés, melyet könyvismertetésem előtt föl-
tenni helyén valónak tartok, a következő : meg van-e 
már határozva az a keret, melyben egy magyar olvasó-
könyv Írójának okvetetlenül mozognia kell ? El van-e 
már egyetemesen döntve és el van-e mindenki által 
fogadva, hogy az olvasókönyv önálló iskolai kézikönyv e, 
a középiskolákban vagy csak segédkönyvül tekintendő a 
magyar nyelv, történelem, föld- és természetrajz, nép-
isme stb. támogatása céljából ? S ha netalán az a hall-
gatag megállapodás volna érvényben, hogy az olvasó-
könyv önálló kézikönyvül tekintendő : vájjon el van-e 
már döntve, hogy a lelki életnek minő tehetségeire has-
son az? Mily részt követelhet abból az érzelem-, érzelem-
és kedély-világ ? Kötelez-e valamely rendszer egy oly 
irót, a ki olvasókönyv szerkesztésére vállalkozott ? Hát 
az anyag forrásait illetőleg van-e bizonyos megállapo-
dás, s az anyag elrendezésében áll-e fenn valamely 
utasítás ? 

Az előttem fekvő olvasókönyv eme kérdésekre 
nézve nem nyújt bizonyos támaszpontokat, sőt az »Elő-
szó* ilyféle kifejezései, »a magam részéről*, »szerintem«, 
»arra törekedtem olvasmányaim kiválasztásánál, hogy 
azok úgy tartalmilag nemes irányúak legyenek, mint 
alakilag megüssék a mértéket* : azt az ingadozó és 
tetszőleges álláspontot jelzik, a mely eddigelé napiren-
den volt*. 

Éppen nem könnyű dolog tehát birálóra nézve el-
találni a helyes mértéket s akként mondani ki az ítéle-
tet, a mint azt a tanítvány lelki élete és az iskola illető 
osztályának követelménye valóban igénylik. A bírálat 
épp oly egyéni lehet a felfogásban, aminő az egyes szer-
kesztőké. 

Molnár Lajos az olvasókönyvek célját következő-
leg írja körül: »azok a gyermek ismereteit gyarapítsák, 
értelmét fölvilágosítsák, szívét, lelkét, erkölcsi érzését 
nemesítsék, Ízlését finomítsák, nyelvkincsét gazdagítsák, 
kifejezési képességét erősítsék, irányozzák.* 

Nagyon helyes körvonalozás, a melyet még inkább 
tetszővé tesz szerző az a nyilatkozata, hogy mindezeket 
úgy véli elérhetőnek, ha : »Család, iskola, isten-, ember-
és hazaszeretet képezik azon fonalat, melyre kiválasztott 
darabjai(m) fűzve vannak.* 

Ámde az első lépéssel, a midőn olvasmányait tár-
gyalni kezdi, tova ugrik a gyermek lelki életétől, az 
eddigi ismeretkörtől, mivelhogy a könyv I-ső szakasza 
»Leírások, elbeszélések, elmélkedések*-kel foglalkozik, a 
II. tanító-mesékkel és közmondásokkal, a III* népmesék-
kel és mondákkal, a IV. görög mondákkal s történeti 
elbeszélésekkel, az V. H u n - m a g y a r mondákkal, a VI. 
jellemvonásokkal és a VII. költeményekkel. 

A fogalomkörök tehát semmit sem különböznek a 
régi (céltévesztett) megszokottól. Holott itt nem mű-ne-
mek és fajok ismertetésére van szükség, hanem arra, 
hogy a tanuló lelkét egész mindenségében hatalmunkba 
kerítsük, hogy azzal azután belátásunk szerint cseleked-
jünk. De ez teljes lehetetlen, ha egy másik nagy mun-
kát is végezni akarunk, azt, t. i. hogy a költői írásfajokat 
szemléltessük. Képzeljük csak, hova csaponghat egy-egy 
tanár előadása, midőn ő kedvelt tárgyának fejtegetésébe 
belemelegszik! — Előtérbe nyomulnak a műbecs, a 
nyelvezeti, szóval, az alaki célok, s a lélek nevelői mun-
kája ismét háttérbe szorúl. A jelenlegi beosztás szerint 
nem lehet másképpen. Avagy kisértse meg bárki e mű-
fajok szerint összesorozott részek foglalatját egészszé 
sorakoztatni, s meg fog győződni, hogy előtte egy 
tarka-barka kép, egy chaosz áll, olyan, mintha : 

»Lónyakat a festesz ha ragasztana emberi főhöz, 
S többszínű tollakkal vonná be az innen-amonnan 
Vett tagokat s hal lenne alant rút barna alakkal 
A fenn szép deli nő.« 

Erezte ezt szerző ugyancsak, de bizonyára ártani 
vélt jeles műve elterjedésének, ha : Isten, csr.lád, haza, 
természet, emberiség címek alatt sorakoztatja olvasmá-
nyait. Pedig, ha ezt teszi, megveti alapját egy fejlődés-
képes olvasókönyvnek. E beosztás ugyanis magában 
foglalja az ember viszonyait a legrégibb kortól mai na-
pig és örökre. S mivelhogy ez olvasókönyvet több kötet 
fogja követni, föl egész a VlII-ikig : oly alapról kellett 
volna gondoskodni, mely kimeríthetlen s örökre tökéle-
tesbíthető. Mert minél természetesebben megismertetem 
az ifjú emberre1 az emberiség nagyszerű törekvéseit ama 
viszonyok keretébén, melyet fentebb jeleztem volt, annál 
inkább elértem célomat az olvasókönyvek által. Azokat 
a célokat, melyeket Molnár is helyesen írt körül. 

Egyszersmind előkészítettem az anyagot, azaz ta-
nítványaim lelki életét a szellemi nyilatkozatok megér-
téséhez és becsben tartásához. Mert nem szabad felejteni, 
hogy a gymnázium ezt tűzte ki legfőbb céljául. Ugyan-
azért bele kellene vonni ama jelzett körökbe a klasszi-
kusok ilyféle viszonyait is. S ezáltal míg egyrészről vé-
geztem a lélek mívelését művelődéstörténelmi alapon, 
másrészről fölkeltettem az érdeklődést azon irók iránt, a 
kikkel gymn. pályájukon foglalkozniok kell. A remekírók 
lefordított művei oly sok anyagot nyújtanak e tekintetben, 
hogy szinte meglepő az a közöny, melyet azok iránt a 
gymn. nyelvtanárok tanúsítanak. Igaz, hogy Molnár Lajos 
könyvében is van néhány görög monda és jellemvonás, 
de mi az ahhoz képest, a miként azt kiaknázni és 
egészszé alkotni kellene! S minő nagybecsű iskolai köny-
vet alkothatna az, kit az ily anyagok felhasználásától 
az iskola céljai el nem zárnak, sőt inkább azt fokozatos 
használattal ajánlatossá teszik. 

Kérdés azonban, helyeselhető-e ez okoskodás ? 
Szükséges-e, hogy egyik kötet olvasókönyv folytatóla-
gosan fejleszsze ama határozott irányban az embert, a 
mely jelezve volt ? 

Ha helyeselhető és szükséges, az, esetben okvetle-
nül más irányt kell követni a gym. olvasókönyvek szer-
kesztésében, mint az eddigelé történt. 

Molnár Lajos 9 ív terjedelmű magyar olvasókönyve 
az említett elvek keretébe nem illeszthető be. De, mint 
mondám, kérdés, ha helyeselhetők-e ez elvek ? 

A régi módozat zsinórmértéke szerint e könyv 
kiváló, sok tekintetben kitűnő. Több olvasmányáról me-
rem állítani, hogy a szépnek sok érzését s a szívnek 
sok nemes élvezetét magában foglalja, szóval a lélekben 



rejlő szikrák kilobbantására alkalmas. S a mi elismerést 
érdemel, az átvett olvasmányokat megtisztította hibáiktól. 
Nyelvezeti, szünetjelzési tekintetben az egész könyv ép 
és egészséges. Nyomdahibái nincsenek, betiii alkalmasak, 
s az egész könyv jó hatást kelt megjelenésével. Illető 
körökben bizonyára óhajtanak megismerkedni vele, s érte 
a becsületes fáradozónak okvetlenül megadják az elismerés 
koszorúját. 

Miskolcon, 1887. julius 22-én. 
Dr. Kerékgyártó Elek. 

B E L F Ö L D . 

Fopásztori beszédek.5') 
(Visszaemlékezésül Szász K, püspök k.-somogyi látogatására.) 

Bálványoson május i-én az ima és apostoli köszön- | 
tés elhangzása után, a fopásztori beszéd ekként szólott: 1 

»Örömmel jöttem hozzátok, — úgymond — hogy , 
megismerjelek titeket is, mert sok jót és dicséretest 
hallottam felőletek, — hogy ismerjelek titeket, ama nagy 
Pásztornak példáját követvén, ki óhajtotta ismerni az ő 
juhait és ismertetni azok által. Én is ezért jöttem hoz-
zátok egy részről, de azért is, mivel hallottam bajaitok-
ról, melyeknek orvoslásában talán segítségetekre lehetek. 
Bajok vannak ugyanis nálatok, — tudom azt, hogy ti 
50 évvel ezelőtt történt templomépítés, 25 évvel ezelőtt 
végbevitt paplak-ujitás és 15 évvel ezelőtt teljesített 
iskola-csinálás miatt adósságokba keveredtetek, melyek-
nek mintegy negyedfél ezer forintnyi összege terhesen 
nehezedik ti reátok, — e mellett igen sok nálatok az 
egyházi adóhátralék is, úgy hogy e miatt az egyház 
anyagi ügyei zavarba jöttek, s majd elviselhetetlen te-
herré lesznek. Ezen bajaitokat ismervén s orvosolni óhajt-
ván, ha szavaimban az orvosság keserű leend, nem lesz 
az az én hibám, mert a betegséget, a rosszat csak rosz-
szal, keserűvel lehet megorvosolni. A betegség azonban 
az orvosságnál is rosszabb. A bajok száma tehát nem 
épen kevés és én csudálkozom e bajok felett, mert ti 
más részről az Isten házát szeretitek, az Úr asztalához 
szívesen járultok. A szomorú állapot e szerint nem az 
érdektelenségből származhatik. Nem is abból — mond-
játok — hanem a szegénységből, tehetetlenségből. Tudom 
azt, hogy közületek sokan elszegényedtek, tönkre men-
tek, elköltöztek; de a bajnak oka nem itt lehet, mert 
még a vagyonosabbak sem teljesítik pontosan kötelessé-
geiket. Azt mondjátok: » « « lehet azokat teljesíteni a 
reátok nehezülő nagy teher miatt.« Hát nézzük meg, 
több-e csakugyan a teher, mint régente volt ? Az adó 
több ugyan, de a kereset-források is megszaporodtak. 
De meg azután, ha megnézzük a régviselteket, nem is 
több a valósággal a régihez viszonyítva. Hiszen régente 
40—60 napot szolgáltatok, teljesítettétek a közmunkát, 
útcsinálást, — adtátok egyedül a véradót, a dézmát: 
mindez összevéve, sokkal többre megy, mint a mennyit 
most fizetnetek kell. Hát még, ha ehhez azt is hozzá-
vesszük, hogy e sok teher ért semmi jogotok nem . volt, 
mert földhöz kötött urasági vagyon volt a jobbágy, fiával, 
unokájával együtt, mint a fejős tehén, melynek ivadékja 

*) Midőn e beszédeket, a püspöki látogatás alkalmával tett Ígé-
retünkhöz képest, itt mintegy koszorúba fűzve közöljük, azt hisszük, hogy 
olvasóink is köszönettel veszik B. L. lelkész ár szívességét, ki feljegy-
zéseit mindjárt a vizitáció után lapunk rendelkezésére bocsátotta. 

Szerte. 

is a gazdát illeti. És most szabad emberek vagytok, 
kiknek nemcsak kötelességei, de jogai is vannak. 

Nem itt a baj, hanem a tí megváltozott életmódo-
tokban, uj szokásaitokban, melyek több költekezéssel jár-
nak, — melyek nem engedik leróni köteles tartozásaito-
kat. Elismerem én, hogy az újabb társasági követelmé-
nyek úgy vonzzák az embert, mint a föld a rajta levő 
tárgyakat; de vannak szokásaitok, melyeket nem kiván 
a mai idő halaszthatatlanul. A ruházatban, eszem-iszom-
ban, lakmározásban való fényűzés az, a mi megemészti 
a jövedelmet s háromszorosnál is többet követel a kö-
telezett tartozásoknál, — némelyek az adóra adnak évi 
20—30 frtot, a halotti torra jó ha elég háromszor annyi! 
E tulságoskodás anyagi tönkrejutást hoz maga után, 
mert a ki a lejtőn lefelé megindul: nem tartóztathatja 
vissza magát, még ha a völgyben posványt vagy mocsa-
rat tud is. Ez lesz a ti sorsotok is: vigyázzatok! 

De mit tartozik mindez — kérditek — a fopásztori 
hivatalhoz ?! Tartozik nagyon is, mivel az anyagi rom-
lással együtt jár az erkölcsi és vallásos siilyedés, mert 
a ki minden igyekezetét a maga anyagi dolgának ren-
dezésére fordítja : az nem gondolhat eléggé lelkére, 
mivel senki sem szolgálhat két úrnak. Itt ti anyagi bajo-
tokkal küzdőtök : el fogtok feledkezni lelketekről. így 
hozza az anyagi romlás az erkölcsit is maga után. Tá-
voztassátok el ezt a romlást, mely egyházunkat fenyegeti 
végveszedelemmel. 

De nem akarlak benneteket teljesen elszomorítani, 
hiszen nem a nagy többség az, csak egyesek, kikre 
szavaim értetődnek, — ezek vegyék szívökre szavaimat, 
mert nekem, mint atyának mindegyik gyermekem jóléte, 
boldogulása szivemen fekszik. Vannak közöttetek ezek 
mellett olyanok is, kik elég buzgóságot mutatnak az 
egyház iránt, kik szívesen viselik az egyház terheit, s 
az egyház külső és belső építésén örömest fáradoznak. 
Vannak, kik másokat példáikkal, intéseikkel szívesen 
támogatnak, — férfiak, nők, kik a fiatalabbaknak maga-
viseletére szívesen ügyelnek. Ezeknek jó példáit köves-
sétek, mert mint a rossz, úgy a jó is példák által gya-
rapodik. Járjatok tehát elől jó példával s a fiatalok ve-
gyék be a ti oktatásaitokat.* Ajánlja még a gyermekek-
nek rendes iskolába járatását, taníttatását az elöljárók 
és szülők figyelmébe, mert most már a földmívesnek is 
szüksége van a maga állásához mért tudományra, ha 
boldogulni akar. Tegye meg — mondja végül — min-
denki a maga kötelességét, a ki tanító a tanításban, a ki 
intő az intésben, a ki előljáró szorgalmatossággal járjon, 
a ki máson könyörülő vidámsággal mívelje. Vegyétek 
mindezt figyelembe, a jó példát kövessétek, — a rosz-
szaktól őrizkedjetek, így fognak rendbe jőni ügyeitek s 
legutoljára Istennek segedelmét kéri konyörgésében e cél 
elérésére. 

Endréden tartott beszédében ezek voltak a főbb 
gondolatok-. 

»Örömmel jelentem meg közöttetek, kiket jó híre-
tekből már ezelőtt ismerni véltelek és most arról győ-
ződöm meg ti közöttetek, hogy a hir valót mondott, a 
buzgóság szép jeleit látom a gyülekezetben, különösen 
e díszes egyházban. Tudom azt, hogy e szent helyet 
szeretitek, mert buzgón látogatjátok, az iskolát kedveli-
tek s abba gyermekeiteket örömmel feljáratjátok, vad-
házasságnak, erkölcsi bajoknak példái nincsenek ti kö-
zöttetek. Mind ez szép buzgóságnak jele ; de értesülve 
vagyok arról is, hogy e buzgóság mellett uralkodnak 
közöttetek olyan bűnök, melyeket elhallgatnom nem 
szabad, minő p. o. a káromkodás elharapózása, a melyre 
vonatkozólag figyelmeztetlek benneteket az Üdvözítő sza-



vaival: »Nem az fertőzteti meg az embert, a mi a szájon 
bemegy, hanem az, a mi azon la jő;« pedig az apostol 
megparancsolta azt is, hogy semmi tisztátalan beszéd lei 
ne jöjjön a ti szájatokon. Hallottam azt is, hogy ama 
megnevezhetetlen bűn, mely a családokat fenyegeti ki-
veszéssel, itt is kezd lábra kapni, pedig milyen szépen 
irja le a zsoltárok irója a családos ember boldogságát a 
128. zsoltárban, midőn így énekel: a te feleséged mint 
a termo szőlő a te házaidban, a te fiaid mint az olajfá-
nak ágai a te asztalod körül, így áldatik meg a férfiú, 
ki féli az Urat, hogy meglátja fiainak fiait; a 127-ben 
pedig ezt mondja : az urnák örökségei a fiak és az asszony 
méhének gyümölcse jutalom; a zsidókhoz irott levélben 
így szól az apostol: tisztességes dolog mindenek fölött a 
házasság és a fertelmesség nélkül való ágyasház, a házas-
ságrontókat ivedig megítéli az Isten. Hallottam azt is, hogy 
nem épen ritkák nálatok az atyafiak közötti perlekedé-
sek, ezekre nézve utasítlak benneteket a korinthusiakhoz 
intézett figyelmeztetésre, kiknek megmondatott, hogy ha 
törvénykezésük van egymással, a szentek előtt és nem a 
pogányok előtt törvénykezzenek, fűiért nem szenvedtek in-
kább bosszúságot, miért nem tűritek inkább a kárt? de 
inkább ti tesztek boszut és kárt, még pedig a ti atyátok 
fiainak. Figyelmeztetlek benneteket, hogy buzgóságotok 
és hitetek csak akkor lesz igaz, ha az ilyen cselekede-
teket elhagyjátok, mert csak az a hit igaz, mely jó 
cselekedetekben nyilvánul. Kérlek e mellett benneteket, 
hogy beszédeitek, cselekedeteitek, érzéseitek legyenek 
tiszták, — így számíthattok arra, hogy Isten szorgalma-
tokat ezután is megáldja, benneteket megsegít, hogy ez 
megtörténjék, ezért óhajtok veletek imádkozni.« 

Kőröshegyen az apostoli köszöntés szavaiból kiin-
dulva így beszélt : »Milyen szépen, édesen hangzik e 
köszöntés az emberi kebelnek, különösen nektek, kik e 
szép Balaton mellékén laktok, édesen hangozhatik külö-
nösen akkor, ha a szél szánt barázdát e homokos talajban 
s vihar korbácsolja a szép tónak máskor mosolygó tük-
rét. Mily édesen hangzik nektek e mondás, kik békében 
laktok e csendes faluban, hangzik az különösen Urunk 
eme szent házában, hol őseitek sok kíizde'emmel vol-
tak kénytelen folytatni buzgólkodásuk gyakorolhatását, 
midőn a hatalom és uralkodó vallás nevében templomuk 
elvétetett, midőn leveles színben, lombsátorban imádták 
és pedig itt is szívből az egek urát. Imádták szívből 
nemcsupán lakostársaikkal, hanem messze vidékről e célból 
idemenekülőkkel is. Igen! e kőröshegyi gyülekezet az 
üldözések alatt gyűl- és menedékhelye volt a hitsorso-
soknak is. Ez a buzgósága az ősöknek meg van ti ben-
netek is, mert tudom, hogy ez lelkesített titeket arra, 
hogy tűzvész á'ral elpusztított épületeiteket, az elham-
vasztottaknál még szebbre, díszesebbre felépítsétek, hogy 
összetartás és áldozatkészség által 20 év alatt annyira 
rendbe jöjjetek, miszerint a roppant építkezési költség-
nek még utóbajaiból is kikeveredjetek. Ismerem tehát 
buzgóságotokat s örülök azon, hogy színről-színre lát-
ván titeket, a ti jó híreteknek megfelelő cselekedete-
ket látok. 

Hallottam és tudom azt is, hogy ti agg lelkipász' 
torotokat, kit a mennyei kegyelem szeme világától meg-
fosztott ugyan, ele lelke épségének s világosságának 
megtartása által megőrizett a ti számatokra: tiszteletben 
tartjátok, tanácsára, mondására épen olyan örömmel 
s készséggel figyeltek, hallgattok, mint életének a ti 
javatokra szentelt legszebb napjaiban. Tudom azt Ís, 
hogy lakostársaitokkal békességben laktok, megfogadván 
a zsoltár írónak tanácsát: »íme mely igen jó és gyönyö-
rűséges dolog az atyafiaknak egyességben való lakásuk.« 

Meg van tehát bennetek sok ilyen szép tulajdon, méltán 
csudálkozom azért, hogy igen tulajdonok mellett azon 
hibák uralkodhatnak közöttetek, habár nem épen nagy 
mértékben, melyek Magyarországnak egyéb részeiben 
is felütötték fejüket, a minők: az adósságbakeveredés, 
a fényűzés kezdődése a fiatalabbaknál. Ezek mind oly 
bajok, melyek nagy veszélyt rejtenek magukban. A 
fényűzés, a nem állásunkhoz mért öltözködés, mely ha-
tározottan ellenkezik a Timotheushoz intézett levélben 
olvasható e nembeli utasítással, mely így hangzik: »az 
asszonyok tisztességes öltözettel, szemérmetességgel és mér-
tékletességgel ékesítsék magukat', nem hajuknak fodorga-
tásával vagy aranynyal vagy drágakövekkel vagy drága 
öltözetekkel, valamint nem egyeztethető össze Pétér apos-
tolnak a nők magaviseletét tárgyazó eme kivánatával 
sem: »az asszonyoknak ékességük ne legyen külső, mely 
vagyon hajoknak feltekerésekben, aranynak viselésében, 
vagy szép palástoknak öltözetében, hanem a szívben elrej-
tezett embernek, a szelíd és csendes léleknek rothadat-
lanságában, mely az Isten előtt becsületes.« A fényűzés 
mondom, mert ez van emlegetve a most felhozott apos-
toli intésekben, elédtb szokás, később megszokás, azután 
kikerülhetetlen szükség és végre oly áldozás a test fel-
díszítésére, mely pazarlást, anyagi romlást von maga 
után. És hogy a fényűzés már a gondolkodás mélyébe 
kezdi bevenni magát, világos onnan is, hogy némelyek 
szegényesebb ruháikat hozzák fel mentségül a templom 
nem látogatása bűnének szépítésére, mintha az Úr a 
szép ruhát és nem a szívet kivánná magának áldozatul. 
Az adósságnak az olcsó kölcsönnek könnyelmű felvevését 
elébb teher, majd anyagi bukás követi; az adósságot 
felvenni könnyű; de megfizetni nagyon nehéz. Ezek a 
bajok fenyegetnek titeket atyámfiai, de még csak a 
kezdetén vagytok a veszedelemnek, működjetek oda, 
hogy el ne harapózzanak. Vigyázzatok e kis bajra, hogy 
nagyra ne nőhessen.« Ezután intéseket ad, miként őrizzék 
meg az ősök buzgóságát, hallgassanak az elöljárók inté-
sére, megdicsérte őket jó tulajdonságaikért, óhaját fejezte 
ki a buzgóságnak nemcsak megmaradása, de fokozódá-
sáért s végül könyörgött a gyülekezetek lelki és testi jóléte 
előmozdítására. (Folyt, köv.) 

R É G I S É G E K . 
Bornemisza Péter dunavidéki első református 

püspök éíete és munkái. 
(Folytatás.) 

Hazájába visszajővén, a helvét hitvallásúak igehir-
detője lett, írja róla Ilorányi,18) de hogy hol kezdte 
működését, még határozottan nem tudjuk. 1564-ben 
Zólyomból Bécsbe idézik, de még 1567-ben is ott van, 
a mely kitűnik »Isten városarol az menyorszagrol való 
enec^-é bői, melynek vers fejéből ezt olvassuk: »Balassi 
Janosnak es Gulyoc Annanac predikatora Bornemisza 
Peter Christus nevevei inti ez világot az üdvösseges 
eletre « O maga az »Ördögi kísértetekről« írt művében 
Husztot, Ungvárt. Nagyszombatot, Apajt (ide mint nagy-
szombati pap járt ki), Galgócot, Németujvárt és Pozsonyt 
említi tartózkodási helyeiül. Kétségtelen tehát, hogy mi-
előtt Semptére került volna, előbb ezekben terjesztette 
az evangyéliom világosságát. 756'4-ben — mint Bod 

18) Alexius Horányi: ^Memória Hungarorum et Provincialium 
Scriptis Editis notorum.< Wiennae 1775. Pars I. pag, 321. 



Péter is felemlíti 19) -— Telegdy Miklós prépost embere-
ket fogadott,, a kik azt bizonyítanák, hogy Bornemisza 
Péter Sibolthy Demeterrel együtt a szentek képeit ösz-
szetörte, a nemességet a király ellen támasztotta, mely 
ről ő maga is megemlékezik, midőn így szól : 20) »Két 
fő Pispek(ek) addig tőrének én reám, hogy fel kelleték 
jűnnem császár eleibe Sz(Z)olyomból: Elein(tén) azzal 
vádoltak császár előtt, hogy oltárt rontottam és eretnek 
vagyok és észvesztő. Végre hogy szembe kelék, azt kez-
dék kérdezni, miért házasottam meg, miért nem vettem 
tőlük föl az papságot, miért az Wr Vacsoráját ke-
nyérrel szolgáltatom, miért azt nem imáttatom. . .« 

Úgy hiszem maga az az egy körülmény, hogy az 
urvacsorájaban ostya helyett kenyeret szolgáltatott ki, 
teljesen elegendő bizonyíték arra nézve, hogy fíome-
misza már 1564-ben határozottan a kálvini 
irány liíve volt. A melyre külömben magából azon 
ténykörülményből is lehet következtetni, hogy csakis 
azzal a szilárd, rendületlen hittel nevelhetett a serdülő 
gyarmathi gróf Balassa Bálintkából oly állhatatos ref. 
főurat, a kiről az evangelikus Czvittinger is azt írja,21) 
hogy a kálvini irányú hittétel feltétlen követője volt. 
Kétségtelen, hogy Bornemisza szigorú puritán jelleme 
áthatotta és befolyásolta az ifjú Balassa Bálint fogékony 
lelkét is, mivel ugyanaz a vallásos érzés vonúl át »Isten 
énekei*-n mindenütt, mint a mily Istenbe való bizodalom 
ömlik ki Bornemiszának prédikációiból, melyekben ostoroz 
minden bűnt, a mi csak van a világon. Ez az ihletettség, 
vallásos vonások, s Bornemiszának prózában Ís zengzetes 
magyar irályától eltanult gördülékenység tették azokat 
az énekeket oly kedveltekké, elterjedtekké, hogy a XVII. 
században 13 kiadást értek, s az istenitiszteletek alkal-
mával az evangélikusok és reformátusok egyaránt éne-
kelték azokat, melyekről azoknak első kiadója, Rimái 
János azt írja, hogy olyat magyarul egy könnyen senki 
nem írhat, ha csak valaki magától Apollótól, a költészet 
és zene Istenétől el nem tanulja, vagy a tenger szélén 
űlő, bájolóan szép, csalogató énekű S'réntől, vagy a hires 
bűbájos nőtől Circétől, vagy a sziklákat és fákat báj 
hangokra csalogató Ampbiontól nem születik.'22) A XVI. 
szá/ad eme nagy költője már 10—11 éves korában — 
1562-ben — Bornemisza Pétertől szívta magába a tu-
domány és vallás első e'emeit.23) 

Bornemisza Péter a midőn Semptéről az 1578-ik 
évben elűzetett, Balassa Menyhért udvari papja le t t ; de 
hogy melyik évben lett semptei prédikátor, azt határo 
zottan eldönteni még nem lehet, az azonban bizonyos, 
hogy 1573-ban már ott volt. Mint már előbb is emlí-
tettem, ő maga semptei pap korában Pozsonyt legutolsó 
helyen hozza fel tartózkodási helyei között, a hol az 
1569-diki országgyűlésen prédikált is, melyről így ir : >2i) 
»Keservesen néztem szegény Maximiüanus császárra 
azért, hogy Posoni gyűlésben három bolondval nagy 
édesdeden mint elteréczelt asztala felöt. Mihent engem 
megláta, ottan1 'elkülde előle azér t : hogy az ország előtt 
az gyűlésben prédikáltam és tiltását meg nem fogadtam 
az ő pap tanácsi szerint.« 

(Folyt, kciv.) Thúri Etele, 
fegyházi ref. lelkész. 

19) Bod Péter: »Magyar Athénás.« 239. 1. 
2°) »Ördögi Kísértetekről* írt műve 864. levelén. 
21) Davidis Czvittingeri: »Specimen Hungáriáé Literatae.* Frank-

furti et Lipsiae, 1711. pag. 28. 
2a) Davidis Czvittingeri: ^Specimen Hungáriáé Literatae.« Frank-

furti et Lipsiae, 1711 pag. 28. 
23) > Századok* 1884. évf. 243. 1. 
24) íÖrdögi Kísértetekről* című műve 862. levelén. 

I R O D A L O M . 
A magyar nemzeti irodalom ismertetése a költői 

műfajok gyakorlati és elméleti tárgyalása alapján, pol-
! gári és rokoncélú iskolák számára szerkesztette Nóvák 

Sándor főv. polg. iskolai tanár. A polgári-iskolák tan-
tervéhez alkalmazott fennti tankönyv azok közé tarto-
zik, melyeknek hosszas életet jósolhatunk irodalmunkban. 
Bevezető pontjai után három szakaszban az egyes költői 
műfajokat, a lyrait, epikait és drámait ismerteti, míg a 
negyed k szakasz az elszórt irodalom-történeti anyagot 
szedi rendszerbe. Az egyes műfajok elméleti ismertetése 
rövid, de találó és minden tömörsége mellett annyira 
világos, hogy a polgári-isko'ák növendékei is könnyen 
megérthetik. A megértést nagyban elősegítik a gondo-
san ö-szeválasztott kitűnő példányok, melyek mindenütt 
megelőzik a műfaj elméleti ismertetését. A gyakorlat 
eme párosítása a/, elmélettel a könyvnek egyik legerő-
sebb, de nem egyetlen jóolda'a. Tárgyismerete egészen 
biztos s az irodalom-történet legújabb felfedezéseire is 
kiterjed. Szerzője nemcsak azzal van te jesen tisztában, 
hogy mit adjon tanítványainak, hanem a/zal is, hogy 
miként közölje velők a tananyagot. Valóságos paeda-
gogus, ki mindenütt ki tudja választani a lényegest, s 
mellőzni a lényegtelent. E mellett világosan, szabatosan 
és magyarosan tud írni, mely jó tulajdonságát már 
»Irály tan «-ának ismertetésében is kiemeltük most egy 
éve. A derék tankönyv Kókai kiadása s 1 frt 20 krért 
kapható. Melegen ajánljuk a tanférfiak pártfogásába. 

Magyar nyelvtan mondattani alapon. Irta Király 
Pál. Első rész. Polgáriskolák és középiskolák első osz-
tálya számára. Budapest, Méhner Vilmos kiadása 1888. 
Ára ? íme elvalahára egy iskolai tankönyv, mely alapos 
szakismeret mellett didaktikai tapintattal írva szem elől 
nem téveszti, kinek és mi célra készült. Szerző, mint 
gyakorlott tanférfiú, tudja, hogy más a tudományos ku-
tatásnak és más a tudomány közlésének methodusa, 
hogy az elsőnek a középiskolában helye nem lehet, az 
utóbbi pedig el nem döntött és tisztába nem hozott 
föltevéseket kerülve csak azt vonhatja tanítása körébe, 
a mihez egyáltalában kétség nem fér. Szerző tehát hátat 
fordítván az újabb keletű, de kétes értékű elméleteknek, 
a régi nyelvtanítók nyomdokiba lépett. »Innen lett, 
— mondja — hogy például a névragozásnak részben 
új rendszerét állítottam föl; hogy az igeragozásnál 
a módok és idők elnevezésében s osztályozásában in-
kább a régi fölfogáshoz hajlottam, s hogy a mondat-
részek csoportosításával és elnevezésével inkább a régi 
jobb elméletekhez közeledtem.* Mit is kezdhetne tan-
férfiú az igeidők olyatén osztályozásával, mely hogy a 
trichotomiát töriks/.akad keresztülvigye, oly megkü'ön-
böztetéseket tes'., mikre a nyelvben jelzés nem létezvén, 
a sző fogalmát módosító képzést az idők viszonyára vo-
natkozó ragozás sorába teszi s az inchoativ értelmű 
igeképzést az igeragozás között szerepelteti, tanítván, 
hogy van folyamatos jelen : áll, bevégzett jelen : állott 
és beálló jelen: megáll, mozdul; hasonlóképen van folya-
matos mul t : áll vala, bevégzett mul t : állott vala és be' 
álló mult: álla; természetes aztán, hogy a jövő is három-
féle van : folyamatos jövő : állani fog, bevégzett jövő : 
álland és beállott jövő: meg fog állani. E szép arányo-
san kicirkalmazott, de minden ízében hamis osztályozás 
ellenében szerzőnk csak hétféle időt különböztet meg, 
névszerint : jelen időt : ad , tartós mul ta t : ad vala, 
elbeszélő multat : ada, egyszerű mul ta t : adott, nyoma-
tékos multat: adott vala v. volt, határozott j övő t : adni 



jog és végzett jövőt: adni fogott. E megkülönböztetések, 
igaz, hogy kimért arányú schemát nem adnak, de vissza-
tükrözik mind azt, a mit a nyelv az időviszonyokra vo-
natkozólag megjelölt. Csak a nyomatékos mult elnevezés 
el'en van kifogásunk, a mennyiben időre vonatkozólag 
a nyomatékos szó voltaképen semmit sem mondó jelző. 
Csodálkoztunk volna, ha a névragozás divó rendszeré-
ben uralkodó hamis subtilitásokkal megtudott volna ba-
rátkozni szerző és nem törekedett volna itt is könnyen 
áttekinthető egyszerűségre, a mint valójában tett. Leg-
főbb súlyt azonban szerző arra fektet, hogy eltérőleg a 
ma hasznalatban lévő nyelvtanoktól »minden szófajt 
külön mutat be minden lehető mondatbeli szerepében«, 
miből a tanulóra azonkívül, hogy figyelmét tartósabb 
ideig egy tárgyra concentrálni kényszeríti, még az a 
haszon is hárul, hogy a hány grammatikai szófaj van, 
annyiszor ismétli a mondattant és ennek különböző vo-
natkozásait. 

Mindezekután kimondhatjuk röviden, hogy szerző 
nyelvtanirodalmunk jelen stádiumában oly munkát vég-
zett, mely úgy a nyelvjelenségek tiszta felfogása, mint 
különösen azoknak áttekinthe'ő renszerbe szedése által 
a tanításügynek maradandó szolgálatot tett. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
Püspök úr a budapesti állami közép-ipariskola fel-

vételi szabályzatát a következő körlevéllel küldötte meg 
a dunamelléki egyházkerület hat középiskolája igaz-
gatóinak : 

T, Igazgató úr! 

A budapesti állami közép-ipariskolába való felvé-
telre vonatkozó szabályzatot van szerencsém — a tanuló 
ifjúság között már a tanév elején leendő közzététel végett, 
egy példányban megküldeni. 

Közönséges tapasztalás, hogy gymnasiumi ifjúsá-
gunk között évről-évre sokan találkoznak, kikben átalá-
ban véve sem tehetség, sem szorgalom nem hiányzik, 
de a humán irányú tanulmányokra s különösen a klasz-
szikai nyelvek elsajátítására kevésbbé képesek s ezért a 
gymnasiumi tanpályát középszerűen vagy annál is gyen-
gébben végzik s aztán az életben sem bírnak előhaladni, 
csak a szellemi proletárok számát szaporítják, holott ha 
maga idején tehetségeiknek megfelelőbb pályára tereitet-
tek volna, ember lehetett volna belőlök. 

Ilyen pálya volna sokakra nézve az ipari — de 
szintén tudományos alapon nyugvó felsőbb ipari pálya, 
melyen szakértelmes munkásokra a hazának és a társa-
da'ómnak úgy is nagy szüksége van. Ily iparosok kiké-
pezésére van irányítva a budapesti állami közép-ipar-
iskola, melynek növendékei közé felvételre gymnasiuma-
ink alsóbb osztályai végzése után — a felvételi föltéte-
leknek megfelelő" növendékeink közül többen tarthatnának 
igényt, Kérem Tekintetes Igazga'ó urat s a tanári tes-
tületet is, hassanak oda úgy a növendékeknél, mint a 
szülőknél, hogy a humán-irányú tudományos pályákra 
kevésbbé alkalmas, azonban máskép tehetséges, ügyes, 
szorgalmas ifjaink közül minél többen vegyék is azt 
igénybe. 

Fogadja kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 
Halas, 1887. julius hó 19-ikén. 

Szász Károly. 

* Személyi hirek.Révész Bálint tiszántúli püspököt 
a bikszádi fürdőben Bencsik István esperes vezetése alatt 
diszes küldöttség üdvözölte a nagybányai egyházmegye 
részéről. — A tolnai egyházmegye gondnokává, Vizsoly 
Gusztáv helyére Szilassy Aladár, az egyházi és vaUás-
erkö'csi iigyek ez apostoli bu/.galmú barátja választatott 
meg. Őszinte örömmel gratulálunk mind az egyházme-
gyének, mely érdemesebbet alig tisztelhetett volna meg 
bizalmával, mind az új gondnoknak, ki tehetsége, ké-
szültsége és ügyszereteténél fogva nagyra van hivatva 
az egyházi életben. — A tatai egyházmegye esperesi 
hivatalának betöltése végett szűkebbkörű szavazás ren-
deltetett el Czibor József és Czike Lajos lelkészek között, 
kik az első választásnál legtöbb szavazatot nyertek. — 
A pozsonyvárosi evang. esperesség felügyelőjévé Samarjai 
Károly királyi tanácsos választatott meg egyhangúlag. 
— Pékár Lajos tamasii evangel. lelkészt és kiérdemült 
esperest hivataloskodásának 50-ik évfordulója alkalmából 
a nógrádi esperesség közgyűlésén lelkes ovációban ré-
szesítették. 

* Lelkészválasztások Baranyaban. A felső-bara-
nyai egyházmegyébe kebelezett Becefa egyházközség 
Munkácsy Lajos segédlelkészt, Garé hitközség Nagy 
Imre segédlelkészt és Gyüd az ottani h. lelkészt, Thúri 
Lajost választották rendes lelkészükké ! Legyenek szívé-
lyesen üdvözölve új állomásaikon! 

* Az „Irodalmi Társaság" tagjai közé alapít ókul 
újabban beléptek a győri evang. egyház IOO, a kemenes-
aljai evang. egyházmegye szintén 100 frttal. 

* A tatraaljai evang. esperesség folyó hó 6 án 
Naqy-Szólókon tartotta meg rendes közgyűlését Szalagyi 
Mihály esperes és Szontágh Miklós felügyelő elnöklete 
alatt. A közgyűlést a lelkészek és tanítók úrvacsorázása 
és a gyámintézet gyűlése előzte meg. Az esperesi jelentés 
szomorúan említé föl a gyülekezetek népességének nagy 
mérvű csökkenését, mit főként az Amerikába való kiván-
dorlás (az utolsó évben a lakosság 4°/0-a) idéz elő. A 
határozatok között közérdekűek, hogy az esperesség az 
egyet. Közalap létesítésére felajánlja a hívek tiszta jöve-
delmének vagyis az egyenes adók háromszorosának 
ezredrészét ; hogy a supplicatio eddigi módja helyébe a 
gyüjtőivek által eszkozlendő gyűjtést kivánja behozni; 
hogy a lelkészje öltek részére kikötendő egy évi segéd-
lelkészkedést elvben elfogadja stb. Közgyűlés végén 
Szontágh felügyelő meghívta a tagokat az új-tátrafüredi 
imaház felszentelési ünnepélyére, mely julius 24-én meg 
is tartatott. 

- Templomszentelés Új-Tátrafüreden. Az új-tátra-
fiiredi egyesült protestáns templom fölszentelése mult 
vasárnap ment végbe, egyszerű, de megható ünnepé-
lyességek között. A templom építésében, mely Szontágh 
Miklós fürdő-tulajdonos kezdeményezésére indult meg, 
maradandó érdemeket szereztek Lumnitzer Sándor, Szász 
Domokos, Szilassy Aladár stb., kik részint adományaik-
kal, részint a gyűjtésben kifejtett buzgalmukkal járultak 
azon szép cél előmozdításához, hogy hazánk ez egyik 
legelőkelőbb fürdőjén prot. istenitiszteletek tartassanak. 
Az ünnepélyt a nagyszalóki dalegyesület kezdte meg 
»Erős várunk az Úristen« eléneklésével. A magyar föl-
szentelő beszédet Czékus püspök tartotta, mely után 
Schönviszner János nagyszalóki lelkész és alesperes német 
egyházi beszéde következett. A püspöki áldás után az 
ünnepély befejezéseűl a dalegyesület a »Himnusz«-t éne-
kelte. Az ünnepély bankettel ért véget. 

* A nógrádi evangel . egyházmegye közgyűlésé 
julius 14-kén Losoncon tartatott meg Svehla János főes-
peres és Beniczky Gyula elnöklete alatt csekély részvét 



mellett, a mennyiben 15 gyülekezetnek lelkésze, 42-nek 
felügyelője hiányzott a gyűlésről. A gyámintézeti gyű-
lésen örömmel jelentették egyes gyülekezetek buzgólko-
dását (Turicska, Lónyabánya, Szt-Péter, Losonc), de hi-
báztatták nem egynek közönyét s [több lelkésznek lágy 
melegségét a nagyra hivatott intézet i ránt ; a gyűjtés a 
300 frtot meghaladja. Az esperességi közgyűlés rendes 
tárgyai elintéztetvén, két fontosabb tárgy keltett élénkebb 
vi tát : az új perrendtartás és a supplicatio ügye. Beható 
tárgyalás után az új perrendtartást elvetették, mert azt 
tartják, hogy az az autónomia megnyirbálását célozza. 
A supplicatióra vonatkozólag elfogadták az egyetemes 
gyűlés javaslatát, mely szerint az iskolák convictusaira 
való személyes kéregetés helyett az egyházak directe 
küldjék be gyűjtéseiket az iskoláknak. 

* A zalai evang. egyházmegye közgyűlése Tóth 
Gyula esperes és Nagy Pál felügyelő kettős elnöklete 
alatt Kővágó-Eörsön tartatott meg nagy érdeklődés mel-
lett. Az ürességben levő pénztárnoki állásra Nyíró' Károly 
dörgicsei lelkész, a jegyzői hivatalra Czuppon Sándor 
k.-eörsi lelkész választattak meg. A tanügy állapotáról 
nagyon kedvező jelentés tétetett, a mennyiben az espe-
resség 13 iskolája oly színvonalon áll, hogy az ország 
bármely területe büszke lehetne reá. A Győrött tartandó 
kerületi gyűlésen és Karsay püspök úr jubileumán az 
egyházmegye a szokottnál fényesebb küldöttséggel kép-
viselteti magát. A gyámintézetre 34 frt 33 kr kegyado-
mány folyt be. 

* A gyermekkertésznői tanfolyam a központi 
Frőbel-nőegylet képző-intézetében szept. első napjaiban 
kezdődik. A kik felvétetni akarnak, folyamodványaikat 
augusztus végéig az intézet igazgatóságához adják be. 
Felvétetnek egészséges, 16 évet betöltött, két polgári 
vagy hat elemi osztályt végzett nők. A tanfolyam két 
évig tart, s a növendékek díjtalan tanításban részesül-
nek, de étkezésről, ruházatról és lakásról maguk tartoz-
nak gondoskodni. 

* Az eperjesi evang. kerületi tanítóképző intézetbe 
felvétetni kívánók augusztus 15-ig küldjék be sajátkezű-
leg írt folyamodványaikat a collegiumi tanftó-képezde 
igazgatóságához. Ezekhez csatolandó keresztlevél, sze-
génységi, egészségi s tanodai bizonyítvány negyedik 
gymnasiumi, vagy reál, vagy polgári osztályból. A tel-
jes ingyenes növendékek közé felvett tanulók élelmezés-, 
lakás-, fűtés-, világítás-, kiszolgálás és oktatásban telje-
sen díj nélkül részesülnek, szegényebb somiak részben 
írószerekkel is elláttatnak. Azonban kiknek zenehallásuk 
nincsen s énekelni képesek nem volnának, teljes ingye-
nességben nem részesülhetnek. A beiratás szept. 1 én 
kezdetik meg, az évnyitó ünnepély pedig szept. 4-ikén 
d. e. 11 órakor a collég, nagy termében fog megtartatni. 
— Zsarnoviczkg Litván, tanítóképző igazg. tanár. 

* Szülők figyelmébe. Schmidt Károly huszti ref. 
vallású gyógyszerész, óhajtana gyógytárába egy 5—6 osz-
tályt végzett gyakornokot felvenni a papfiíík közül. — 
A nevezett gyógyszerész ottani egyházunknak 22 éves 
pénztárnoka, igen művelt és vallásos érzelmű férfiú, kinek 
házához jutni valóságos szerencse volna a gyógyszerészi 
pályára készülő papfiaknak. A feltételek az illető gyógy-
szerész úrnál tudhatók meg. — Midőn e körülményt a 
huszti lelkész úr felkérésére köztudomásra juttatjuk, ajánl-
juk azt az érdeklődők figyelmébe. 

* Iskolai értesítés. Az eperjesi ágost. ev. kerületi 
collegiumi jogakadémián az 1887—88. tanévre a beira-
tások f. é. szeptember i-től 8-dikig eszközlendők; az 
előadások pedig szeptember 9-én veszik kezdetüket. A 
jogakadémiai hallgatók vallásfelekezeti különbség nélkül 

részesülhetnek a collegium kebelében fennálló convictus 
és alumneum kedvezményeiben ; (az ezekre megállapított 
dijak — mindig félévenkint értve — a következők : 
alumneumi ebéd és vacsoráért 25 frt, convictusi ebéd és 
vacsoráért 31 frt, alumneumi ebédért 13 frt, convictusi 
ebédért 19 frt) az erre érdemesek igényt tarthatnak a 
collegium által évenkint kiosztatni szokott több és te-
kintélyes összegű ösztöndíjakra; valamint a szegény 
sorsúak a jelentékeny alaptőkével rendelkező »Jogász 
segély-egylet* támogatására számíthatnak. Megjegyezte-
tik végül, miszerint úgy a jogakadémiai ifjúsági, mint a 
collegiumi nagy könyvtár a hallgatóság rendelkezésére 
álland. A f. évi május hó 6-dikán dühöngött tűzvész 
pusztításai után a collegium épületének helyreállítása 
azonnal megkezdetvén, ez mielőbb elkész.ül, s így ennek 
következtében a jövő tanév rendszeres megkezdése hát-
ráltatva nem lesz. — Az igazgatóság. 

* A soproni ág. hitv. ev. egyházkerületi tanítóképző 
intézetben az 1887—88. tanév szept. I-én nyilik meg. A 
tanfolyam négy éves s bennlakással van egybekötve. 
Élelmezésben a növendékek a lyceumi tápintézetben ré-
szesülnek. Az első évfolyamba oly ép testű s feddhe-
tetlen magaviseletű ág. hitv. ev. tanuló ifjak vétetnek 
fel, kik 15-ik életévöket már meghaladták s a gymna-
sium, reál- vagy polgári iskola 4 alsó osztályát kellő 
sikerrel elvégezték. Kevesebb iskolai előképzettséggel 
(felvételi vizsga alapján) nem vétetnek fel növendékek. 
A lakbér — egyébb kisebb járandóságokkal együtt — 
egész évre 26 frt 75 kr, a tápintézeti díj 40 forint, ez 
utóbbira nézve megjegyezvén, hogy szegény sorsú, jó 
magaviseletű s szorgalmas ifjak díjleengedésben is ré-
szesülhetnek, a mennyiben a tápintézeti rendszabály 
szerint hét tanítóképezdei növendék díja teljesen elen-
gedhető, 10—10 növendék díja pedig 40 frtról 15, 25 
és 35 frtra szállítható le. Tandíjat a növendékek nem 
fizetnek. Sopron, 1887. julius hó 29. — Kapi Gyula, 
igazgató. 

* Gyászhír. Felső-pulyai Bük László, az a kedves 
öreg úr, kit a főváros művelt köreiben arról ismertek, hogy 
mindennemű felolvasások állandó figyelmes hallgatója volt 
és nemzeti közművelődésünk ügye iránt hő érdeklődését 
évekkel ezelőtt a tudományos akadémiára tett sok ezerekre 
menő alapítványokkal bizonyította be, f. hó 24 én meg-
halt. Halála előtt két nappal, 21-én kelt e sajátkezűleg 
írt, betegségre épenséggel nem mutató sorait vettem 
tőle : »Azon alázatos kérelemmel vagyok bátor alkal-
matlankodni, miszerint szíveskednék velem közölni: vál-
jon a magyar protestáns tudományos irodalmi társaság 
IOO frtot fizető tagjai hányan vannak eddig? kik azok? 
és hol kell azt lefizetni?* Épen megakartam látogatni, 
hogy élő szóval értesítsem az ügy állása felől, 'midőn 
halála hírét vévén, csak temetésén jelenhettem meg, mely 
julius 26-án d. u. 4 órakor ment véghez. Koporsója 
felett Szász Károly püspök mondott meghatottan, mé-
lyen megható rövid beszédet, melyben a boldogultnak 
küzdelmes, de áldott eredményű életét kevés mesteri 
vonással úgy tüntette fel, hogy úgy a jelen volt 
csa'ád-tagok, mint a többi végtisztességtevők kedves 
emlékkel szivökben kísérhették el a boldogultat az örök-
nyugalom helyére. — A gyászjelentés így hangzot t : 
Felső-pulyai, özv. Bük Lászlóné, szül. Bernáth Anna 
saját, valamint fia pulyai dr. Bük Géza és neje Endrédi 
Fényes Borbála, úgyszintén testvére Bük Krisztina fér-
jezett Veres Ignác és gyermekeinek nevében is, szomo-
rodott szívvel jelentik, férje illetőleg atyjuk és apósuk 

j felső-pulyai Bük László, budapesti magánzó úrnak halá-
| lát, mely f. é. julius 24-én d. u. 3 órakor, életének 80-ik 



évében rövid szenvedés után bekövetkezett. A boldogult-
nak liult tetemei f. é. julius 26-án d. u 4 órakor fognak 
(V. ker. Széchenyi-utca 10. sz.) lakásából református 
szertartás szerint beszenteltetni s a Kerepes-út melletti 
temetőben örök nyugalomra tétetni. — Budapest, 1887. 
julius 25-ikén. — Mély részvéttel értesültünk azon lesújtó 
csapásról, mely Gsíky Lajos debreceni collegánkat érte, 
midőn fiatal nejét, Bészler Emília asszonyt egész várat-
lanul elvesztette. A gondviselő Isten adjon vigasztalást 
a mélyen sújtott férjnek s nagy bánatát enyhítse az 
az igaz részvét is, melyet távolban-közelben támasztott e 
szomorú eset. — Áldás és béke lengjen a kedves nő 
drága porai felett 1 

A D A K O Z Á S O K . 
Az országos prot. árvaház részére: Csikay Imre, 

dunamelléki egyházkerületi pénztárnok 131 frt. (Ehhez 
járul tak: az alsó baranyabácsi egyházmegye 17 frt 5 kr, 
kecskeméti 23 frt 71 krajcár, pesti 53 forint 10 krajcár, 
solti 25 frt, külső-somogyi egyházmegye 10 frt 90 kr, a 
beküldő 1 frt 24 krajcárral). — Molnár Pál, kajátai ref. 
lelkész a confirmáltak részéről 1 frt 20 kr. — Kimiti 
László iványi ref. lelkész a confirmáltak részéről 1 frt. 
— Ulicsny Endre miklósfalvai ev. lelkész a mosonyi ev. 
esperesség szeretetadományát 6 frt. SzerJc. 

A budapest-budai ev. reform, templom építésére 
újabban következő adományok tör téntek: Perselypénz 
julius 10-től 24-ig 5 frt 22 kr, Sütő Kálmán beregsomi 
ev. ref. l e k . gyűjtése 5 frt. Budapestről: Mátyás Gábor 
gyűjtő ívén Klein Jakab, Wirtschafter Márk 20—20 kr, 
Kirschner Koppán János és Kovács Lajos 30 — 30 kr, 
Szathmáry Gábor 40 kr, Haringás Károly, Drahos Imre, 
Szinerkács József, Gere Pál, Triska János, Getei József, 
Kohn Adolf, Kiss István, Mészáros Gyula, Gruchlin, 
Szepessy Gyu'a, Wirthe Ferenc és Gráf 50—50 krajcár. 
Kovács Sándor és Mátyás Gábor 1 — 1 forint. Berger 
Józsefné, Micskey Sándorné útján Telegdy Pal, Ürge 
Szuh Johanna és Vajda Pál 1 — 1 forint, Eritz Ernőné 
2 frt. Csepely Sándor gellérthegyi nyaralójában pohár-
köszöntőkkel 3 frt 7 kr. Surányi Vilmos 3 frt. Adamecz 
Endre útján 8 frt. Telegdy Pál kis gyüjtőkönyve 8 frt 
20 kr. Endes György útján 20 frt. — Összesen: 69 frt 
69 krajcár. Ezen és az ötödik közleményben kimutatott 
összeggel együtt 19,701 frt 24 kr van a p. e. h. 
takarékpénztárban elhelyezve. Budapest, 1887. julius 28-án. 
— Szőts Albert, pénztárnok. 

HIRDETÉSEK. 

A nagy-szalontai ev. reform, egyházmegyében levő 
nagy-fZalontai ev. ref. egyház egyik lelkészi állomására. 

Javadalma lakáson kívül: készpénz 441 frt 70 k r ; 
45 köböl gyűlt kétszeres búza és 25 köböl gyűlt aljga-
bona helyett váltságdíj : 345 f r t ; 68,979 • Öl, öt külön-
böző helyen fekvő szántóföld ; 13,660 Q öl, 2 helyen 
fekvő kaszáló; e földeket a lelkész művelteti, adóját 
pedig az egyházközség fizeti; 1400 • öl szöllő, 400 Q öl 

szénáskert és stóla, az egyházkerület rendelete szerint, 
úgy hogy ezen lelkészi javadalom, egyházmegyei becslés 
szerint 1492 frtra rúg és így a tiszántúli egyházkerület-
ben első osztályú. 

Elválasztott lelkész állomását 1888. ápril 24-ikén 
foglalja el, mely időtől fogva javadalma, az özvegyet 
illető f. évi őszi vetés kivételével, folyóvá tétetik ; azon-
ban hivataloskodása első évében, hivatali elődje özve-
gyének, kegyeleti átalányul, 500 azaz ötszáz o. é. frtot 
köteles fizetni, valamint az egyházmegyei lelkészi gyám-
intézetnek is kötelezett tagja. 

A szabályszerűen fölszerelt pályázati kérvények, 
f. évi szeptember i-ig, a n.-szalontai ev. ref. egyház-
megye esperesi hivatalához, Nagy-Sza'ontára küldendők. 

Debrecen, 1887. julius 30-án. 
R é v é s z B á l i n t , püspök. 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben, az ungi 
egyházmegyéhez tartozó nagykaposi egyház lelkészi állo-
mására pályázat hirdettetik. 

Ezen lelkészi állomáshoz kötött javadalom földbir-
tokból, terményekből, stólából, 600 frtot tesz : így a 
IV-ik osztályba tartozik. 

A pályázni kívánók, pályázati kérvényüket szeptem-
ber 6-dik napjáig adják be Ungváron az esperesi hiva-
talhoz. 

Miskolc, 1887. julius 27-én. 
E Z u n . B e r t a l a n , püspök. 

ws/jwmrv/jsm^ mmm 

JLr'^/r^ ZL-jTST" A A - r r . 
A miskolci ev. ref. egyház egy néptanítói állásra 

pályázatot hirdet. 
Évi fizetés : 500 frt és lakás. 
Az állást elnyerni óhajtók folyamodványukat okle-

velük és szolgálati s egyébb bizonyítványaik mellékletével 
augusztus 10-dikéig alulírotthoz küldjék el. 

Templomi éneklésben és zenében képzetteknek 
előny adatik. 

Miskolc, 1887. julius 10. 
Mikuleczki István, 

gondnok. 

I F - Á . H f S T - A . Z T . 
A miskolci ev. ref. női fillér-egylet elemi leány-

iskolájában a tanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Évi fizetés: 600 frt, kényelmes lakás és egy tágas 

kert használata. 
A megválasztandó tanító neje a leányokat szerdán 

és szombaton délután női kézi munkákban oktatni kö-
teles leend. 

Pályázók folyamodványukat, oklevelük s egyébb 
bizonyítványaik mellékletével augusztus 10-kéig tele. Kun 
István fillér-egyleti pénztárnok úrhoz küldjék. 

Miskolc, 1887. julius 10. 
Az ev. ref. nöi fil lér-egylet 

igazgató-választmánya. 

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

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: ZDr, B a l l a g i IMIór. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 



Harmincadik évfolyam. 32. sz. Budapest, 1887. augusztus 7. 

PROTESTÁNS 
E G Y H Á Z I ÉS I S K O L A I 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. Kiniisy-utca 29. sz. I. em. 

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

kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

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

külön 30 kr. 

Teljes számú pélcLámyokilszal 12n.ijn.cLig- szolgáLHiaiu-Xils:. 

t U Í C v t t t l t C i J Ixaít! 
„Hullatja levelét az idő vén fája 
Terítve hatalmas rétegben alája." 

Hullatja nagy, hatalmas leveleit a mi egyházunk fája is, sőt nem egyszer egy-egy nagy-
szabású, terebélyes ágát veszti el, mintha már csakugyan megvénhedt volna, s nem birná 
el többé a szúette törzs a nehéz lomb-koronát. Ott feküsznek már hatalmas rétegben 
alája terítve annyian nagyjaink közül, s ha ez avart járjuk, csak azt látjuk: >itt is egy 
név, ott is egy név4 és alig sírjuk el egyik felett fájdalmunkat s alig ocsúdunk fel, hogy 
elmélkedjünk róla, hogy felidézzük őt: már a másik hull le növelve a réteget és üres 
helyet hagyva a törzsön, melynek mohosuló kérgén alig-alig látunk egy-egy fejledezni 
kezdő riigyecskét, mely reményt adna, hogy felnövekedvén pótolandja a pusztulást. 

Alig eszmélkedtünk fel még Dobosunknak, egyházunk fája e merész felszökellésű 
ágának megrendítő dőltéből, ime utána esett, letörve 83 évnek pusztító viharátóla másik: 
Édes Albert. 

Hogy ő ki volt? — arra az az egyszerű gyászkeretű halotti jelentés, mely előttünk 
fekszik, csak annyit felel, hogy a tisza-tarjáni ev. ref. egyháznak egykor lelkipásztora s 
az alsó-borsodi egyházmegyének nyugalomba lépett esperese volt, ki életével megelégedvén, 
a mult hó 29-én elment, hogy eltemetkezzék az ő atyái mellé. Es ennyi elég is jelentés-
nek, mert hiszen a többit úgyis tudja az egész magyar protest. egyház, tudják különösen 
lapunk olvasói. Mindnyájan ismerték az ároni családnak ezt a kimagasló, kiváló alakját, 
ki bibliájával az egyik kezében irja meg máig is népszerű, kedvelt egyházi beszédeinek 
három kötetét, míg az ó-kor classicusaival a másikban fordítja s magyarázza a római 
világ remek műveit.* Amabból meríti lelke mély vallásosságát, kedélye nyugodt derűjét, 
emezekből szelleme gazdagságát és könnyű, csapongó jókedvét. Romlatlan magyar irályában 
azonban a classicusok satyráinak játszisága avagy maró gúnyja átváltozik a humornak 
édes-keserű hangjává. Érzi, tudja, hogy gyarló az ember, de hát ő maga is egy e gyarlók 
közül, s mosolyog. 

Az irodalommal már egészen fiatal, mondhatni gyermek-ifjú korától kezdve foglal-
kozott s jóformán a játszi daltól fel az egekig szárnyaló hymnusig és az egyszerű leírástól 
el a szónoki művek legmagasabb fajáig: az egyházi beszédig, minden műfajban produkált 
valami nem mindennapit. 

* Ilorácius levele a Fisokhoz; kéziratban Lucamis Pharsaliája, Horácius és Juvenalis satyrái stb. 



Néhány év óta — 1884 óta, a mikor még 
többször küldött lapunknak is cikkeket —• teljesen 
visszavonultan élt Edes-derzsi tanyáján s ott a 
szó teljes értelmében elzárta magát a világtól, 
még a posta-mesternek is megtiltotta, hogy ne 
kézbesítsenek neki semmiféle levelet és újságot. 
Mintha már teljesen megelégelte volna azt a kö-
rülötte zajongó s új színt, új pompát magára öltő 
világot; megelégelte az az egyszerű, puritán em-
ber, mert nem szerette látni, hogy miként hival-
kodnak még az Úr szolgái is.* 

Égi nyugalmadat nem zavarja már, s ne is 
zavarja meg semmi! Emléked legyen áldott! j 
Aroni családodnak pedig adjon az Úr, ki téged, 
az ő szolgáját oly hosszú időn át megerősített s 
most magához szólított, hogy ott szolgáld őt tö- ! 

kéletességben, békességet és vigasztalást! Isten 
veled! 

A református confessiók consensusa. 
(Folytatás és vége.) 

5. Ecclesiologia. 

A ref. confessiók fontos megkülönböztetést tesznek 
a látható tényleges (actualis) egyház között, a mely 
sokféle és különböző organisatiókban létezik és a láthat-
lan (ideális) egyház között, mely egy és egyetemes, és 
a mely magában foglal minden kiválasztott igaz hivőt, 
akárme'y fe'ekezethez vagy sectához tartozzék is külön-
ben. Hasonlóképen különbséget tesznek minden egyházban 
vagy gyülekezetben az úrvacsorával élő tagok között, 
kik az egyházat sajátképen alkotják és a névleges tagok 
vagy hallgatók között. Nagy súlyt fektetnek az egyház 
méltóságának és tisztaságának megőrzésére. Pártolják az 
egyház Önkormányzati jogát, mint a mely különböző a 
polgári hatóság jogától, jóllehet ez a jog többé-kevésbbé 
meg van rövidítve ott, hol az egyház egyesült az álam-
mal, vagy segíttetik az állam által, mert az önkormány-
zat és önfentartás együtt járnak és a ki fizet, az igényli 
magának az uralkodást. A református confessiók tanítják 
a papok paritását, a világi presbyterek és dékánok, to-
vábbá a presbyteri és zs ;nati kormányzás intézményét, 
mely a népet képviseli. A presbyteri kormányforma 
Genfben született és tökéletesen kifejlődött Skóciában 
és az Egyesült-Államokban. 

Itt a presbyterianusok különböznek egyfelől az 
episcopalistáktól, kik a papság három rendjét pártolják, 
és másfelől a congregationalistáktól, kik tagadják az 
egyházkerületek, zsinatok, szóval a fensőbb hatóságok 
törvényhozó tekintélyét, hanem ezzel szemben minden, 
az Lten igéje szerint helyesen megalkotott gyülekezetnek 
függetlenségét tanítják. Az angol magas egyház con- j 
fessióiban azt tartja, hogy az episcopalis kormányforma 
nem ugyan az egyedüli, hanem a legjobb kormányforma 
és nem az egyház létezhetésére, hanem annak jólétére 
szükséges. Hivatalosan sohasem tagadta a nem episco-
palis rendeletek érvényét, sőt inkább kifejezetten elis-
merte azokat. A Stuartoknak igazságtalan és bölcseknek 
épen nem nevezhető törekvései, hogy Skócia ellenálló 

* Lásd: »Prot. Egyh. és Isk. Lap« 1884. 13. szám. 

népére az episcopalis kormányformát ráerőszakolják, 
sokkal nagyobbá tették a különbséget az episcopalis és 
presbyterianus egyházak között, mint a minő az eredeti-
leg Kálvin, Knox, Cranmer, Latimer és Ridley gondo-
latában volt. 

A ref. confessiók ecc'esiologiája röviden ez : 
»Elismerünk és vallunk egy közönséges vagy uni-

versalis egyházat, mely mindazon hivők közössége, kik 
eqyediil csak a Krisztustól várják üdvösségüket, kik meg-
tisztíttattak az ő vére által és megszenteltettek az ő szel-
leme által és hogy az ő szent egyháza nincs egy bizonyos 
helyhez kötve, hanem az az egész földre kiterjed és mégis 
egyesülve van ugyanazon szellem és a hit hatalma áltat.* 

Bizonyíték : Zwingli fid. rat. 6. Confes. Helvetica 
I. Art . 14. Confessio Tetrapol. cap. 15. Conf. Gallicana 
cap. 25. Art . XXXIX. Eccl. Angi. Ar t . 19—20. Conf. 
Helvetica Ií. Ar t . 17. Conf. Scotica Art . 16. Confessio 
Belg. Art . 27. Conf. Cseng. Art . 15. Conf. Westmon. 
cap. 25. 

Továbbá : »Hisszük a szentek egyességet, kik hit 
által egyesültek a Krisztussal, egyedüli fejükkel a szent 
lélek által.« 

»Hisszük, hogy Krisztus igaz egyháza az Isten igé-
jében foglalt rendelet szerint kormányozandó, tehát egyházi 
hivatalnokok szükségesek, hogy Isten igéje tisztán hirdet-
tessék, a sacramentumok helyesen szolgáltassanak ki és az 
egyházi fegyelem helyesen gyakoroltassélc stb.* 

Bizonyíték : Zwingli fid. rat. Art . 6. Conf. Galli-
cana Art. 26—32. Conf. Scotica Art . 18. Conf. Helv. 
II. cap. 17—18. Conf. Belg. Art . 2 8 - 3 2 . Conf. Helv. 
I. cap. 15 —17. és 19. Confessio Tetrapol. cap. 13. 
Art . XXXIX. Eccl. Angi. Art . 23. Conf. Westmonaste-
riensis 25—26. 

6. S'icramentologia. 

Az új-testamentum két sacramentumának hatása a 
ref. confessiók szerint az elfogadó hitétől függ. Minden 
opus-operatum-féle theoria, a vizzel való megkeres/.telés-
nek az erkölcsi újjászületéssel való szükségszerű össze-
köttetése, az úrvacsorában a reális jelenlét mindenféle 
materialisticus felfogása — legyen az transsubstantiatio 
vagy consubstantiatio — visszavettetett a ref. confes-
siók által. 

Itt van az egyedüli tanbeli komoly különbség a 
református és lutheránus egyházak confessiói között. Az 
előbbiek a szellemi és erkölcsi újjászületést függetlenné 
teszik a vizzel való keresztségtől, úgy hogy az akár 
megelőzheti, akár követheti ezt, akár összeeshetik vele 
az isteni tetszés szerint és az úrvacsorában a Krisztusnak 
szellemileg valódi vagy dynamicus jelenlétét tanítják, de 
csak a hívőkre nézve, míg a méltatlanul vele élők nem 
vesznek többet, mint kenyeret és bort. Az utóbbiak 
pedig feltétlen keresztségi újjászületést tanítanak, az úr-
vacsoráról pedig azt tartják, hogy az elemekben Krisztus 
teste és vére valósággal jelen van, vagy alattuk, vagy 
felettük, vagy bennük, minden communicansra nézve 
akár méltó, akár méltatlan, bár ez utóbbira e'lenkező 
eredménynyel. 

A valódi jelenlét és a szájjal való evés lutheránus 
theoriája, mint dogma, hogy megállhasson vagy örökös 
csudát kiván (mint a katholicismus transubst antiationalis 
dogmája), vagy pedig a Krisztus teste ubiquitásának 
hypothesisét. Ezt a theoriát a reform, egyház minden 
ágazata visszavetette, n rn t olyat, mely nem egyezik 
meg a testi sub' tantia korlátozottságával és Krisztus 
látható mennybemenetelének és jövő visszatérésének 
tényeivel. Mindazonáltal néhányan a luheránus egyház 



legkiválóbb theologusai közül ez elmélet református 1 

vagy képleges magyarázatát fogadjak el és megengedik, 
hogy a szereztetési igéknek betűszerint való értelme-
zése inkább transsubstantiatiora, mint consubstantia-
tiora vezet. 

Az angol magas egyház a maga confessióibati — , 
általánosságban szólva — a sacramentumoknak Kálvin-
féle theoriáját fogadja el, de a »Common prayer book«-
ban (közönséges imádságos könyv) a keresztségi újjá-
születést arra való képesítés nélkül tanítja és a gyakor-
latban a sacramentarius elvnek sokkal nagyobb tért en-
ged, mint a presbyterianus egyházak. 

A ref. confessiók sacramentologiája röviden ez: 
»Hisszük, hogy a sacramentumok isteni rendelésen 

alapulnak, mint a kegyelem isteni szövetségének jegyei, 
hogy erősítsék hitünket. Hisszük, hogy azok láthatlan ál-
dások külső jegyei, melyek által Isten maga működik 
bennünk a szent lélek ereje által; mindazonáltal az ó-tes-
tamentumi sacramentumoknak — körülmetélkedés és páska-
bárány — meg jelelőleg, az új-testamentumban csak két 
sacramentumot alapított a Krisztus, a keresztséget és úr-
vacsorát. A. keresztség, mely viz által az atya, fiú és szent , 
lélek nevére hajtandó végre, nemcsak az Isten egyházába 
fogadtatásnak jele, hanem jele és pecséte a kegyelem isteni 
szövetségének is.<s. 

»Hisszük és valljuk, hogy az úrvacsora, mely a mi \ 
Urunk Jézus Krisztus által azon éjszakára szereztetett, • 
melyen elárultaték, mint az ő testének és vérének sacra-
mentuma azoknak használ, kik az egyházba már befo-
gadtattak, hogy megpecsételjék Krisztussal való egyesülé-
süket annyira, hogy a kik hittel járulnak az Űr asztalá-
hoz, szellemileg tápláltatnak a Krisztus által. Igen ! amily 
bizonyosan részt vesznek testileg a külső jegyekben, a szent 
lélek hatalma által oly bizonyosan tápláltatnak lelkileg az 
ő valóságos testével és vérével. A hitetlen pedig csak a 
sacramentum jegyeit kapja saját kárhozat ára.« 

Bizonyíték: Zwingli fid. rat. Art . 7 — 8. Confessio 
Helv. I. cap. 20—22. Confessio Tetrapol. cap. 16—19. 
Confes. Gallic Art . 34—38. Art . XXXIX. Eccl. Angi. 
Ar t . 25—31. Conf. Scotica Ar t . 21 — 23. Confes. Helv. 
II. cap. 19—21. Conf. Belg. Art. 33 — 35. Conf. Cseng. 
Ar t . 6., 8., 9., 11. Catech. Heidelb. 65—68., 69—74., 
75 — 82. Conf. Westmonast . cap. 27—29. 

7. Eschatologia. 

A református épúgy, mint valamennyi protestáns 
symbolum csak két helyet ismer a láthatatlan a világ-
ban : mennyet a hivők és poklot a hitetlenek számára, 
az üdv és kárhozat különböző fokaival a szentség és 
gonoszság fokai szerint. Egyezőleg tagadják a purga-
toriumról szóló tant számtalan babonáival és visszaélé-
seivel. Minden léleknek a halál és feltámadás között töl-
tött középállapotáról szóló tan — a mi határozottan 
különbözik a purgatoriumról szóló tantól — érintetlenül 
hagyatott . E kérdés különben máig is inkább theologiai 
speculatio tárgya, mint positiv tan. Jellemző, hogy a 
szentirásbeli különbségtétel a Sheol vagy Hades és a 
Gehenna vagy pokol között elenyészett a német, angol 
és más protestáns fordításokban. 

A ref. confessiók eschatologiája röviden ez : 
»Hisszük és valljuk, hogy urunk Jézus Krisztus, 

midőn a kiválasztottak száma teljes lesz, ismét el fog 
jŐni Ítélni élőket és holtakat; hogy az élők akkor meg 
fognak változni, a halottak pedig fel jognak támasztatni 
a Krisztus hatalma által; és hogy akkor mindenki meg-
jelenend a Krisztus ítélő széke előtt, hogy számot adjon 

gondolatairól, szavairól és tetteiről, hogy az igaz örök 
életet nyerjeny az istentelen, ki engedetlen volt Isten iránt, 
büntetésül örök szenvedésre jusson.« 

Bizonyíték: Zwingli fidei ratio Art . 12. Confessio 
Belgica Art . 37. Catechismus Heidelb. Art . 52. Confessio 
Westmonast. cap. 32—32. 

Szőts Qerő. 

I S K O L A Ü G Y . 

Iskolai ér tesí tők. 
(Harmadik közlemény.) 

12. A budapesti ev. ref. főgymnasium értesítőjét 
Vámossy Mihály igazgatótanár adta ki, melyben a tanév 
történetét áttekintve, örömmel jelenti, hogy »az intézet 
a buzgólkodó tanári kar vezetése alatt most is megfelelt 
annak a szép és nemes feladatnak, most is közeledett 
azon célhoz, melyet nagy alapítói 28 évvel ezelőtt ma-
guk elébe kitűztek.® »A 28 év előtt még csak kis cse-
mete mind árnyasabb fává nő« — így folytatja — »s 
lelkünk egész örömével szemléljük azt, hogy sokan azok 
közül, kik gyermekéveiket s szép ifjuságuk egy részét e 
falak között töltötték, most mint buzgó egyháztagok, 
iskolánknak hatalmas támaszai s buzgó munkálkodásuk 
által segítik virágzóvá tenni azt az intézetet, melyben 
ők maguk is szorgalmasan munkálkodva nyerték első 
kiképeztetésüket.« Azután a fájdalom őszinte hangján 
jelenti az értesítő Kovács Miklós volt tanárnak elhunytát 
s kegyeletes szavakat szentel a nagyérdemű, derék ta-
nárnak s a kedves vigkedélyű jó barátnak, kit egy sú-
lyos, bár rövid ideig tartó szenvedés ragadott e1 »sok 
jóknak keservére.« Helye Fr. Kiss Károlylyal töltetett 
be, előbb egészen csak ideiglenesen, majd a junius 
hó közepén tartott egyháztanácsi gyűlésen véglegesen. 
Azután közöltetik az egyháztanácsnak az egyházi közgyű-
lés elé a gymnasium építése érdekében tett jelentése, 
melyet annak idején lapunk is közlött, továbbá az eddig 
begyült adományok jegyzéke. Midőn e sorokat írjuk, 
már az új épület az első emeletéig fel is van építve. A 
növendékek száma 395 volt, mely szám a mult évi 
380-hoz képest 15-tel való gyarapodást tüntet fel. A 
tanári kar a melléktanárokon kívül 12 tagból áll. Az 
érettségi vizsgára jelentkezett 41 tanuló, köztük 2 magán-
tanuló, de csak 35 tanuló jelent meg már a szóbeli 
vizsgára. Jeles sikerrel tett vizsgát 3, jóval 10, elégsé-
gessel 11, két hó mulva javításra utasíttatott 11. A 
tanári könyvtár a jelen évben 923 műről 985-re s 1201 
kötetről 132 i-re emelkedett. Hasonlólag gyarapodást 
tüntetnek fel a rajzoló-mértani, a természettani, a ter-
mészetrajzi és földrajzi taneszköz-gyűjtemények. Az ifjú-
sági önképző-körnek 121 tagja volt; a kör bevétele pe-
dig 360 forint 20 krajcár volt, könyviára ez időszerint 
1100 műből áll 1973 kötetben. Az ifjúsági segély-egylet 
bevétele 457 írt 85 krt tett, kiadása pedig 453 forint 
83 krt, összes tőkéje 5937 frt 38 kr. A tanév szept. hó 
5-én nyílik meg. Az értesítőt, mely rendkívül nagy gonddal 
s pontossággal van összeállítva, mint e tekintetben minta-
szerűt ajánljuk az igazgató urak és a tanügy barátainak 
figyelmébe. 

13. A kecskeméti ev. ref. főgymnasium értesí-
tőjét Csabai Imre igazgató szerkesztette. Az értesítőt 
Parragh Gedeonnak egy igen érdekes kis értekezése 
nyitja meg, melyben a tiikör-magnetometert, az electro-
thermometert , a tükör-manometert s az elhajlási nagyí-



tót írja le. Az igazgatói jelentés főbb adatai a követke-
zők : a tanári karban két új tanár választása által vál-
tozás történt, nevezetesen a mult évben halálozás folytán 
megüresedett két tanszékre Fazekas Ferenc és Katona 
Mihály urak választattak meg. A főgymnasiumot hivatalo-
san meglátogatták Iílamarik János és dr. Homann Ottó. A 
jelentés fájóan panaszolja azon visszás pénzügyi viszonyo-
kat, melyek a főiskola teljes felvirágoztatását gátolják. So-
kat vár e tekintetben s méltán 1 az igazgatóság főt. püspök 
útnak kilátásba helyezett látogatásától. A tanári testület 
a melléktanárokon kívül 11 tagból áll. A lanulók száma 
az év elején 217 nyilvános és 6 magántanuló volt, az év 
végén pedig 199 nyilvános- és 6 magántanuló, köztük 
108 ev. ref. vallású. Az érettségi vizsgára jelentkezett 58, 
kik közül intézetbeli 57 volt s I más intézetből való. 
Szóbelit sikerrel tett 45, köztük 4 jelesen 8 jól és egy-
szerűen 33. A könytár ajándékozás útján 22 művel, 
vétel útján pedig 34-gyel gyarapodott , valamint gyara-
podást mutatnak egyébb gyűjtemények is. A főiskolának 
ösztöndíjak kamataiból 908 frt jövedelme volt, mely 
összeg jelesebb növendékek között osztatott ki jutalmul. 
A tápintézetben, melyben 70 fit évi díjért kapnak az 
ifjak reggelit, ebédet és vacsorát, a lefolyt évben 45 ta-
nuló étkezett, egészen ingyen láttatott el 5 tanuló. A 
tápintézetbe 1162 frt 11 krnyi segély adomány folyt be. 
Pályadíjakban kiosztatott n o forint, szorgalomdíjakban 
pedig 720 forint 55 kr. A szépirodalmi önképzőkörnek 
78 tagja volt ; ezenkívül működött a gyorsiró-egylet és az 
olvasókör, melynek könyvtára 2173 kötetből áll. A jövő 
tanév szept. i-én nyílik meg, a tanítások pedig 5-én 
kezdetnek meg. 

14. A kecskeméti ev. reform, főiskola jog- és 
államtudományi karának évkönyvében legelső helyen 
dr. Horváth Ádámnak még 1885. szept. 9-ikén tartott 
székfoglaló értekezése van közölve, mely »a magyar nők 
jogi helyzetét* tárgyalja nagy a'apossággal s igen érde-
kesen mutatja fel a nők régi jogi helyzetét az ó- és 
középkor népeinél s szépen utal arra a nemes felfogásra, 
melylyel a magyar nép mindig viseltetett a nőkrő', már 
abban az időben is, mikor egyébb népeknél a nő nem 
tekintetett egyébbnek, mint csak tárgynak. A jogaka-
démián működött 10 rendes és 6 magántanár. Dr. Tassy 
Pál kir. alügyészszé neveztetvén ki, az ez által ürese-
désbe jött tanszékre dr. Szigethy Lehel köz- és váltó 
ügyvéd választatott meg. A lefolyt tanévben ülték meg 
Csilléry Benő és Dékány István tanárok 25 éves tanári 
működésük jubileumát, mely alkalommal a tanári kar 
és az ifjúság a nagy közönség körében egy »Csilléry— 
Dékány alapítványra* eszközölt gyűjtést, melynek összes 
eredménye eddig 727 frt. Majd közölve van az a me-
morandum, melyet dr. Horváth Adám tanár készített s 
a tanári kar és igazgató-tanács nyújtott be a dunamel-
léki ev. ref. egyházkerület közgyűlés elé a jogakadémia 
érdekében, melynek alapján a tanári kar ama remény-
séggel van, hogy »a jogakadémiákra már a közel jövő-
ben kedvező országos intézkedések várnak.® A tanári 
kar tagjai közül irodalmi működést fejtettek k i : dr. Tassy 
Pál (A magyar pénzügyi jog vezérfonala® és »Az euró-
pai nemzetközi jog vezérfonala*); dr. Kovács Pál (Ma-
gyar közigazgatási jog« II. kötet első része; »Törvény-
hatósági és községi önkormányzat* s ezekenkívül több 
nagyobb és kisebb szakértekezés); dr. Horváth Adám 
(székfoglaló és a fentebbi memorandum); Csilléry Benő 
(»A magyar magánjog átalakulása az úrbériség megszű-
nése által*); dr. Beliczay Jónás (»Gajus élete és mun-
kái*, felolvasás); Nagy Ferenc (»Párturalom*, felolvasás); 
dr. Szomhathy István (»Utolsó Troubadour*, felolvasás) és 

dr. Kecskeméti Lajos (s Közegészségügyünk* felolvasás 
és több rendbeli szakértekezés.). Az adományok közül 
mint legnagyobbat néh. id. Szél Jánosnak 2000 frtos 
hagyományát említhetjük meg. A tanulók száma az első 
félévben 50, a második félévben 48 volt. Az ösztöndíjak 
száma 9 volt, kik összesen 369 frt ösztöndíjban része-
sültek. Az államtudományi államvizsgán képesítve lett 12, 
a jogtudományit] pedig 9, felfüggesztetetett az előbbin 2, 
az utóbbin pedig I. A jogász segély egylet alaptőkéje 
2413 forint 25 kr. E mellett szép sikerrel működött az 
önképzőkör is. Örömmel constatálja a jelentés, hogy a 
vizsgálatokat illetőleg e tanévben nagy haladás mutatko-
zott, a mire nagy hatással volt a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumnak 1886. március 19-én 46,299 sz. a. kelt 
intézménye, mely szerint a »Budapesti Közlönyben* és a 
közoktatás állapotáról évenként kiadatni szokott miniszteri 
jelentésben tétessék közzé azoknak az ifjaknak neve, kik 
kitüntetéssel telték le vizsgáikat. Ilyenek voltak a jelen 
évben Dohos Antal i-ső éves és Kecskeméti Adolf\ Emhey 
Gyula, Milutinovics János és Meszlényi Antal II. éves 
joghallgatók. A jövő tanévre a beirátások szept. 1—12-ig 
tartanak. 

15. A kis-kun-halasi helv. hitv. lyceum értesítő-
jét Csontó Lajos igazgató-tanár szerkesztette Az intézet-
ben működött 12 rendes-, 2 melléktanár és 3 hitoktató. 
A tanulók létszáma 198 volt, 10-zel kevesebb, mint a 
megelőző évben. A tanév végén vizsgát tett 184 tanuló. 
A tanárok közül az egyház által, fenntartott felsőbb 
leánynevelő intézetben Dékáni Árpád, Papp Mihály, 
Szathmáry Sándor és Zámhó János tanítottak. Korda 
Imre tanárnak irodalmi működését a m. tud. Akadémia 
dicsérettel tüntette ki. Az adományok közül megemlít-
hetjük a helybeli ref egyháztanács által Hetesi Dániel 
tanitó jubileuma alkalmából tett 200 forintos ösztöndíj 
alapítványt. — Az intézetet meglátogatták hivatalosan 
dr. Ilómann Ottó és dr. Klamarik János, mindketten a 
szellemiekkel teljesen meg voltak elégedve, de az anya-
giakban való állapot javítását az épületekre, a felszere-
lésre és bútorzatra vonatkozólag sürgős feladatnak jelen-
tették ki. Az érettségi vizsgák Szász Károly püspök és 
dr. Csiky Kálmán kormányképviselő jelenlétében tartat-
tak meg. E vizsgákra jelentkezett 23 tanuló, kik közül 
jó eredménynyel 4, elégségessel 11 tett vizsgát, 8 pedig 
visszavettetett. A főiskola könyvtára vétel útján 15 mű-
vel, ajándékozás folytán pedig 235 művel gyarapodott , 
úgy hogy a könyvtár jelenlegi létszáma: 22,805 mű 
27,317 kötetben. Az ifjúsági könyvtár gyarapítására 
151 frt 49 kr fordíttatott, a művek száma 392. A ter-
mészettani szertár állománya 292 drb; a természetrajzi 
gyűjteményé 3938 darab és az érem- és régiségtáré 
8934 darab. Segély- és ösztöndíjban kiosztatott 332 frt. 
A tápintézeti jótéteményben 62 tanuló részesült, kiknek 
ellátására 4165 frt adatott ki, mely Összegből a tanulók 
3157 frtot fizettek ki, az iskolai pénztár pedig 1008 fo-
rintot. Az ifjúsági önképzőkör alaptőkéje 200 forint, 
míg a segélyegyleté 988 frt 99 kr. A tanév szept. 4-én 
kezdődik. 

16. A gyönki ev. reform, gymnasium értesítőjét 
Varga István igazgató tette közzé. Az intézetnek volt 
79 növendéke, kik közül vizsgára azonban csak 74 ál-
lott. Az iskolát meglátogatta Mészáros Nándor tanker. 
főigazgató és Szász Károly püspök, mindkettő ama be-
nyomást szerzette, hogy az épület és a felszerelés 
meglehetősen hiányos. Bízik azonban a tantestület azok-
nak a viszonyoknak kedvező Összejátszásában, melyek 

! ezelőtt 80 évvel életre keltették e gymnasiumot s ma is 
még fennforognak. Ne is csalja meg őket reménységük 



A tantestület összesen 6 tagból áll. A könyvtár gyara-
podott, de hogy hány mű van benne, az nincs közölve. 
Az ifjúsági könyvtár 497 művet tartalmaz. Ösztöndíjak-
ban 163 forint 60 krajcár osztato't ki. A convictusi díj 
egész évre 65 frt. A beiratások aug. 29 — 31. napjain 
lesznek. 

17. A debreceni ev. reform, főiskola akadémiai 
tanszakairól az 1886.— 87-ki évkönyvet dr. Kovács Sándor 
akadémiai igazgató szerkesztette. Az évkönyvet »a tanév 
története® nyitja meg, melynek keretében dr. Kovács 
Sándornak egy igen tartalomdús jelentése van közölve, 
melyet a tanév megnyitásakor tett a kerületi gyűlés 
ama határozatának életbeléptetése alkalmával, hogy : 
»Az akadémiában ösztöndíjakra felvett tanulók nevei az 
alapítványnak s az ösztöndíj összegének megjelölésével 
a következő iskolai év kezdeten tartandó istenitisztelet 
végeztével közvetlenül hirdettessenek ki a tanári kar és 
az összes hallgatók jelenlétében.« Miután kifejti e jelen-
tés, hogy minő eszmék nyernek érvényesülést az egy-
házkerületi közgyűlés eme határozatában (i-ször elismerés 
az akadémiai hallgatóság munkálata felett; 2-szor az 
alapítók emlékének kegyeletes felújítása és 3-szor Istennek 
hálaadás s új erő kérése a további munkára stb.), közli 
az ösztöndíjakra felvett tanu'ók neveit, s e kimutatás 
szerint 22 alapítványból összesen 2103 frt 47 kr oszta-
tott ki s ha ez Összeghez hozzá vesszük az énekkari ala-
pítványokat, akkor ez összeg 2330 frt 47 krra emelke-
dik, mely a seniori ösztöndíjjal és a Szikszay-Gáll-féle 
alapítvány kamataival együtt 3S75 frt 47 krra egészül 
ki, a mi 80,000 frt tőkének felel meg. Kiemeli továbbá 
a kitüntetéssel vizsgázott ifjak neveit, s buzdítja őket a 
további munkára. Azután néhány rendkívül fontos eszmét 
fejteget — s hogy ezeket kiemelhessük, épen azért 
mentünk bele e jelentésnek részletezésébe. Az egyik 
legkiválóbb eszme, a melyet tárgyal az, hogy határo-
zottan kimondja, miszerint »a tudomány szabadsága oly 
eszme, mely ldvül esik az állam hatalmi körén ép úgy, 
mint maga a vallás is.« Követeli az iskolaügyi autono-
miához való ragaszkodásunkat, mert »a protest. szabad 
szellem és irányzat hanyatlása káros hatással lenne pol-
gári alkotmányunk szabad irányú tovább fejlődésére is.« 
»Ugy kell tekinteni tehát e százados főiskolát, mint egy 
határkövet a szel'emi élet mezején, mely ősi birtokunk-
nak jogos fenntartását hirdeti ország-világszerte® stb. 
>De hogy az áldozat tüze lobogjon, ez nemcsak a ta-
nároktól függ, hanem a hallgatóktól is,« azért legyenek 
buzgók ők is. Ez átvezeti az irót arra a gondolatra, 
hogy vájjon a felsőbb iskolákban tudósokat neveljünk-e 
vagy pusztán kenyérkeresőket ? s e kérdésre azzal felel, 
hogy »a főiskolák a tudományok művelésére szolgáló, 
egyszersmind bizonyos életpályára előkészítő tanintézetek 
legyenek.« Majd a tanuló-ifjúságot buzdítja, hogy »be 
csület és szabadság legyen két rugója a derék tanuló 
életnek* s nagyon becses jegyzeteket közöl a tansza-
badságot illetőleg. A jelentésből még a következőket 
emelhetjük ki. A jogakadémián volt 114 joghallgató, a 
hittani akadémia hallgatóié pedig 69 volt. A hittudo-
mányi szakon működött 5 rendes és I rendkívüli, a 
jog- és államtudományi szakban 5 rendes és 2 helyet-
tes, a bölcsészeti szakban pedig 8 részint rendes, részint 
rendkívüli tanár működött. Búzás Pál és Beihlendi Endre 
gyengélkedésük miatt a 2-dik félévben helyet tesí tet tek, 
míg Körösi Sándor mint orsz. képviselő lett helyette-
sítve. Menyhárt János a veterán hittanár nyugalomba 
vonult, kinek helyére Dicsőfi József választatott meg. A 
jogászsegélyző-egylet segélyképen kiosztott 22 tagnak 
329 frtot s kölcsönt adott 34 tagnak 934 frtnyi összeg-

ben. Az ezen évi vagyonszapurodás 430 frt 30 kr volt, 
az alaptőke 8196 frt 51 krt tesz. Könyvtáruk 252 műből 
áll 325 darabban. A theologiai segély-egylet vagyona 
pedig 2591 frt. Szép sikerrel működött az önképző-kör, 
az olvasó-egylet, melynek könyvtára 4000 darabból áll, 
a hittanszaki Önképző-kor, az énekkar, a gyorsíró-egylet 
és a jogtanszaki önképző-kör. Kegyes adományokban a 
következő összegek folytak be : az őszi segély-gyűjtés 
eredménye pénzben összesen 774 frt 77 kr volt, a ter-
mények értéke pedig 169 frt 50 krajcár. A supplicatio 
eredménye 393 frt 31 krt tett. A felállítandó ének- és 
zenetanszék alapjára gyűlt 32 frt. A tápintézet és sze-
gény tanulók részére az egyházmegyéktől, egyházaktól 
és egyesektől begyült 669 frt 69 krajcár. A könyvtár 
állomány ajándék és vétel útján 718 darabbal szaporo-
dott s így az anyakönyvtárban 58,713 darab. A pénz-
és érem-gyüjtemény 86 darabbal növekedett, ennek állo-
mánya 9252 drb. A tanév ünnepélyes megnyitása szept. 
9-én lesz. Akadémiai igazgató a jövő iskolai évben Tóth 
Sámuel hittanár lesz. 

(Folyt, köv.) Lector. 

T Á R C A . 

Feltételes halhatatlanság a biblia szerint. 
Előadta a párisi általános lelkész-értekezleten 

B y s e K á r o l y , 
brüsszeli ref. lelkész. 

(Vége.) 

6. Az örök élet. 

A ijt'jíy szó, mely megfelel a héber Q%"J-nak, jelenti 
elő.-zör földi létünket, Jézus és az ő első tanítványai által 
rendesen egy magasabb sferára alkalmaztatott. A keresz-
tyén nyelvezet szerint a £iúT] a szellemnek élete, Istennek 
élete, mely egyedül érdem'i meg teljesen az élet nevet. Az 
nem idegen az emberiségtől, mert az ember eszméjének 
egy részét teszi, de azért nem tartozik hozzánk. Az 
Isten azt számunkra rendelte, előnkbe helyezi, de ránk 
nem erőteti. Hogy e mennyei örökséget, e romolha-
tatlan koronát elnyerhessük, nekünk egy erkölcsi és 
vallási feltételt kell teljesítenünk. A ki eszik e kenyérből, 
örökké fog élni. A ki hisz én bennem él és nem hal 
meg. A ki hisz a fiúban, örök élete van annak. Ez a 
hit nem benső erejénél fogva idvezít, hanem egyesít a 
Krisztussal, ki minket újjászül, szellemesít és egy isteni 
légkörbe felemel. Mihelyt hiszünk azon mély értelemben, 
a mit a biblia ad e kifejezésnek, új teremtmények va-
gyunk, élünk a Krisztusban és a Krisztus él mi bennünk, 
ő a mi életünk ; és miután az új emberiségnek tagjaivá 
lettünk, az ő fejének minden kiváltságaiban részesülünk. 
Ettől fogva magunkat halhatatlanoknak érezzük, nem 
lényünk alkatánál fogva, hanem a mi önkénytes közösülé-
sünk által azzal, aki magát élet és feltámadásnak nevezi. 

Mi mindnyájan azon eszmében nevekedtünk, hogy 
ez a kizárólagos élet nem az emberi lét folytatásában 
áll, hanem bizonyos felsőbb tulajdonságokban, amelyekről 
ez a lét szükség esetén lemondhat, minők: az Isten lá-
tása, szentség, boldogság, dicsősség. 

Ezen orthodoxnak tartott álláspontot én, egy az 
üdv nagy kérdéséről való exegeticai tanulmány folytán 
el nem fogadhattam. Bizonyos, hogy a megváltottak 
végsorsa egy összhangzatos egészben a tökéletes bol-
dogság minden szükséges elemeit magában foglalja, De 



Istennek emberei az igazságnak lelkétől vezérelve nem 
használnak egy képtelen és összefüggés nélkül való 
nyelvezetet; ők azt akarják mondani, a mit mondanak, 
ígérhettek volna boldogságot a természettől halhatatlan 
lényeknek, de azt nem tették. Az égi gyönyörök és a 
pokoli kínok közti alternativát soha sem állítja előnkbe ; 
hanem választást engednek az élet és ha'ál, a legma-
gasztosabb és leggazdagabb élet, az igazi élet közt, és 
a kifejezés legtágabb értelmében való halál, a végleges, 
absolut halál közt. így a legfőbb adomány jelképezve 
az életfája, élet kenyere, élet vize, élet koronája, élet 
könyve által, a Zior], melyet az evangelium hirdetett, 
mindenek előtt egy létei. Az igaz hivő semmit se féljen 
a második haláltól; rá nézve a halál elnyeletett a dia-
dalban. A kik méltóknak ítéltetnek arra, hogy részük 
legyen abban a világban, meg se halhatnak többé. (Luk. 
XX. 3 5 . 36.) 

Ez a Sut] nagyon méltán neveztetik a/ícmog-nak, 
először azért mert egyedül megy teljesedésbe a síron 
túl, a szellemi embernek feltámadása által, másodszor 
mert minden kísérlet felett áll, melyek az ő elpusztulá-
sára vezethetnének. A választottak által szerezve, azok 
által, kik a szellemmel diadalmaskodtak a testen, romol-
hatatlanságot biztosít az számokra; a mit a megváltó 
világosságra hozott a halhatatlanságon, mit eredetileg 
egyedül Isten bir, de a mit közöl az ő első szülöttjé-
vel, azután az ő közbenjárására minden gyermekeivel. 

Az utolsó ítélet és általános feltámadás nagyszerű 
jeleneteivel a váltság be lesz fejezve. A mi anyagi vi-
lágunk helyét egy dicsőségesebb és valódibb teremtés 
váltja fel. A bűn, szenvedés és halál elenyészett, a menny-
ország egysége elfeledteti a szabad teremtmény párt-
ütése által bejött esetleges dualismust. Az újjászült és 
megszentelt emberiség, szövetkezve isteni vőlegényével, 
mindörökké merítend annak teljességéből életet. És az 
Isten leszen minden mindenekben. 

Z á r s z ó . 

A feltételes halhatatlanság védői azzal vádoltattak, 
l>ogy szédelegnek a textusokkal, és theoriájokat a bib-
lia méltósága ellen irányzott >pártütésnek, profonatió-
nak és merényletnek* nevezték. De hát ez a súlyos 
vád alapos ? 

Őszintén bevallom azt, hogy álláspontunk képvise-
lői néha rosz érvekhez folyamodtak. De itt nem ez a 
kérdés. Arról van szó, hogy megtudjuk azt, hogy vájjon 
a szent iratok a modern hermeneuiica legszigorúbb elvei 
szerint, az eredeti nyelven vizsgálva, ignorálják, vissza-
utasítják vagy pedig tanítják a facultativ halhatatlansá-
got. Én sok éven át folytatott tanulmányom által meg-
győződve, próbáltam önök előtt megmutatni azt, hogy 
a bibliai kijelentés főbb vonalai e pontban megegyeznek, 
hogy canonunk két részének irói minden divergentia 
mellett is csudásan egyetértenek abban, hogy a hit jo-
gosultságát, mint az örök élet elengedhetetlen feltételét 
mutassák fel. Az az exegesis, melynek némely eredmé-
nyeit én önöknek most bemutattam, a bibliai kifejezé-
seket közönséges és legelső felvételeikben tekinti, nem 
utasítva vissza a metafizikus értelmet se, ha a darabnak 
hangja ezt természetessé teszi, feltéve azt, hogy az alak 
valamely valóságon szilárdon áll, az az hogy egy szó, 
mindig ugyanazon alapeszmét fejezi ki, akár az anyagi, 
akár a szellemi világra alkalmaztatik az. Azt hiszem, 
hogy önök mindnyájan elismerik ennek a rendszernek 
felsőbbségét. Tán nem messze van az az idő, midőn a 
szent szöveg »elcsavarásának* vádját magunkról elhárít-

hatjuk és visszadobhatjuk azokra a tudósokra, kik ön-
kényes jelentést adnak a kiirtást jelentő szavaknak 
és a kik a biblia nevében állítják a bűnös lélekről azt, 
hogy az soha sem szűnik meg létezni és kínlód ni. 

Az általános ellenvetések közül, melyeket ellenünk 
felhoznak, még csak egyet említek fel, mely ép oly ko-
moly mint az előbbi. Ellenfeleink véleménye szerint mi 
a materialismus bűnében leledzünk, még pedig most 
igazi majd máskor korcs materialísmusban, mely egyúttal 
vigasztalan és veszélyes is ; a mi materialista psycholo-
giánk — így szólnak — »minden vallásnak felforgatása, 
az emberi méltóságnak megsértése.« (Denys, Reval, Anet, 
Luigi, Durand de Liége). 

Őszintén elismerem újra, hogy ezt a vádat közü-
lünk bizonyos mértékben megérdemelték, akik nem ér-
tették a kijelentésnek progressiv jellemét. A régi héberek 
legnaivabb felfogásainak végleges és dogmaticai értéket 
tulajdonítván, ezek a betűhöz ragaszkodó, többnyire 
americai theologusok, mostani testünk fontosságát túloz-
zák, a halált úgy tekintik mint a személyiségnek gond-
viselésszerű megsemmisülését, és a jövő életet csak a 
feltámadás pillanatában kezdetik. 

De ez a szerintem is nagyon sajnálatraméltó 
nézet nem imputálható annak a tannak, melyet szeren-
csém volt önök előtt bemutatni. Bizonyos, hogy mi sza-
kítunk a régi és modern platonismussal, a melylyel való 
szövetkezés az evangelium ügyét csak compromitálhatja. 
De nem utasíthatnók-e vissza e bölcsészeti rendszert anél-
kül, hogy meg ne tagadnók magát a spititualismust is, 
vagy mindenekfelett anélkül, hogy materialismusba ne 
essünk ? Az elveszíthetlen halhatatlanságnak és a vég 
nélküli gyötrelmeknek dogmái valóban kiegészítő részét 
teszik a keresztyén vallásnak ? Azt hiszem megmutattam 
önök elő;t, hogy erről szó sincs. Mindenesetre, ha mi 
materialisták vagyunk, én és elvtársaim csak oly módon 
vagyunk materialisták mint a biblia ihletett irói, mert 
ezek szolgáltatták nekünk eretnek eszméinket. Mégis ez 
a felelet nekem nem elég. Nagy súlyt fektetek arra, 
hogy önök előtt felemlítsem azt, hogy mi hiszünk egy 
szellem-istenben és a láthatatlan világban, a feltámadt 
és a menybe ment Jézusban, anyagi organismusunktól 
lényegesen különböző és természetünk felsőbb elemét 
alkotó szellemben, minden embernek Öntudatos és sze-
mélyes túlélésében legalább a világ végéig, szellemi tes-
tekkel való feltámadásokban, az utolsó Ítéletben, mely 
elveszti a gonoszokat és bejuttatja a boldog halhatat-
lanságnak teljes élvezetébe az igazakat. Melyik loyalis 
ember az, ki tudva azt, hogy mi ily nézetekkel bírunk, 
fel merné tartani ellenünkben a materialismus vádját ? 

A régi spiritualismus közt, a mit a tapasztalás el-
itélt, és a materialismus közt, mely előttünk tarthatat-
lannak látszik, mi közép utat követünk. A mi az evolu-
tionismusban kétségtelen, feltalálható az a vallásban is, 
a mint azt mi értelmeztük. A feltételes halhatatlanságnak 
hitét vallani annyit tesz, mint alkalmazni a szellem és 
szabadság birodalmában a természeti kiválasztásnak, a 
létért való küzdelemnek, a legalkalmasabbak fennmaradá-
sának nagy elveit. Legyünk vagy ne legyünk monisták, 
a mi bölcsészetünk de May és Drummond által felállí-
tott ez alaptételen nyugszik : az anyagi és szellemi világ 
ugyanazon törvények által kormányoztatik. Innét a termé-
szet könyve csak fényes illustratiója a bibliában kijelen-
tett tényeknek, és a keresztyénség a tudományban ta-
lálja leghatalmasabb segítő társát. Röviden : a mi ál'ás-
pontunk minden másnál jobban összhangzani látszik 
előttem a mai tudományos rendszerekben található igaz-
ságnak részével. 



De megmérhetlen előny is van abban, ha az Isten ! 

jelleméhez a legtökéletesebb ismeretet adjuk. Egy Isten, 
ki a javítás szándéka nélkül szenvedtet, a nehany napig 
taHoTíűtlenséget örök kínokkal büntetve és fentartva e 
szörnyű sorsot az emberiség nagy részének, egy ily 
tehetetlen, vagy ily kegyetlen Istent se nem szerethe-
tünk. se benne nem hihetünk többé. Ellenben a mi 
Istenünk a legfőbb jó, mert minket azévF "teremlett, ' 
h o gy lé Fenn é íj en~*l7e n n ü n k e t abba a körbe, a hol ő lakik, 
és minden pártütőknek ezen a világon vagy a másikon 
kegyelmet, halhatatlanságot, bo'dogságot ajál. O igaz és 
szent, mert az ő kérlelhetlen törvénye annak áthágá-
sához szenvedést és halált csatolt, de a büntetés első 
lángjának célja a jobbí 'ás és az csak a tökéletes meg-
keményedésre jutót*' párlatokét emészti meg. Végre, es 
ez nagyon fon'os, ann) ira tiszteli teremtéseinek szabad-
ságát, hogy választani enged nem a dicsőségnek és a 
nyomornak örökkévalósága között, hanem az élet és halál, 
a lét és nem lét között. 

Azon okok, melyekre e'méletünk van alapítva és 
az ezt támogató érvek alapjában aláássák az örök pokolt, 
valamint az orthod"XÍában nagyon fontos és bizonyára 
nagyon csábító eschatologiai tant az általános idves^ég-
ről. Valóban az universalismus, melyet egyébiránt nem 
akarunk most tárgya'ni, fölteszi, hogy az ember határ-
talanul áthághat ja természetének törvényeit anélkül, 
hogy végpusztulásra jutna ; ő hát a lényeges halhatat-
lanság rosszul bizonyított dogmájára támaszkodik, arra 
a bölcsészeti előítéletre, mely a második század óta 
meghamisította az exegesist és corrumpálta a keresz-
tyénséget. 

Legbensőbb meggyőződésem szerint a Krisztusban 
való hit állal való halhatat 'anság, egy kijelentett igazság 
és az evangeliomnak is alapja. Ez a hit volt az én erőm 
és világosságom; azért örömmel constatálom azt a sebes 
haladást a mit az a legjobb szellemek, különösen a 
f r anca ref. papság között tett. Ha önök közt némelyek 
még most is eretnekségnek tartják ezt, kérem ne mondják 
ki azt addig, míg komoly és személyes vizsgálatot nem 
szentelnek ennek. A mí pedig az önök előadóját illeti, 
uraim, bizonyos hogy ő is mint sok más, tévedéseit, e'ő-
itéleteit elegyítette az írás tiszta tudományáho ' , de szeren-
csésnek érzi magát, ha az emberi gyengeségnek fizetett 
emez adót kevesbítheti az önök bírálatainak és észre-
vételeinek felhasználása által. Mert amit mindnyájan óhaj-
tunk az nemde uraim ez : hogy a mi gondo'atunk, szí-
vünk, sőt egész életünk legyen mind jobban áthatva a 
Krisztus szelleme által. Boksái/ László. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

Népoktatásügyi Emlékeztető. 
— Közigazgatási bizottságok, kir. tanfeliigyelőségek, iskolalátogatók, 
szolgabil óságok, városi hatóságok,községi elöljáróságok, iskolafenntartók, 
gondnokságok, községi és felekezeti iskolaszékek, egyházi hivatalok, 

tanítók, hittudósok és a szülők számára — 

E címmel a tanügyi közigazgatás rendszerét írta 
meg Eötvös Károly Lajos. A népoktatásügyi törvények 
és rendeletek száma immár légió, mégsem jelent eddig 
meg gyűjteményük, annál kevésbé rendszeres földolgo-
zásuk. Az Eggenberger-féle »Népiskolai törvények és 
rendeletek« nagy terjedelmük és magas áruk dacára is 
csal; keveset közölnek a százakra menő rendeletekből, 
mert a törvények és rendeletek közölt részét egész ter-
jedelmükben tartalmazzák, azok pedig letemes részökben 

egymásnak ismétlései és módosításai. Eötvös majdnem 
tizszerannyi rendeletet összegyűjtött és azokat rendsze-
res, Összefüggő egészszé dolgozta fel, mégis az idézése-
ket pontosan följegyezte, ez által a népoktatásügyi 
adminisztrációnak könnyen áttekinthető és kezelhető 
rendszerét nyújtja. Munkájának gazdag anyaga követ-
kező fejezetekben van csoportosítva: i. Község. 2 Is 
kolaszék. 3. Tanítók. 4. Iskolák. 5. Tanfelügyelő. 6. Köz-
igazgatási bizottság. 7. Foglalkoztató nevelés-oktatás a 
népiskolában. 8. Tanképesítés. 9. Tankönyvek, tanszerek. 
10. Adó, illeték, posta. 11. Határidő-jegyzék. 12. Betű-
soros tárgymuta 'ó. (Ez utóbbi igen bő és biztosan ka-
lauzol a rendeletek tömkelegében). 

A tanhatóságok épúgy, mint az érdekeltek szor-
gocan figyelmeztetnek teendőikre az iskolaügyben, így 
az Emlekeztető jó szolgálatokat tehet a kormányzóknak 
és kormányzottaknak egyiránt. Különösen a szülők, kik 
eddig teljesen tájékozatlanok voltak vezérfonalul szolgáló 
kézi könyv hiányában jogaik és kötelezettségeik felől az 
iskolaügyben, teljesen megbízható kalauzt nyernek Eöt-
vösnek »Népoktatásügyi Emlékeztető«-jében. 

Epen a szülők figyelmét akarjuk első sorban fel-
hívni jelen ismertetéssel a kötet egy fontos fejezetére : 
»A foglalkoztató nevelés oktatás a népiskolában«, ez a 
címe és tárgya a VII. fejezetnek, mely az életre nevelő 
iskola leghasznosabb ágával ismertet meg. Itt szól szerző 
a faiskolákról, a selyemtermelésről, az iskolakertről, a 
méhészetről, a kézi munkákról, az iskolai- és postataka-
rékpénztárakról ; másrészt pedig azon népoktatási intéze-
tekről, melyek a munkát, a foglalkoztatást tették a ta-
nítás központjává. Ilyenek a kisdednevelő intézetek, a 
szeretetházak, árvaházak, siketnéma-intézetek (ezek mel-
lett ismertetendők lettek volna a vakok intézeti); az 
iparta^ műhelyek, iparos tanonc-iskolak, a földmíves is-
kolák, az állami közép ipartanodának gyakorlati szak-
tanfolyamai, végre a felső nép- és polgári iskolák E 
gazdag fejezet egyrészt lelkiismeretes utasításul szolgál 
a fontos kérdésre: a természe'adta hajlandóság meg-
figyelésével »mire taníttassa a magyar ember fiait ?« — 
másrészt programmot tartalmaz a népisko'ák nevelés-
okta'ás irányára. Mióta Gönczy Pal államtitkár kimon-
dotta a tanítók utolsó országos gyűlésén, hogy az elemi 
oktatás középpontjává a kézi munkát kell tenni, azó'a 
e kibontott zászlónak a foglalkoztató nevelés-oktatásmód 
művelésével legbuzgébb követője a szerző, ki jelen ad-
minisztracionális munkájánál sem tévesztette szem elől 
módszertani célját : egybeállította kimutatását a foglal-
koztatva tanító hazai intézeteknek, és ez a kimutatás 
elég biztató arra, bog}' megfigyeljük a gyakorlati irá-
nyú iskolák működésének sikereit, és azok fényes mér-
tékét megkívánjuk elemi iskoláink eddig elég meddő 
terén ís. 

A kiállítás csinos, sőt díszes, méltó Hornyánszky 
Viktor akadémiai könyvkereskedőnk sajtóvállalatához, 
honnét a kiadás kikerült. A zsebben hordásra alkal-
masan kötött 13V2 l v e s könyv ára is igen ju tányos : 
1 forint. 

Mindezeknél fogva a »Népoktatásügyi Emlékeztetőt« 
melegen ajánljuk azon nagyszámú műveltek figyelmébe, 
kiket a népiskola ügye közvetve vagy közvetlenül ér-
dekel. Tanfelügyelő, iskolaszéki tag, iskolalátogató, p ip , 
tanitó és szülő minden szükséges tudnivalót megtatalál 
benne a népoktatás-ügyre vonatkozólag. Eötvös Károly 
L. e derék kis könyve valóságos hézagpótló munka az 
iskolai adminisztráció terén, melynek szerző nemcsak 
jeles gyakorlati munkása, hanem avatott irója is. 



B E L F Ö L D . 

Főpásztori beszédek. 
(Visszaemlékezésül Szász K. püspök úr k.-somogyi látogatására.) 

(Folytatás.) 

Kereki leányegyházban ezeket mondá : 
»Eljöttem hozzátok is, hogy azon gyülekezetek 

között, melyek^ felvigyázásomra bizattak, titeket is meg-
látogassalak. Úgy tettem én is, mint Idvezitőnk mon-
dotta a gazdáról, ki elhagyta a 99 juhot, hogy megke-
resse az elveszett századikat. Ti csakugyan pusztában 
eltévelyedett juhok vagytok, kik nem is iparkodtok azon, 
hogy a nyájat felkeressétek. A pusztában elveszett az 
út, mely titeket a nyájhoz visszavezetne és ti tévelyeg-
tek, mint amaz eltévelyedett századik. És hogy téve-
lyegtek, ennek oka az, mivel az ide s tova bolyongás 
miatt felhagytatok a reménynyel, hogy a nyájhoz, a 
gazdához valaha visszatérni tudtok, csiiggetegség, le-
hangoltság, sőt a legveszedelmesebb baj, a lágymeleg-
ség uralkodik bennetek. Tudjátok-e pedig mit mondott 
János a Jelenések könyvében a laodiceabeli gyülekezet-
nek : » Tudom a te dolgaidat t. i. hogy te sem hideg vem 
vagy, sem hév, vajha hideg volnál vagy hév! AnnaJco/cdért, 
mivelhogy lágymeleg vagy sem hideg, sem hév, Icivetlelc 
tégedet az én számhói.« Mi pedig az oka ezen ti szomorú 
állapototoknak? Ti önmagatoki Mert eltévesztettétek az 
utat, melyen boldogulástokat munkálhattátok volna, 
nem fogadtátok el a nektek nyújtott kezet (csekély bér-
ben bírt földjeik örök megváltásáról tudni nem akarván, 
a census nem fizetése miatt élő földjeik el lettek véve) 
és e miatt elvesztettétek vagyonotokat, két kezetek 
munkájára utalván életetek s családotok fenntartását. Ez 
már magában is nagy baj és szomorú állapot; de na-
gyobb baj az, hogy vagyonotokkal együtt elvesztettétek 
az Isten iránt való bizodalmatokat is, megfeledkezvén 
a ti lelketek javáról kétségbeeséstekben a testi dolgok-
ban, mértékletlenségben, dobzódásban elmerüléssel s az 
Istennel, vallással, iskolával nem gondolással akarjátok 
kárpótolni magatokat. Nem értek célt ; mert ezek által 
nemcsak el nem éritek a megelégedést, de naponként 
sülyedtek lejebb-lejebb e bűnben, romlásban, míg a vég-
leges elsülyedésbe juttok s a megsemmisülésben fogtok 
elenyészni. Es ennek elébe akartok ti nézni? Le akartok 
mondani lelki boldogulástokról, hitetekről ? Ne műveljétek 
ezt atyámfiai, sőt inkább összeszedvén minden erőtöket, 
iparkodjatok a holt csontokból élőkké lenni. Ha Jézus-
hoz ragaszkodtok: ő, ki nemcsak Jairusnak alig meghalt 
leányát, a naini özvegynek koporsóban fekvő fiát, hanem 
a 4 nap óta koporsóban fektidött büzhödni kezdő Lá-
zárt is fel tudta támasztani, a ki ezt megtette, megteheti 
és megteszi azt veletek is, bizzatok 1 ne csüggedjetek 1 
Isten megsegít 1* 

Szárszó leányegyházban az apostolt köszöntés után 
így folytatá beszédét a főpásztor: 

»Utamnak rende hozzátok is elvezérelt s ez esz-
közölte azt, hogy titeket, leányegyházat előbb látlak, 
mint az anyá t ; de a pásztornak nemcsak a juhokra, 
hanem a bárányokra is van gondja és felügyelete s így 
én nekem reátok is van gondom, volt már idejövetelem 
előtt, mert a ti egyházatok viszontagságait ismerem és 
tudom, hogy itt a mult század elején virágzó anyaegy-
ház volt; de az, az üldözések következtében megszűnvén, 
az Istennek hitünk szerinti imádása mintegy 40 évig 
szünetelt. Majd az 1784. évben mint leányegyház újra 

feltámadott egyházatok s az őszödi anyaegyházhoz lett 
csatolva. És midőn azon egyház, elszegényedése miatt 
szintén leányegyházzá lett s más egyházhoz lett csatolva, 
a kétszerte oly erős leány nem mondotta az elerőtlene-
dett anyának — a mint a jó leányok tenni szokták — 
jöjj én hozzám, azért az ápolásért, gondozásért, melyet 
tőled nyertem, hálás akarok lenni, én gondodat viselem 
ezután. Ez nem történt meg. Közönyösségből-e, nem 
tudom ; de talán inkább azért, mivel nem találkozott e 
gyülekezetben egy vezérférfiú, ki Krisztus zászlaját fel-
emelve, mondotta volna: jöjjetek, sorakozzatok ezen 
zászló mellé 1 Nem, inkább engedte magát más anyaegy-
házhoz csatoltatni, minthogy ezt az újabb áldozatot hozta 
volna. Talán az ősöknek ez a közönyössége, mely mint-
egy vérszerint származott át reátok is, téteti veletek 
azt, hogy ti nem fejtitek ki azt a buzgóságot, mely 
kitelnék tőletek. Nem mondom azt, hogy nem tesztek 
egyáltalában semmit, hiszen e diszes egyház és iskola 
némileg jele a ti buzgóságotoknak ; de közönyösségteket 
ez nem palástolja el. Ennek a hibának pedig átka az, 
hogy megelégszik a nem rossz cselekedetekkel és nem 
törekszik jobbakra, azt gondolván, hogy ha tett vala-
mit : már mindent megtett! Ezt tudtotokra adom atyám-
fiai mint lelki atyátok, mint főpásztorotok. 

Igen szépen mondja ugyanis a bölcs: »a ki meg-
tartóztatja az ő vesszejét: gyűlöli az ő fiát, a ki pedig 
szereti azt: idején bölcsességre tanítja,« de utasítást ad a 
zsoltáriró is : » f e d d j e n meg engem az igaz és jó néven 
veszem, dorgáljon meg engemet és nekem olyan lészen, 
mint a drága balzsam, ne tartsa azt az én fejemtől.« E 
szempontból indulva ki nem hallgathatom el, hogy né-
mely e vidéken szokásos bűnök : p. o. a fényűzés kezd 
lábra kapni fiatalaitok között, hogy némelyek közületek 
idegenkednek a gyermekek nevelésétől s nem tartván 
igazságnak szent könyvünk mondását »az asszony méhé-
nek gyümölcse jutalom« inkább tehernek, evő szájnak te-
kintik azt, ki megfogja oszlatni a gazdaságot, megfeled-
kezvén arról, hogy az a gyermek nemcsak evő szájat, 
hanem két segítő kart is hoz a világra, s használ fel 
majd övéinek segítésére. Uralkodik emellett még közöt-
tetek ama közönyösség, melyről felebb emlékeztem, a 
mely nyilvánvalóvá lesz a közterhektől való irtózásban, 
mert nem elég az, hogy keveset adtok, de a mit adtok : 
azt se adjátok jó szívvel, a mint ezt a domesztikai ille-
téktek legújabbi bevallása is bizonyítja, mikor nem 
ismertétek az t : adtatok többecskét, most mikor látjátok 
azt, hogy abból a szegények évi 60,000 frtot kapnak : 
elvonjátok. Úgy látszik, hogy azt a mivel megélhetési 
szükségletetek többe kerül: azt az egyháztól óhajtanátok 
inkább elvonni. Figyelmeztetlek benneteket az apostol 
eme szavaival, hogy: »a jókedvű adakozót szereti az Isten.« 
Mondom ezt nektek mint atyjátok, mint lelki orvosotok, 
mert az orvosnak kötelessége felfedezni a bajt, feltárni a 
sebeket, ekkor kezdődhetvén meg csak a gyógyítás; mon-
dom ezt nektek azért, mivel nektek betegeknek szükségetek 
van az orvosra. 

Rámutattam a bajra, megmondom az orvosságot 
is. A közönyösségnek elhagyása, az álomból való feléb-
redés az orvosság. Es ha majd ez megtörténik, s újra 
ébred egyházatok: megemlékezhettek arra, hogy járt 
közöttetek egy agg pásztor, ki nektek minden hibáito-
kat szemetekbe mondotta, ki figyelmeztetett az álomból 
szükséges felébredésre s ha felébredtek : akkor kezdődik 
el az igazi élet a cselekedetekben. Hogy ez az idő e l fog 
jőni : én hiszem és remélem felöletek, kikben a jó tu-
lajdonságok egyébiránt nem hiányoznak. Ez időnek el-
jöveteleért akarok veletek, érettetek imádkozni.* — Az 



istenitisztelet után, az iskola megvizsgálása, majd pres-
bj téri gyű és következett. E vizsgálat alkalmával tapasz-
talta püspök úr, hogy ez a gyülekezet örömestebb fog-
lalkozik testének, mint lelkének gondjaival s amannak 
szükségeit, gyönyörűségeit emennek mindig elebe teszi. 
Ez az óra volt — mint hiszem — eddigelé ezen hivatalos 
utazásában a legkellemetlenebb órája. Az egyház ügyei 
körül tapasztalt kislelkűség, nyakasság, a szélbalisággal 
saturált libertinismusra mutatott hajlandóság, az ország 
és egyház terheinek viselése miatt szavakban is kifeje-
zést nyert földhöz ragadottság nagy próbára tették áldott 
türelmét, mit kijelenteni is kényszerülve érezte magát. 
Ez a jelenet egész napra lehangolttá tette mind őt, mind 
a kiséret összes tagjait. 

Szóiddon így prédikált a főpásztor : 
>Mint Pál apostol az általa alakított gyülekezetek 

nagy részét: úgy köszöntöm én is azon gyülekezeteket, 
melyeknek alapításával nem dicsekedhetem ugyan, de a 
melyek az én felvigyázatomra bízattak. És valahányszor 
ezt hangoztatom épen úgy, mint az úri imából mindig 
új táplálékot merítek : ebben is mindig új tudományt, 
új lelkesítőt találok. így vagyok most is, midőn hozzá-
tok szólva tudom, hogy az Isten veletek is különösen 
közölte kegyelmét. Egyházatok ugyanis, melytől 1795-ben, 
a magyar népet különben szerető, de rosszul tanácsolt 
királynő idejében, elvétetett a lelkipásztori hivatal fen-
tartási joga és a gyülekezet elébb a kőröshegvi, majd az 
őszödi gyülekezetben nyert lelki táplálékot. És az isteni 
kegyelem, a ti őseitekben e szomorú időben is annyira 
fentartotta a buzgóságot, hogy a mint az emriesebben 
érző II. József alatt lehetet t : tehát IOO évvel ezelőtt 
felépítették a templomot náddal-zsuppal fedve, hogy bár 
Istennek imádása helyhez kötve nincsen, még is itt imád-
hassák énekben és imádságban azt, ki mindeneknek édes 
atyja. Nyilatkozott Istennek kegyelme abban is, hogy 
megsegített titetek azon szomorú időben, midőn a köz-
ségnek nagy része paplakotokkal, iskolátokkal együtt egy 
óriási tűzvész áldozatává levén, templomotokat meghagyta, 
hogy itt merítsetek erőt, vigasztalást e nagy szerencsét-
lenség kikeverésére és Isten titeket megsegített úgy, 
hogy bajaitokból kiszabadulhattatok, épületeiteket a hí-
vek buzgóságából felépíthettétek, sőt a jövendőre való 
készületképen az egyháznak jövedelmező ingatlant is 
szereztetek, hogy annak jövedelme is mozdítsa elő kitű-
zött célotokat (templomépítés). 

De nemcsak kegyelmet: hanem békességet is adott 
nektek az Isten. Ez nyilatkozik abban, hogy az egyházi 
intézményeket s kiválólag majd 100 éves agg lelkipász-
torotokat, ki nálatok 50-ik éve nagy buzgósággal hir-
deti az Urnák evangéliumát, nemcsak szavával, hanem 
cselekedeteivel — életével — és a ki még most is mi-
dőn már nem prédikálhatja szóval az evangéliumot, 
még mindig fárad — imádkozik a gyülekezet jóléteért — 
azzal becsülitek meg különösen, hogy szavára most is 
ha'lgattok, figyelmeztek s őt illő tiszteletben részesítitek. 
Békességgel való megáldatástokat mutatjátok azzal, hogy 
más vallású lakostársaitokkal szeretetben, békességben 
éltek, a családtagok egymást, a szülők gyermekeiket 
szeretik, a házastársak szeretetben, egyességben élnek, 
a gyermekek a szülőket tisztelik s azoknak engedelme-
sek, az egyház fentartására szükséges áldozatokat béke-
türően, sőt örömmel meghozzátok. Erre a kegyelemre 
és békességre van ezutánra is szükségetek. Kegyelemre, 
hogy Isten titeket nagy és nemes szándékotokban sikerre 
segítsen, hogy a s. lelkész által megkezdett s hitetek 
erősítésére irányuló gyermekistentisztelet foganatos legyen 
szívetekben s benneteket még nagyobb buzgóságra indít-

son, teljesítvén az apostolnak nektek is szóló parancso-
la t já t : »« jó igyekezetekben meg ne restüljetek, lélekben 
buzgók legyetek, az Urnák szolgáljatok.« Békeségre is van 
e mellett szükségetek, mert igazi békességben csak az 
lehet, kinek lelkében a különböző indulatok egymással kibé-
külve vannak. De kinek is ne lenne szüksége a lelki bé-
kességre ? 1 Es pedig vannak ilyenek, kiknek szívében ez 
nem honolhat. Hiszen vannak közöttetek, habár csekély 
számmal, perlekedők, adósságot könnyen csinálok, iszá-
kosak, fényűzők. Mindezen bűnöket el kell távoztatni, 
mert csak akkor lesz igazi békességetek, mikor külső 
békességetekkel, szíveteknek békesége is vele jár, mi csak 
akkor lesz, ha azokat az említett bűnöket onnan kiirtjá-
tok és abba semmiféle bűnnek bemenést nem engedtek, 
így mondhatjátok el Pál apostollal: »Nem dicsekszem, 
hogy a célt elértem volna, sőt igyekszem azon, hogy azt 
elérhessem.« így lesz veletek Istennek kegyelme, száll 

| szívetekbe az igaz, a valódi békesség. Törekedjetek azért 
erre, mint »nembizonytalanra, harcoljatok nem hiába vág-
ván a levegőt.« E kegyelemért békességért akarok vele-
tek, érettetek imádkozni.® 

A köttsei beszédben ezeket mondá: 
»Örömmel jöttem, siettem hozzátok, hogy felkeres-

selek tégedet kicsiny gyülekezet 1 mely e szép, fás 
völgykatlanban egyszerűségben, szegénységben, a világ-
tól elvonultságban töltöd életedet. Eljöttem meglátni 
titeket kicsinyeket, mert nemcsak a nagyok, a kicsinyek 
is fontos tényezők az Istennek gazdaságában. Nemcsak 
a napok, csillagok, hanem a fű között rejtőző fénybo-
gárka is hirdeti a nagy Isten dicsőségét. Mint a pász-
tornak nemcsak a juhokra, hanem a legkisebb bárányra 
is gondja van, úgy van nekem gondom ti reátok is, 
követvén az üdvözitő Jézusnak példáját, ki nem tiltotta 
el, sőt magához hívta a kicsinyeket, a kikhez hasonlóké-
nak mondotta a mennyeknek országát. E Jézusnak gondja 
van ti reátok is, hiszen ő mondotta, hogy »a hol ketten 
vagy hárnían öszzegyültölc az én nevemben : ott leszek kö-
zöttetek. « Eljöttem, hogy e körülmények között nektek 
betegeknek, kiknek az orvosra nagy szükségetek van, 
vigasztaló, bátorító és intő szavakat mondjak. 

Vigasztaló szavakat, hogy szegénységetek miatt a 
csüggedés, a kétségbeesés ne vegyen rajtatok erőt, mert 
a szegénységnél még nagyobb szerencsétlenség az, ha 

! valaki a nyomasztó körülmények miatt elhagyja magát, 
1 elveszti Istenben való bizodalmát. Istennek ugyanis van 

gondja az emberekre, inkább mint a verebecskékre, 
halhatatlan lelkük mia t t ; nem szabad azért kétségbees-
netek nyomoruságaitoknak közepette sem. Hiszen sze-
génységeteket már ismeri a koronás király, ismeri egy-
házi felsőségetek és remélni lehet hogy ez utóbbi is 
méltányolni fogja a magatok által megtehető dolgot s 
támogatni fog benneteket egyházatok fenntartásában. 

J De bátorító szavakat is kell nektek mondanom. A 
1 szegénység nem a legnagyobb csapása az isteni gond-

viselésnek, valamint a gazdagság nem a legnagyobb és 
legboldogítóbb ajándék. Sőt azt lehet mondani, hogy a 
gazdagság az ember erkölcsi életére nézve, nagyobb 
akadály a szegénységnél. Utalok e tekintetben a ven-
dégséget váró evangeliumi királyra, kinek vendégei más-
más, de mind világi okát adták meg nem jelenésüknek, 
utalok az evangeliumi gazdag ifjú példájára, kit épen 
gazdagsága akadályozott meg lelke üdvének keresésé-
ben. Ne csüggedjetek tehát szegénységtek miatt. Mint 
a szegény, ki ruháját megfoltozza, úgy tatarozzátok ti 
is egyházatok dolgait, s mint ez a ruha gondozással 
több ideig eltart, úgy fenntarthatja a ti gondozástok 
szegényes egyházatokat is. Isten csudák által ugyan nem 



működik mostmár.r de eszközökkel munkálódni fog meg-
tartatástokon. Vége intenem is kell titeket, hogy a 
bűnöket, melyek ti bennetek is megvannak, ne enged-
jétek erőre kapni ; mert azok, ha el nem zárnak is 
egészen Istentől, de megakadályoznak a hozzá menetel-
ben, csüggedést, bizalmatlanságot eszközölnek s azt cse-
lekszik, hogy főleg csak a test dolgaiért munkálódjatok, 
lelketekre pedig elég gondot ne fordítsatok. Hogy ben 
neteket Isten jó dolgaitokban megsegítsen, hogy titeket 
nehéz sorsotokban el ne hagyjon, hogy vigasztaljon, bá-
torítson, ezért akarok én most imádkozni.® 

(Folyt, köv.) 

A dunántúli ágost. hitv. evangel. egyházkerületi 
pénztárak 1886. évi állásának kimutatása. 

Ily cimű füzet minden érdekelt egyes gyülekezetnek 
megküldetvén, közkézen forog. A ki beletekint a számok 
tömkelegébe, repdes szíve az örömtől, hogy a szegény 
protest. egyház ezen kerületének annyi tőkéje van, s 
évi kiadásainak fedezése után még annyi ezer a pénztári 
készlete. 

Ugyanis a végösszesítés szerint a pénztári készlet 
12,683 frt, a tőkeösszeg 330,369 frt (29. lap). 

O a k h o g y nem mind arany, a mi fénylik. A szük-
séglet és fedezet közti arány nem oly kedvező, a mi-
lyennek a pénztári készlet feltünteti. 

Aggodalomra ugyan még nincsen ok, de a kép elég 
komoly s méltó a megfigyelésre. Jelen sorok célja épen 
a közfigyelmet felhívni Dunántúlban s a consulokat in-
teni : caveant1 

Lássuk a pénztárakat, legalább a főbbeket, sorban. 
AJ A közpénztár (5. lap) évi rendszeresített kiadása 

1) tiszti díjakra 1838 frt, 2) püspök úrnak a b. Baldácsy-
féle alap jövedelméből 800 frt, 3) Ihász Lajos-féle ala-
pítvány kamata 36 frt, 4) nyomtatványokért "120 forint, 
5) fuvar-napi-postadíjak, kezelési költség ?8o frt, összesen 
3070 frt kerekszámmal. 

Erre a fedezet 1) a gyülekezetekre kirótt évi l 8oof r t , 
2) nyomtatványokért 74 frt, 3) b. Baldácsy-féle alapból 
800 frt, 4) Ihász L.-féle alapítvány kamatai 36 frt és 
5) a legjobb esetben, azaz ha a kimutatott hátralék egy 
krajcárig behajtható 529 frt és 1346 frtnak 6°/0, 110 frt, 
összesen kerekszámmal 2800 frt. 

Évi hiánylat 200—250 frt. 
Hogyan ? I Hisz a kiadások fedezése után még 

1200 frt tőkésíttetett s a pénztári készlet az év végén 
2040 frt. (5. lap). 

Hát az 1200 frt ideiglenesen került a pénztárba, 
»ideiglenes tőkésítés«, e tőkéről a kerületi bizottságok 
egy pár hét mulva fognak rendelkezni (kerületi j.-könyv 
1886. 50. pont). E tőke volt, van, de egy pár hónap 
mulva nem lészen 1 

A 2040 frt pénztári készlet pedig nem az ezen 
egy évi rendszeresített bevételeknek eredménye. Vonjuk 
le ez összegből a j az előző évi pénztári készletet 1169 frt 
h) az 1876 előtti hátralékokból befolyt 426, s az új 
kivetés évi összegénél (1800 frtnál) több befolyt 480 frt 
(mely két rendbeli hátralékos összegeket évenkint, de 
csak még egyszer is bevenni nem lehet), vonjuk le még 
c) a házassági felmentvényekből egyházi pénztárba ennek 
szorult helyzeténél fogvautalt 320 frtot, összesen 2395 fo-
rintot, nem hogy pénztári készlet nem marad, hanem 
m é g 355 frt fedezetlen költség. 

Hogy ez a 355 frtnyi Összeg az általam fentebb 
kimutatott 200—250 forint évi deficitnél jóval több, ez 

onnét van, mivel én a deficit fedezetéül felvettem a 
kimutatott hátralékos tartozások kamatjait (110 frtot). 

Fenntartom tehát azon állításomat, hogy e pénztár 
rendszeresített 200 — 250 frt évi deficittel áll szemben, 
melynek fedezésére azonban a kerület a házassági fel-
mentvények után befolyó összeget fordíthatja és fordítja 
évek óta. 

Úgyde ezen jövedelem nem függ kizárólag a ke-
rülettől, hanem más tényezőktől s bizonytalan körül-
ményektől. Ezen felül rendkívüli kiadásokra semmi 
sem jut. 

Azért ismétlem, e pénztári állapot nem aggasztó 
ugyan, de elég komoly. Videant consules 1 

B) A főtanodai pénztár rendszeresített évi kiadása 
1) 14 tanárnak 1100 frtjával 15,400 frt, 2) igazgatónak 
105 frt, 3) énektanítónak 105 frt, 4) tanári értekezlet 
jegyzőé 31 frt 50 krajcár, 5) szolgáé 400 frt, 6) tandíj-
osztalék 3142 frt, 7) fűtés 323 frt, 8) tisztogatás 84 frt 
9) nyomtatványok 163 frt, 10) egyebek 230 frt, 11) iroda 
17 frt, 12) napidíjak 53 frt, 13) Bonyhádnak, Lövőnek 
780 frt, összesen kerekszámban 20,800 frt. 

Erre a fedezet 1) a kamatjövedelem (hátralék ki-
mutatva nem lévén) 972 frt, 2) gyülekezetek kulcs sze-
rint 8400 forint, 3) soproni gyülekezet 2838 frt, 4) tan-
díj jövedelem 5560 frt, 5) fapénz 356 frt, 6) nyomtat-
vány 109 frt, 7) királyföldi alap jövedelme 1250 forint, 
8) régi hátralék (9600 frt) és újabb hátralék (6264 frt) 
utáni 6°/0 — feltéve, hogy e hátralék egy krajcárig 
befolyik s a kamat is — 951 frt, összesen kerekszámmal 
20,400 frt. 

Évi rendszeres hiánylat tehát legalább is 400 frt. 
Ugyan hogyan ? Midőn a 7-dik lapon kimutatott 

! pénztári készlet 3773 frt. Csakhogy ezen pénztári kész-
let nem a rendszeresített évi bevételek s kiadások össze-
vetéséből, hanem rendkívüli, részben nem is főtanodai 
jövedelmekből származik. 

Nézzük ezeket a rendkívüli jövedelmeket: 1) le-
fizetett tőkéből van benne a pénztári készletben 452 frt 
55 kr, 2) mult évi pénztári készlet vala 802 frt 67 kr, 
3) régi hátralékból befolyt 640 frt, újabb kulcs szerinti 
hátralékból 2248 forint, 4) Zsedényi alapból 105 forint, 
5) rendkívüli 2 frt 50 kr, 6) államsegélyből 1200 forint, 
7) képezdei pénztárból 930 frt, összesen 6380 frt rend-
kívüli, azaz nem szorosan véve főtanodai, rendszeresített 
évi jövedelem. Mivel pedig a kiadások közt is 3 szám 
alatt az általam fentebb felszámított tanári fizetésen felül 
még kifizettetett a nyugdíjintézeti pénztárba 1257 frt, 
szinte rendkívüli kiadás, a rendkívüli forrásokból szár-
mazott bevétel 5123 frtot tesz. 

A pénztári készlet 3773 forint, volna tehát az évi 
deficit 1350 forint, minthogy azonban ennek fedezésére 
fentebb kimutattam 951 frtot a hátralékok utáni kama-
tokból ; helyesbítenem kell az évi rendszeres deficitet 
kerekszámban 400 frtra, külön megjegyeztetvén, hogy 
tanár elhalálozása, tanár szállítása, tanár helyettesítés s 
egyébb rendkívüli kiadásoknál e hiánylat összege emel-
kedni fog, és ismételve hangsúlyozván, hogy az általam 
kimutatott 951 forint kamat egész összegére, a hátra-
lékok után magam se várok biztos, vérmes remény nyel. 

A deficit fedezésére van jelenleg mód az állam-
segélyből, s mivel a szükség törvényt ront, a képezdei 
pénztárból ide utalt jövedelemből. Azért ismétlem erre a 
pénztárra vonatkozva is : e pénztári állapot nem aggasztó 
ugyan, de elég komoly. Videant consules ! 

G) A képezdei pénztárnál rendszeresített évi szük-
séglet : 1) tiszti fizetések 4451 frt, mely 1887. új évtől 
fogva (vesd össze 1883. kerületi jegyzőkönyv 42. lap és 



1886. jegyzőkönyv 32. lap) 700 írttal és 200 forinttal 
nevekedett, házfenntartás 417 frt 58 kr, mely összeg 
idő haladtával nagyobbodni fog, rendkívüli csapás esetén 
egyszerre is tetemesen felszökhetik, 3) világítás stb. 
326 frt 43 kr, 4) adó 18 frt 66 kr, 5) tanszerek 192 frt 
32 kr, 6) nyomtatványok, melyeknél az idén meglehe-
tett volna takarítani legalább az értesítők boritékára 
fordított kiadást, ha a kerületnek két testvérintézete egy 
kalap alatt most is megfér vala egymással, 17 forint, 
7) irodai szerekre 20 frt 53 kr, 8) fuvarokra 47 frt 40 kr, 
9) kertészetre 12 frt 54 kr, 10) gyakorló iskolára 553 frt 
50 kr, 11) beteg növendékekre 102 forint 49 kr (mely 
utolsó kiadás fedezésére szolgálna tán a növendékektől 
járó egy-egy forint orvosi díj, melyet a bevételben 
kimutatatva nem látok) — kerekszámban Összesen 
7000 forint. 

Erre a fedezet : 1) alapítványi jövedelem 1975 frt 
97 kr, 2) gyülekezetekre kirovatott 3000 frt, 3) lakbér 
1410 frt 70 kr, 4) alkalmazási díj 65 frt, 5) Choralkönyv 
25 frt 20 kr, 6) albérlet jövedelme 164 frt 80 krajcár, 
összesen 6600 frt kerekszámmal. 

Eví rendszeres hiánylat 400 frt és addig, míg a 
főtanoda nem nélkülözheti az oda átutalt 930 frtot, az 
évi hiánylat 1300 frt. 

E hiány fedezetére számíthatni a) régi hátralék 
(600 frt) — ha egy krajcárig befolyik — 6°/0 = 36 frt 
b) újabb hátralék 2235 frt 6°/0 134 forint és c) ha az 
aldozatkész érdeklődést az intézet a maga számára to-
vábbra is fenntartani képes, kegyadományokban 150 frt, 
d) rendkívüli jövedelem 50 frt, összesen 372 frt. 

Azaz a képezde rendszeresített kiadásai a rend-
szeresített jövedelmet évről-évre egy krajcárig felemész-
tik, sőt ennél többet is. Rendkívüli kiadásoktól, tanár-
helyettesítés, tanárválasztás, temetési költség, tűz és vizbeli 
Ínségtől őrizz Isten ! A főtanodai pénztárba átutalt 930 fo-
rintra a képezdei pénztárban fedezet nincs. 

No hát miből lett fedezve mégis ez a 930 forint 
kiadás, miből lett fedezve az 1884-dik évről áthozott 
510 frt 29 kr tulkiadás, miből maradt még pénztári 
készletül 236 forint 1 1 k r ? Mely tételek összege 
1676 frt. 

Miután a rendszeresítettnek kimutatott tiszti fize-
tésekből 900 forint mint említém csak 1887-től kezdve 
tétetik folyóvá, 1886. évben a rendszeresített kiadás nem 
7000 frt, hanem 6159 frt 45 kr. A rendszeres jövede-
lem pedig 6641 forint; megtakarítás 481 frt, adjuk ehhez 
hozzá a régi hátralékból befolyt 237 frt 61 kr, az új 
kulcs szerinti kivetésből az évi illetménynél előbbi hátra-
lékok fedezésére befolyt többletet 803 frt 12 kr, mégis 
kegyadományok s rendkívüli jövedelem címén befolyt 
153 frt 45 k r ; összesen 1675 frt, melyben fedezetét ta-
lálja a fentebbi 1676 frt. 

Harmadszor is ismétlem : e pénztár állapota nem 
aggasztó ugyan, de t lég komoly. Vídeant consules! 

D) A tanári nyugdíj-intézet alapja a legörvendete-
sebben gyarapszik. Mult évben 4536 forint új tőkésítés 
történt, alaptőkéje 55 ezer forintról 59,561 frtra szapo-
rodott fel. 

E tőkének kamataiban a jelenlegi kiadások biztos 
fedezetet találnak. 

Jövőben ís képes leszen-e ezen intézet kötelezett-
ségeinek megfelelni, ez attól függ, vájjon lehet-e a tő-
két, az évi jövedelmet oly arányban szaporítani, a mily 
arányban növekedni fognak a nyugdíj igények -— ezen 
intézetünk fiatalságánál fogva. 

Mint az életbiztosítási számítások terén még csak 
nem is műkedvelő, annál kevésbé szakértő, érjenek e 

fecsegéseim, a mennyit érhetnek! Hanem azt hiszem 
gyámoldánk némi alapot nyújt a laicusnak is következ-
tetésekre. 

Gyámoldánknál úgy tartom — mert pontos szá-
mításra adataim nincsenek — 3 fizető tagra esik egy 
nyugdíjas család. Ennek hasonlatossága szerint 17 taná-
runk után legalább 6 nyugdíjas családra kell számítanunk, 
rendkívüli körülmények közt többre is! 900 forintjával 
tehát legalább is 5400 frt nyugdíj összeg fog igényel-
tetni. Vajha elég legyen! 

Miután pedig a tanulók utáni járulék 500 frt, a 
kerület részéről a biztosítási alapból adathatik 250— 
300 f r t ; az eddigi alaptőkének 6°/0 számított 3600 frt 
kamatain felül még legalább is 2000—2500 frt évi jöve-
delemről kell gondoskodni, különben ezen ifjúi erővel 
gyorsan izmosodó áldásos intézetünk férfi kora kezdetén 
sorvadó nyavalya sinlődéseibe fog jutni és vonaglani. 

Jelenleg még imminens veszély nem fenyeget, de 
a jövő képe komoly. Videant consules. 

E) A kerületi gyámoldánál a nyugdíjak évi összege 
már is 14,144 frt, mely kevesbedni nem, de igenis nö-
vekedni fog még, a kezelési költség 4—500 frt, a segéd-
pénztárnak adott pótlék 140 frt, évi szükséglet jelenleg 
is már 14 .780=15 ezer frt. 

Ennek fedezeteiil szolgál 1) az alaptőke kamatai 
— melyek közt félek lesznek még szép számmal 8°/0-esek 
— 7400 frt, 2) a gyülekezetek járulékai 1690 forint, 
3) tagsági járulékok, melyekre a kimutatás biztos támpon-
tot nem nyújt ugyan, de mivel a mult évi kimutatásban 
a hátralék 4405 frt volt, a kezem közt levő legújabb 
kimutatásban 4342 frt, fel kell tennem, hogy a tény-
leg befolyt tagsági díjak képezik a normális összeget 
2900 frt. 4) Egyszer s mindenkorra teljesített tartozások 
tán 10°/0 200 frt. 5) Kiss János alapjáruléka 140 frt. 
6) Beirási díjak 100 frt. 7) Ihász L. úr alapítványának 
kamatai 24 frt. 8) 4500 hátralék 6°/0 270 frt. Összesen 
kerekszámban 12,700 frt. 

S így az évi hiánylat 2—3000 frt, melynek fe-
dezésére szolgál az államsegély s egyéb kisebb rend-
kívüli jövedelem. De e fedezet is csak részben pótolja 
a hiányt. 

Éíogyan ? midőn a kimutatás 24 lapján kerekszám-
ban 1200 frt vagyon szaporodást részletez? 

Nézzük meg közelebbről e 1886. vagyon kimuta-
tást s hasonlítsuk össze az 1885-iki vagyonkimutatással. 
1885. dec. 31-én a tőkeállomány volt 110,305 forint, 
1886. dec. 31-én pedig tett 110,132 frtot, tehát 1886 
folytában 173 frt lefizetett tőke újra nem tokésíttetvén, 
pénztári készletül maradt. 

Mégis a pénztári készlet 1885 végén 1826 forint, 
1886 végén pedig 1543 frt az az 281 frttal kevesebb. 
A tőkeállomány és a pénztári készlet együtt tehát 
454 frttal fogyott. Csak a hátralék, mely 6167 forintot 
tett, szaporodott 1046 forinttal, mely hogy I krajcárig 
i jó pénz« s biztos vagyon legyen, ahhoz kétség fé r ; 
hisz maga a gyámoldai igazgatóság többször volt már 
azon sajnos helyzetben, hogy hátralékos tagsági dijak 
törlését, elengedését kelle indítványoznia behajthatlanság 
címén! (Ezen felül van még az 1886. vagyon-kimutatás 
összegében egy 400 frtos alapítványi összeg, mely az 
év folytán került a vagyon-kimutatásba és a melylyel a 
vagyoni állománynak tőkében szinte gyarapodnia kellett.) 

Mind ezek után nem vagyok képes belátni a sza-
porodást, sőt inkább vagyoncsökkenésre következtetek. 
A legislegjobb esetben maradt a biztos vagyon-állapot 
1*11 statu quo ante. 

De ha a vagyonállás nem hátralékos követelé-



sekben, hanem készpénzben s kötlevelekben mutatna is 
1200 frt szaporodást; még ez se volna valami különös 
dolog. Hisz egyszer mindenkorra való tartozásokban befolyt 
2000 frt. Ha ezen összegből mindjárt az első évben el 
kell költeni folyó kiadásokra 800 forintot, a tőkésített 
J2O0 frt vájjon nyújthatna e az intézetnek elég fedeze-
tet az ezen címen elvállalt nyugdíj összegek biztosítá-
sára ? Határozottan mondom, hogy nem ! 

Imminens veszély mind a mellett még" nem állott 
be. De a távoli láthatáron vészfelhők mutatkoznak. 
Gondoskodjunk jó eleve villámhárítókról s biztosítsuk 
eleve értékünket a katasztrófa ellen. Videant consules ! 

Az emberi természet gyanakodó, korunk fiai gya-
núsításra hajlandók : kötelességem tehát, végül kijelen 
teni, hogy a kerületi pénzügyi s gyámoldai igazgató-
ságot vagy a kezelő személyzetet vádolni eszem ágában 
sincs. Hozzája a gyanúnak árnyéka se fér. Ismerem 
helyzetét, különösen helyzetét exponált közegeivel szem-
ben, méltánylom buzgóságát s hűségét. Es kérem, ne 
tekintse e cikket egyébnek, mint a mi lenni akar, jóaka-
ratú óva intő szózatnak, figyelmeztetésnek, mely az egy-
ház pénzügyeit minél jobban felvirágoztatni óhajtaná. A 
küszöbön levő egyházkerületi gyűlést s minden tagjait 
kérem, méltassa nagyobb figyelmére, mint eddig, azt a 
rerum gerendarum nervusát, s ne elégedjék meg azzal, 
hogy a gyűlés másod, harmad napján, megfogyva, meg-
fáradva megoszlott figyelemmel úgy, a hogyan végig 
hallgassa a pénzügyi bizottság jegyzőkönyvét, aztán 
hagyja megint folyni a pénzügyeket egy évig a hogyan 
folynak. Legfel j tbb talán egy-egy gyűlésen nagy úri 
nyegleséggel, de kicsinylelkű protestáns érzülettel koldus 
állapotnak mondván azt, ha azon oltárt, melyért apáink 
vagyonukat feláldozták, életöket kockára tették, filléreink-
kel támogatnunk kell; mert ez áldozatok által első sor-
ban magunknak, másodsorban a hazának, a gondolat-
szabadságnak teszünk szolgálatot s méltó fiai vagyunk 
a sírban porladó buzgó apáinknak! Azért kérlek téged 
is nyájas olvasom, főkép titeket dunántúlrót, ha végig 
figyelmetekre méltattátok ez igénytelen, szaraz sorokat, 
ne kérdezzétek quis, hanem nézzétek q u i d . . . és foly-
tassátok az ismeretes kategóriák szerint: ubi, quibus 
auxilii0, quomodo — cito ! 

I R O D A L O M . 
Physiologiai lélektan. Középiskolák használatára 

irta Parddi Kálmán kolozsvári collegiumi tanár. A most 
megjelent physiologiai lélektan a philosophiai propae-
deutica tanításában támasztható igényeknek kiván meg-
felelni s a mint a szerző igen helyesen s öntudatosan 
jelöli meg bevezetésében e tárgynak feladatát és körét, 
ép oly jó tapintattal hagyta ki tárgyalása köréből a 
metaphisikai fölvételeket s óvakodott minden oly kité-
réstől, aesthetikai, ethikai és logikai fejtegetéstől, melyek 
csak megnehezítik a tárgy áttekinthetőségét. De azért 
— mint előszavában megjegyzi — habár ethicai fejtege-
tésekbe nem bocsátkozott is, biztosítni kívánta lélektana 
ethicai hatását az által, hogy kiváló súlyt helyezett az 
idegrendszer psycho physikai viszonyaira. Rendszerét ille-
tőleg VVundt Vilmosnak buvárlati eredményeit törekedett 
szerző haszonra fordítni, A természettudományi vívmá-
ii) ok közül csak a végleg megállapítottakat ölelte fel, 
ügyelve arra, hogy következtetéseiben a modern érte-
lemben vett tapasztalás korlátait túl ne lépje. Wundt, 
A. de Qualrefages, Joly, Bastian, Ferrier, Műnk, Beyer 
stb. után dolgozott szerző. A bevezetésben adja a lélek-

tan fogalmát, feladatát és módszerét; az első szakaszban 
az idegrendszer psycho-physicai viszonyait s a második 
szakaszban a lelki jelenségek főbb csoportjait ismerteti. 
Legyen ez alkalommal e rövidke bemutatás elég, Ítéle-
tünket máskor mondandjuk el a rendkívül érdekes és 
fontos tárgyat fejtegető műről, mely az első rövid át-
tekintés után is tartalmasnak és hálásnak mutatkozik 
a bővebb tanulmányozásra. A mű Kolozsvárt jelent meg 
szerző kiadásában hét kőnyomatú ábrával. Ára a 95 lapra 
terjedő kötetnek 80 kr. 

A protestáns népkönyvtár havi folyóirat VI. száma 
Sclioltz Gusztáv evang. lelkész és Farhas József theol. 
tanár szerkesztésében a következő érdekes tartalommal 
jelent m e g : »Jóljárt Gyurka« címen —s. ad egy kis 
ra jzot ; Pósa Lajos egy igazán szép zengzetes kis ro-
máncot közöl »Balla Feri«-t ; Szemestől »Álom és való« 
hosszabb elbeszélés közöltetik. Hamary Dániel »Egy-
szerű tanácsokat* ad. Török József fo'ytatja »A bölcső 
mellől* elmélkedéseit; Liebbald Béni ama kérdésre felel : 
»Milyen gyümölcsfákat ültessünk ?« Végül az »Aprósá-
gok« rovata több hasznos tudnivalót közöl. Ajánlatunk-
kal mi Ís csatlakozunk az » Előfizetési felhívás« amaz 
óhajához, vajha nyilvánulna iránta az olvasó közönség-
nek nem méltatlan irodalmi termékre irányuló áldozat-
készsége. 

Emlékbeszéd Kis Gergely felett, halálának századik-
évfordulója alkalmából a székely-udvarhelyi ev. reform, 
templomban 1887. május 19-én tartotta Gönczi Lajos 
tanvezető tanár. A sz.-udvarhelyi iskola nagyérdemű 
második megalapítójának Kiss Gergelynek és fiának Kiss 
Józsefnek emlékét minden 5 dilc évben kegyeletteljesen 
szokták felújítani, most az emlékbeszédet Gönczi Lajos 
tartotta a nagy ember emlékének hódoló tisztelettel 
jellemezve egyéniségét, ismertetve eszméit, működését 
s áldva emlékét. A füzetke Székely-Udvarhelytt jelent 
meg. Ára ? 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Dr. Heinrich Alajos, budapesti 

főgimnáziumunkban a német nyelv és irodalom tanára, 
a budapesti VII. ker. államgimnázium rendes tanárává 
neveztetett k i ; a menn) ire örülünk megérdemelt előlép-
tetésének, annyira sajnáljuk, hogy e jeles tanerő is tá-
vozni volt kénytelen az egyház szolgálatából. — Ferenczi 
Gyula krassói helyettes lelkész közfelkiáltással rendes 
lelkészszé választatott az ottani egyházban. — Borbáth 
Pált, a Csíkszeredában most szervezett misszioi-kör új 
lelkészét Színi J. esperes közelebbről iktatta be új állo-
másán, hol a hívek rokonszenvesen fogadták. 

* A fejér-komáromi evang. egyházmegye köz-
gyűlése aug. 2-án tartatott meg Székesfejérvártt Jankó 
Dániel esperes és báró Prónay Gábor felügyelő kettős 
elnöklete a 'att . A közgyűlés izgalmas jeleneteknek volt 
színhelye az oroszlányi pánszláv ügy miatt, melyet meg-
nyitó beszédében maga a felügyelő hozott szőnyegre s 
a felzúdult kedélyek lecsillapítására kijelentette, hogy az 
ügy szigorú vizsgálat alatt all az egyházmegyei törvény-
széken és oly stadiumban van, hogy a vádlevél és a vé-
delem már benyujtattak s az Ítélet már nem sokára 
várható. A famozus ügy előzményeit — Martyenán 
György lelkész, Novomesky Lajos káplán és Bartos 
József főtanitó pánszláv törekvéseit már régebben ismer-
tettük, valamint azt is, hogy Pohánka Gyula másodtanitó 
följelentésére az egyházmegye f. évi ápril 19-én Csák-
várott tartott rendkívüli közgyűlésében a már korábban 



elrendelt vizsgálat alapján a három izgatót consistorium 
elé állí'.otta s Beliczay Gyula ügyészt a vádeljárás meg-
indítására utasította. Beliczay a vádiratot benyújtván, 
erre a vádlottak Dula Máté turócszentmártoni hírhedt 
pánszláv ügyvédet bízták meg a védelemmel. Dula 
védelme maga is megbotránkoztató, mert nemcsak a 
három vádlottat védelmezi, hanem kihivólag demon-
strálgatja, hogy a pánszláv törekvések Magyarországon 
jogosultak, hogy a magyarosítás nagyzási hóbort, mely 
tébolydába juttat, hogy az istenitisztelet és szószék le-
alacsonyíttatnak, ha magyarosításra használtatnak, hogy 
a tótoktól magyarosodást követelni a legvastagabb van-
daüsmus, minővel a zulu-kaffereket sem illetik hóditóik 
stb. A közgyű'és elé most érdemileg nem is tartozott 
ügynek az esperesi jelentés adott élességet, a mennyi-
ben azt akarta bebizonyítani, hogy a vád alaptalan és 
az egész ügy folyama alatt a pánszláv üzelmeket legyez-
gette. A tapintatlan jelentés és hazafiatlan magatartás 
rendkívüli izgalomba hozta a közgyűlést, minek Prokopius 
Pál, Gáncs Jenő, Nehiba Lajos, Itcés Ferenc és Hollós 
Jenő közgyűlési tagok adtak kemény, de a helyzet által 
indokolt kifejezést. A pánszlávok által zaklatott derék 
tanitó, Pohánica Gyula, megunva a sok huzavonát, le-
mondott állásáról, de a hitközség által újból megválasz-
tatott, miből az esperes és a gyülekezet, valamint az 
esperes és Pohánka között támadt konfliktus. Végül ab-
ban történt megállapodás, hogy miután a pánszláv fő-
tanitó, Bartos is lemondott, s a hitközségből végkép 
eltávozott, válaszszanak az oroszlányiak egy másodta-
nitót. A többi határozatok között figyelemreméltók, hogy 
Karsay püspök úr jubileumára az egyházmegye disz-
küldöttséggel képviselteti magát s végül, hogy az orosz-
lányiak folyamodványára jóváhagyta az egyházmegyei 
közgyűlés, hogy Oroszlány községben jövőre minden 
harmadik vasárnap és sátoros ünnepeken minden délelőtt 
és délután magyarnyelvű istenitisztelelek tartassanak. 

* Iskolai értesítés. A rimaszombati egyesült prot. 
főgymnasiumban az 1887 —88-ik tanév szept. i -én kez-
dődik. Az e'ső 4 napon tartatnak meg a felvételi vizsgák 
s eszközöltetnek a beiratások, 5-én a tanítás veszi kez-
detét. A javító- s pótvizsgák előlegesen aug. 28 — 30-án 
fognak megtartatni. A kiknek 2 tantárgyból van elég-
telen osztályzatuk, azok az idő szerint mélt. s főtiszte-
lendő Kun Bertalan tiszáninneni ev. ref. püspök úrnak 
engedélye mellett javíthatnak. Azok pedig, kiknek a 
tanodánkban előbb letett javító vizsga alapján jogukban 
ál'and szept. hóban az érettségi vizsgát letenni, vagy 
már is pótércttségi vizsga letevésére vannak utasítva, 
figyelmeztetnek, miszerint tanodánk növendékei ez év-
ben Miskolcon az ev. ref. főgymnasiumban és pedig az 
Írásbelit szept. 1 — 5., a szóbelit 6—7-én fogják letehetni. 
A tápintézetbe felekezeti különbség nélkül 42 frt 40 kr 
évi fizetésért vétetnek fel a tanulók. Mindennemű kérvé-
nyek legkésőbb aug. 20-ig a mélt. s nagyt. igazgató-
valasztmányhoz intézve, az igazgatóhoz küldendők. A 
tan- és tápdíjak félévi részletekben előre fizettetnek. A 
felvétel s beiratások az iskola helyiségeiben fognak esz-
közöltetni. — Az igazgatóság. 

* A hegyaljai ev. egyházmegye közgyűlése Mis-
kolcon tartatott meg Zelenka Pál főesperes és lxadványi 
István felügyelő elnöklete alatt oly élénk érdeklődés mellett, 
hogy a hét vármegyére terjedő esperesség minden egy-
háza képviselve volt. A közgyűlést úrvacsoravétel, lelkész-
értekezlet és gyámintézeti istenitisztelet előzte meg, mely 
utóbbin Riszdorfer János nagybányai lelkész tar tot ta az 
alkalmi szónoklatot. A közgyűlést a felügyelő nyitotta 
meg, meleg hangú beszéddel és 100 frtos alapítvány 

felajánlásával. A főesperes a nála megszokott alaposság-
gal s mindenre kiterjedő figyelemmel mondta el az év 
történetét egy valóban mintaszerű esperesi »Jelentés«-
ben, mely egyszersmind bölcs irányeszméket is tartalmaz. 
Felsorolta a mult évi ünnepélyeket Debrecenben, Diós-
Győrben, Nyíregyházán, N.-Bányán, hol részint templom-
szentelések, részint lelkészi jubileumok tartattak. Elmondta 
a végzett főbb hivatalos teendőket, referált a nagyszámú 
személyi változásokról és felolvasta a 16 anya- és 4 leány-
egyházban történt szép adományozásokat, melyek között 
főként Nyíregyháza városát emelte ki, mely az evang. 
elemi iskolákra 4000 frt évi segélyt és egy házat szava-
zott meg. Az egyházrajzi rész végeztével így folytatá 
a derék jelentés: »Sokasodó bajainknak kútforrása nem 
a hangoztatott kiáltó szegénység, hanem a kiáltó ren-
dezetlenség. Vajha a hatóságok ezen sorvasztó hatású ren-
dezetlenségnek erős kézzel ellenállani akarnának. Reform 
volna ez, alapvetés, a mely nélkül senyved az egyházi 
élet, pusztul az ősi erő, fogy a jókedv és nemes büsz-
keség, szaporodnak az erkölcsi és anyagi tartozások 
mindenütt. Megvonandók az egyes egyházak közt a határ-
vonalak oly módon, hogy hazánk minden politikai községe 
osztassék be valamely evang. egyház jogkörébe.« Ennek 
indokolásául kimutatja, hogy egyházmegyéjében 6000, 
az egész országban 180,000 evang. lélek él egyházias 
életközösségen kívül, a hit és lelkiek dolgában elhagyatva, 
elfeledve és a véletlenre bízva. — A közgyűlés határo-
zatai között általános érdekűek az egyetemes alap, a 
supplicatio és a papjelöltek ügyében tett nyilatkozatok. 
Az egyetemes alap létesítését melegen óhajtja, de zsinat 
nélkül kivihetőnek nem tartja. Az egyetem mint ilyen 
nincs szervezve, az alap célja nincs kijelölve, e nélkül 
pedig a közönségben adakozási kedvet ébreszteni nem 
lehet ; tartassék tehát zsinat, a mely szervezze az egye-
temet, meghatározza az alapot, annak célját, s a hozzá-
járulás módját. A supplicatio eddigi módját nem kívánja 
megváltoztatni, mert a gyűjtő-ívek alapján való kére-
getést nem tartja célravezetőnek. A papjelöltekre nézve 
kimondandónak tartja, hogy kellő kápláni gyakorlat 
nélkül ne lépjenek önálló lelkészségre, de szükségesnek 
tartja, hogy előzőleg megfelelő számú segédlelkészségek 
szerveztessenek. 

* Édes Albert temelese nagy részvét mellett s 
az elhunyt végakaratához képest puritán egyszerűséggel 
ment végbe Tisza-Tarjánban julius 31-én. Kemény átok 
alatt meghagyta minden temetési pompa mellőzését, el-
rendelvén, hogy fenyő deszka koporsója a legolcsóbb, 
úgynevezett »schirding«-szövetlel vonassék be. Prédiká-
ció, oráció ne tartassék, s a lelkész csak egy egyszerű 
imát mondjon koporsója felett. Siiba bocsáttatása al-
kalmára maga készítette szövegét és dal 'amát a követ-
kező éneknek: 

» 0 h atyám, oh én egyetlenem! 
Hamvaid közé hadd elegyedjem 

Lelkem könnyeimben kiárasztám 
Porodon, de föl nem támaszthal ám. 

Dűljön romba hát már kiköltözött 
Lelkem háza, sír rögeid között. 

A beküldött gyászjelentésben 4 fiú (Ábrahám, 
Vince, Dezső és E'ek) s ezek feleségei és gyermekei 
szomorodott szívvel tudatják közeli, s távoli rokonaikkal 
s barátaikkal Kdes Albertnek, a tisza-tarjáni ev. reform, 
egyház egykori lelkészének s az alsó-borsodi egyház-
megye nyugalomba lépett esperesének, a jó édes atyá-
nak folyó hó 29-én d. e. 9 órakor életének 83-ik évé-
ben hosszas sinlődés után történt gyászos kimúlását. 



Porrészei f. hó 31-én d. u. 5 órakor fognak az evang. 
reform. eg> ház szertattása szerint Edes-Derzs tanyáról 
a tisza-tarjáni sírkertben eltemettetni. Béke lengjen porai 
felett! — Tisza-Tarján, 1887. julius 29. — Nekrologját 
egyik barátja tollából »Emlékezés* alakjában közelebb-
ről adjuk. 

* Az iszákossag ellen Belgiumban erélyes rend-
szabályokat foganatosít a törvényhozás, miután bebizo-
nyíttatott, hogy a községi hatóságok intézkedése elég-
telen. Orosz-, Svéd- és Norvég országok kivételével, nincs 
állam Európában, melyben az iszákosság oly pusztításo-
kat mutatna fel, mint Belgiumban, hol minden negyven 
lakosra egy korcsma esik. A benyújtott és elfogadott 
törvényjavaslat súlyos pénzbüntetéseket állapít meg, sőt 
fogságot is azok ellen, kik nyilvános botrányt okoznak 
ittasságuk altal és büntetéssel sújtja azon korcsmároso-
kat és egyeseket, kik 16 éven aluli kiskorúaknak szeszes 
italt adnak és a kocsmai adósságoktól megvonja a bírói 
segélyt. Igen helyesen cselekesznek a törvényhozások, 
ha egész erélylyel lépnek fel e veszett áramlat ellen, 
n ely összetöri az egészséget, az életet és megingatja a 
család és az állam alapjait. 

* Gyászhirek. Lovasberényi egyházunk ősz lelki-
pásztora Szombalhy Lajos f. hó i-én 83 éves koraban 
jobblétre szenderült. A vértesaljai lelkészikar e Nesztora 
ötvenöt- évig volt a lovasberényi híveknek' buzgó és 
áldásosán működő lelkiatyja. Béke poraira 1 (Nekrologját 
kéri a Szerk.) — Fadgyas Pál győri evang. gimnáziumi 
igazgatót i-mét súlyos csapás é r t e : 19 éves hajadon 
leánya mult hó 29-én elhunyt. A mélyen sulytott csa-
ládnak nyújtson enyhülést a jó Isten kegyelme s a jó 
embet ek őszinte részvéte 1 

* Rövid hirek. Nagyenyedi theulog. akadémiánkon 
szept. 3. és következő napjain tartatnak meg a folyó évi 
lelkészi vizsgálatok S/ász Domokos püspök elnöklete 
alatt, Benkő János és Szász Gerő vizsgáló biztosok je-
lenlétében. — A tisza-kürti egyházban épülő új tem-
plom tornyára közelebbről tették föl a gombot a szo-
1 ásos ünnepélyességekkel, mely alkalommal Szűk Károly 
lelkész felolvasta az egyház és az építés történetét, mely-
nek egyik példányát a torony gombjába helyezték el. 
— A pálfalvai leányegyház templomépítési tőkéje gya-
rapításara aug. 14-dikén jótékony célú táncmulatságot 
rendez. ,•— A mult évben Szikszai Lajos Szilágymegye 
alispánja által a zilahi főgymnasiumnak ajándékozott 
könyvgyűjteményt, mely közel 1500 kötetből áll és 
4—5 ezer forint értéket képvisel, az iskolai elöljáróság 
»Szikszai-könyvtár« címen külön kezelteti az ajándékozó 
iránti kegyeletből. 

* Ass i eu raz ion i Generáli . Lapunk hirdetési rovatában közöljük 
az osztrák-magyar monarchia eme legrégibb és legnagyobb intézetének 
1886. évi mérlegét. Az előttünk fekvő, a Triesztben f. évi április hó 
27-kén megtartott közgyűlésen beterjesztett igazgatósági jelentésből át-
veszszük a következő adatokat. Az Összes biztosítási ágakban a dij- és 
iüeték-bevétel 14.184,415 frt 60 krra mént, míg a icamat-jövedelem 
1.352,474 frt 64 krnyi összeget ért el. Kártérítésül az 1886-dik évben 
9.814,465 frt 52 kr fizettetett ki, s e szerint a Generáli által alapítása 
vagyis 1831 óta nyújtott kárpótlás 197.280,155 frt 20 krajcárt tészen, 
miből a Szent István korona országaira 36.257,142 frt 21 krajcár esik. 
Az 1.184,519 frt 97 krral kimutatott tiszta nyereségből 345,864 forint 
44 kr az értékpapírok árfolyama ingadozására alakított tartalékalaphoz 
csatoltatott, mi által ez felszaporodott 1,3331^84 forint ^ krra, míg a 
rendes nyeremény-tartalékba az alapszabályoknak megfelelőleg 58,090 fit 
90 kr utaltatott, mivel áz 2.229,369 forint 63 krajcárra emelkedett. A 
készpénz-díjtartalékok 1.433,585 forint 45 krajcárral gyarapodtak és 
22.918.43O forint 68 krt tesznek. Különös figyelmet érdemel, hogy a 
tulajdonképi biztosítási üzlet alig eredményezte a tiszta nyereség egy 
harmadát, ez eredmény ugyanis 355,899 frt 2 kr, mely a 14 milliónyi 
díjbevételnek nem egészen 2 ' / 2 %" a - Ellenben örvendetesnek mondható 
azon, emelkedés, mely az életbiztosításban mutatkozik és a melyet a 

lehető legkedvezőbb feltételek megállapításának lehet köszönni. Az új 
biztosítások, a törlések és kifizetések levonása után, 8.452,046 frt 14 krnyi 
gyarapodást mutatnak, melylyel a biztosított összeg 97.982,853 forint 
96 krajcárnyi roppant nagy összegre emelkedik. Miután a biztosítéki 
alapok x.809,132 frt 83 krral emeltettek, minek folytán azok immár 
35.088,149 forint 4 krra mennek, mégis elhatároztatott, hogy minden 
egyes 315 frttal befizetett részvény után osztalékban 300 frank vagyis 
120 frt aranyban fizettessék. A mult évben elhunyt Korizmics László 
helyett az igazgató-tanácsba beválasztották Jókai Mórt. 
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Ilii HIRD ETESEK 
/Ww 

A pesti ref. egyház főgymnasiumában a német 
nyelv és irodalom tanszéke megüresedvén, erre pályázat 
hirdettetik. A tanszék egyelőre helyettes tanárral fog 
betöltetni, kinek évi díja 1200 frt, mely három évi sike-
res szo'gálat után, az alkalmazandó egyénnek rendes 
tanárrá megválasztatásával 1500 frtra és 300 frt lakpénzre 
emeltetik. Középiskolai tanári oklevéllel bíró, ref. vallású 
tanárok vagy tanárjelöltek képesítési s esetleg szolgálati 
okmányaikat f. évi augusztus hó 31-ig alólirott elnök-
séghez nyújtsák be. 

Budapest, 1887. augusztus 1. 
A pesti ref, egyháztanács elnöksége 

(Budapest IX. Kálvin-tér 7.) 

A békési ág. hitv. ev. esperesség által fentartoít 
főgymnasiumnál a közelgő tanévben egy mennyiségtani 
s természettudományi rendes tanári tanszék 840 forint 
szabott és tandíjosztalék, vagy ennek megfelelő összeg 
fizetése mellett, valamint egy helyettes tanári szék mo-
dern nyelvészetre 600 forint fizetés mellett lesznek be-
töldendők, utóbbinál előny adatván annak, ki a zenében 
is jártas. 

Pályázni óhajtók kellő okmányokkal ellátott folya-
ványaikat f . hó 16-ig alólirotthoz küldjék be. 

Szarvas, 1887. augusztus 1. Áchim Á d á m , 
esperes. 

-tr1, 3Lj"3r" / \ •'JL'. 

A tiszántúli ev. ref. egyházkerület nagy-szalontai 
egyházmegyéjében levő szakáll lelkész-tanítóságra. 

Évi javadalom : egyházmegyei értékelés szerint 
403 frt, mely 42 frt készpénzből, 32 hold föld jövedelmé-
ből s többnemű természetbeni szolgálmányokból kerül ki, 
úgy hogy ezen állomás IV-ik osztályú. 

A kellően felszerelt pályázati kérvények folyó évi 
szeptember 4-ig, a n.-szalontai ev. ref. egyházmegye 
esperesi hivatalához N.-Szalontára küldendők. 

Debrecen, 1887. augusztus 5. 
I E S é - v é s z I B á l I x i t , püspök. 

\ \ V \ 

" j p j L . ü s í r J ^ i z ; ^ « x \ 
A dunántúli ev. ref. egyházkerületben a veszprémi 

egyházmegyéhez tartozó vörösberényi lelkészi állomásra 
pályázat hirdettetik. 

Ezen állomás évi jövedelme, pénzértékben számítva, 
800—1000 forint, s így a III. osztályba tartozik. 



Pályázók felszerelt kérvényeiket f. é. aug. hó 31 -ik 
napjáig Csonka Ferenc tspereshez Szent-Gálra (Veszprém-
megye) küldjék be. 

Rév-Komárom, 1887. 
IE?a ,p O á / b o r . , püspök. 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben az alsó-
borsodi egyházmegyéhez tartozó aranyosi egyház lelkészi 
állomására pályázat hirdettetik. 

Ezen egyház lelkészi jövedelme földből, termények-
ből és stólából 593 forintra van felvéve és így ez állo-
más 4-ik osztályú. 

A pályázati kérvények nt. Bornemisza József esperes 
úrhoz Mező-Keresztesre intézendők. 

Pályázati határidő f. évi szeptember 1. 
Miskolc, 1887. aug. 1. 

ÜZ-O.H B e r t a l a n , püspök. 

A karcagi ev. ref. algymnasiumban egy újonnan 
szervezett tanári állomásra 

E tanszékkel a magyar és latin nyelvnek a III-dik 
és IV-ik osztályokban heti 20 órán való tanítása van 
egybekötve. 

Javadalmazás : 800 frt és 100 frt lakbér évnegye-
denként egyenlő részletekben előre fizetve az egyházi 
pénztárból. 

Pályázat csak ev. ref. vallásúaknak nyittatik. A 
teljesen felszerelt folyamodványok, melyekhez életkor, 
vallás, végzett tanulmány, eddigi hivataloskodásról és 
hadkötelezettségi viszonyról szóló okmányok csatolandók, 
az igazgató-tanács elnökékez j. év augusztus hó 17-ilc 
napjáig beküldendők. 

Ha okleveles tanár választatik meg, 2 évi sikeres 
próba idő után állandósíttatni fog. Ha nem okleveles 
tanár választatnék meg, két év alatt tanári oklevelet 
tartozik szerezni s csak azután fog állandósíttatni. 

Megjegyeztetik, hogy amennyiben a tantárgyak 
jelenlegi beosztása változást szenvedne, heti 25 óra 
számig más tantárgyak tanítására is kötelezhető. 

A megválasztott tanár a tiszántúli ev. ref. tanári 
nyűg- és gyám-intézetnek kötelezett tagja. 

Az állomás 1887. szeptember i-én elfoglalandó. 
Karcag, 1887. augusztus 1. 

Hajnal Elek, 
igazgató-tanácsi elnök, 

A vértesaljai egyházmegyébe kebelezett Lovas-
Berény reform, egyház lelkészi állomására pályázat hir-
dettetik. 

Ez állomás javadalma pénzben és terményekben 
1175 forintra tehető s így az állomás III. osztályú. 

A pályázni kívánók lelkészi minŐsítvényiikkel fel-
szerelt folyamodványaikat / . é. szeptember 15-kéig küld-
jék be nagytiszteletű Koncz Imre vértesaljai esperes úrhoz 
Seregélyesre. 

Halas, 1887. augusztus hó 3-án. 
S z á s z k á r o l y , püspök. 

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

j (Mi 5B5g5@Sg5B5gaB5B 5B§Íga5g5S§6SB5g SgsBggSB SBBBgaBS §B5"aPü?5§5B5g3B5iS§l5B5â gBl 
Versegen (Pestmegye, utolsó posta Verseg) 

i|| alkalmazást találna egy legalább 8 gymn. osztályt 
II végzett, jó bizonyítványokkal ellátott fiatal ember, 
ijji ki magát képesnek érzi egy 6-ik osztályú gynásiumi 
j | tantárgyakra készülő ifjút jól elkészíteni. A tíz hónapi 

tanfolyamra díjazása 200 frt lenne és teljes ellátás. 
A jelentkezés Fáy Bélához Versegre címezendő. A 
pesti protest. iskolában jól végzettnek előny adatik. 
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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. 

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

külön 30 kr. 

H P f i T * T e l j e s s z á m ú p é l c L á m - y o l f c l s i e L l m i n d i g s z o l g - á L H i S L t T - m k . 

A hunyadmegyei magyarok eloláhosodása és 
a református egyház. 

(Első közlemény.) 

Mióta Szathmáry György országgyűlési képviselő, 
ezelőtt io évvel, sok tanulmánynyal és hazafiúi lelkesedés-
sel írt cikkeiben, rámutatott a szomorú tényre s több 
jeles iró közreműködésével kiadta a »Hunyady-album«-ot : 
sajtóban, országházban, megyei gyűléseken, sőt anya-
szentegyházunk körében is gyakran volt megbeszélgetés, 
nem ritkán élénk vita tárgya, hogy : » Történt-e Ilunyad-
megyében eloláhosodás f s ha igen, mik voltak okai ? és 
miként lethetne e nagy nemzeti bajon segíteni 

Actualitásban sokat nyert e kérdés vitatása azon 
időtől fogva, mióta az » Erdély részi magyar közművelő-
dési egyesület® választmánya és az erdélyi reform, 
egyházkerület nagytevékenységű püspöke, főtiszt. Szász 
Domokos úr, az orvoslás módjai felett hazafias buz-
galommal s az óhajtott siker biztató reményével ta-
nácskoznak. 

Sokan szóltak már e kérdésekhez országunk jelesei 
s nemzetünk nagyjai közül is, de azért megvilágítva 
még egyáltalában nincsenek. Maga Kossuth Lajos nagy 
hazánkfia is csak az elmélet igazságainak adhatott e 
téren gyönyörű szép nyelven kifejezést, de a viszonyok 
közvetlen ismerete hiányában, az ő cikke is csak didak-
tikai és politikai becscsel bír, anélkül, hogy e kérdések 
tisztázására nézve valamely értékesebb adatot hozott 
volna napfényre. 

Én sem arrogálom magamnak még távolról sem, 
hogy e fontos kérdéseket minden oldalról tisztába hozni 
tudnám. Sok derék ember hangyamunkája kell még 
ahhoz, hogy a hunyadmegyei magyarok eloláhosodásá-
nak ügye kétszer kettő = négy módjára felmutatva 
legyen a magyar nemzet előtt, s még többeké ahhoz, 
hogy a létező baj orvosoltassék. 

De úgy vélem, nem teszek rosz szolgálatot az 
ügynek, midőn én is elmondom e tárgyra nézve igény-
telen nézeteimet, mint oly ember, akit jó vagy balsorsa, 
ezelőtt io évvel Hunyadmegye klasszikus földjére veze-
tett, küzdeni, harcolni azon őrállók sorában, kik — kevés 
számmal bár, de törhetlen igyekezettel — védik és ápol-
ják itten a magyar nemzeti érdekeket. 

E cikk megírására egyébiránt egy súlyos vád fel-
vetése adott alkalmat. Azt állítják ugyanis némelyek, még 
közéletünk kiváló férfiai közül is, hogy a hunyadmegyei 
magyarság eloláhosodásának okozója első sorban a re-
formátus egyház, illetve ennek indolens papsága volt. 

Bármily igazságtalannak tűnik is fel ez a vád 
minden elfogulatlan ember előtt, tény, hogy a politikai 
sajtó nagy része készpénz gyanánt fogadta, sőt az ország-
gyűlés nagy többsége is, nem egy ízben áment mon-
dott reá, anélkül, hogy a valóságnak utánanézni s magá-
nak felőle teljes meggyőződést szerezni kötelességének 
ismerte volna. 

Az alábbiakban tüzetesen és minden elfogultság 
nélkül kivánok e fontos kérdés eldöntéséhez adatokat 
szolgáltatni. 

Vegyük hát a dolgot rendre. 
I. Történt-e Hunyadmegyében eloláhosodás, s ha igen : 

mily mértékben ? 
Fájdalom, igen és pedig nagy mértékű. 
Dr. Solyom Fekete Ferenc, dévai törvényszéki 

elnök s a »Hunyadmegyei történelmi és régészeti társu-
lat® alelnöke, kétségtelen adatokkal bizonyította be, hogy 
Hunyadmegye lakosságát a XII. és a XIII. században, 
főként a Maros, Sztrigy és Cserna folyók mentén, csak-
nem kizárólag magyarok alkották, kik részint még a 
honfoglaláskor ütöttek itt tanyát, részint pedig a várak 
védelmére telepíttetek be ide Magyar- és Erdélyország 
sűrűbb lakosságú vidékeiről. Az oláhság, mint nagyobb 
tömegű nép, mint nemzet, csak a XVI. és XVII. század 
folyamán kezdett helyet foglalni e gazdag termésű 
völgyeken, magába olvasztva s lassanként teljesen föl-
emésztve a folyvást apadó magyarságot. 

Hunfalvy Pál, országunk egyik első rendű tudósa, 
évek hosszú sora óta újabb meg újabb bizonyítékokat 
hoz fel arra nézve, hogy a hunyadmegyei s általában az 
erdélyi oláhság nagy része a Balkán hegység aljáról be-
telepített »rumun«-okból áll, kik a várak védelmezését 
teljesített, de lassanként kipusztult magyarok örökébe lép-
tek, magukhoz hódítva s lassanként teljesen assimilálva a 
dákok és a hegylakó géták maradványait, kik aztán az ő 
nyelvüket, vallásukat és szokásaikat elsajátítván, századok 
folyama alatt maguk is »rumun«-okká, kedvenc oláh szó-
járás szerint, »románok ®-ká változtak át. 

Réthi Lajos, Hunyadmegye nagyérdemű tanfel-
ügyelője, a falvak és dűlőik eloláhosított magyar elne-
vezéseiből, továbbá az iskolába járó gyermekek magyar 
hangzású családneveiből kiindulva, alapos tanulmányokat 
tett e téren és kétségbe vonhatlan adatokkal mutatta 
ki, hogy e megyében több mint 20 község lakossága 
az idők folyamán teljesen elvesztette nemzetiségét s 
mintegy 20 van olyan, melyekben a magyar nemzeti 
öntudat ma is elevenen él ugyan, de ennek csak oláh 
nyelven tud kifejezést adni. 



Dáné István, előbb dévai, később szászvárosi ref. 
lelkész és esperes, még az említett hírneves férfiak föl-
lépése előtt nagybecsű történeti adatokat tett közzé az 
erdélyi egyházkerület névtárában, egész hosszú sorát 
nevezve meg az olyan hunyadmegyei reformált gyüleke-
zeteknek, az u. n. dezoláta ekklézsiáknak és diasporák-
nak, melyekben a református magyarság ad minimum, sőt 
ad nullám devalválódott. 

Magam is, míg időm és erőm inkább engedte, 
többször átkutattam a dévai egyház levéltárának por-
lepte okmányait, konstatálva belőlök, hogy Déva lakos-
sága, még a XVII. század elején is, kizárólag magyar 
volt; az oláhoknak a városba települhetésre a nagynevű 
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem adott engedélyt, tem-
plom- és temetőhelyüket pedig az öreg Rákóczy György 
idejében, Clarissimus et Reverendissimus Sóti János uram-
tól, az akkori dévai református praedikator és tractualis se-
niortól nyerték, kötelezvén magukat és utódaikat, hogy 
»az templom, iskola és az parochia körül épen oly szolgála-
kat tesznek, mint az magyarok « Ugyancsak e levéltár 
igen becses adatokat szolgáltat a szomszédságban léte-
zett két reform, társegyháznak, előbb fiüákká, majd dias-
porákká alakulását, s végre tökéletes o'áh községekké 
változását illetőleg. 

Mindezeket egybevetve, szomorú szívvel kell tanú-
bizonyságot tennem az igazságról, hogy Hunyadmegye 
klasszikus földjén, a dicső Hunyadyak, Bethlenek és 
Rákóczyak magyar vitézeinek és jobbágyainak öröke 
oláh kezekbe jutott. Dévát, Szászvárost, Vajda-Hunyadot 
s még egy pár falusi községet kivéve, alig lehet e vidé-
ken magyar szót hallani. Ami keveset hallunk is, oly 
idegenszerű, oly oláhos, hogy mi, e vidéken élő székelyek 
is, bajosan tudjuk megérteni. E zagyvalék magyar-oláh 
nyelv mondat- és szókötése merőben idegen. Az alföldi 
magyar előtt török-tatár vagy épen khinainak tűnnék 
fel e minden nemzeti typust nélkülöző beszéd. Kivált a 
földmíves nép, még ha tud, sem szívesen beszél magya-
rul, bár a községi, megyei és az országgyűlési képviselő 
vá'asztásoknál nagyra van és fennen dicsekszik vele, 
hogy ő nem olyan közönséges paraszt oláh, hanem 
»nyemes« (értsd nemes) ember, aki e jogát magyar ősei-
nek nemesi jussán gyakorolja. 

Az országos statisztikai hivatal, az 1880-dik évi 
népszámlálás adatai alapján 12 ezerre teszi a Hunyad-
megyében élő magyarok számát. Lehet, hogy igaza 
van. De mi, akik itt a hely színén élünk s a néppel 
naponként érintkezünk, jól tudjuk, hogy e 12 ezer em-
bernek alig két harmada beszél magyarul, ellenben 
mintegy 3—4 ezerrel csupán oláh nyelven lehet és kell 
értekeznünk. 

Akinek csak valamennyire ís szívén fekszik a 
magyar nemzet sorsa és jövendője, fájó érzéssel tekint 
a hunyadmegyei magyarság nagymérvű apadására. A 
költő siralmas szavai jutnak eszébe : »Pusztulunk, ve-
szünk. Mint oldott kéve, széthull nemzetünk.* 

Nem egyes falvak, de egész vidékek lakossága lett 
e megyében lassanként oláhvá. 

Különösen érezzük és fájdalmas szívvel tapasztal-
juk ezt mi, református papok. Híveink száma rendkívül 
megfogyott . 24 anya- és 8 leányegyházközségben és 
73 diasporában a református lelkek összes száma csupán 
5412. Egy csepp a nagy tengerben, egy pár apró 
sziget az oláh óceán közepén. Csupán három gyülekezet 
van a hunyadmegyei tractusban olyan, hol a hívek 
száma az 500-at meghaladja (Déva 697, Lozsád 501, 
Rákösd 517 lélekkel), a többiek átlagos lélekszáma 150, 
de vannak olyanok is, mint pl. Maros-Németi, Boldog-

falva és Fehérviz, melyekben a papi család tagjaival 
együtt sincs 20 lélek. A ceglédi, halasi, kecskeméti és 
a nagy-kőrösi ekklézsiák külön-külön népesebbek, mint 
a vajda-hunyadi egyházmegye 32 gyülekezete együtt-
véve és kettővel, hárommal megszorozva. Es e csekély 
számú református magyarság is egy 7 ezer • kilométer 
területű vármegyében szétszórva, egymástól távol fekvő 
községekben él, 218 ezer oláh lakosság között, mely 
mint egy óriás polyp, rettentő karjaival megfogva tart ja 
s halálosan szorongatja meggyöngült áldozatát. 

Én nem azt csodálom, hogy a hunyadmegyei reror-
mátus magyarságnak mintegy fele része elvesztette nyel-
vét, hanem azt, hogy mindenestől fogva ki nem pusztult 
e földnek színéről. Bámulom e nép hűségét és kitartását, 
melylyel nemzetéhez és egyházához századokon át ra-
ragaszkodott s csodálkozom, hogy nem vérzett el azon 
élet-halál harcban, melyet a negyvenszer annyi oláh-
sággal szemben, a nemzeti létért megvívni kényszerült. 

Az igaz, hogy számban és vagyoni erőben nem 
volt mindig ily gyönge a hunyadmegyei ref. magyarság. 
Volt idő, midőn lélekszáma a 40 ezeret is meghaladta 
s patrónusai közt a megye csaknem összes birtokosain 
kivül, magát a királyi fiscust s Erdély fejedelmeit is 
tisztelhette. Csakhogy rég volt, midőn ily boldog na-
pokat élt itt a magyar. Nem csoda, ha az egykori 
nagyság tudata nem él többé élénk emlékezetben, s 
maga a nép, még hírét is elfeledte már a régi dicsőség-
nek. Csnk akit andalgó lelke a mult idők emlékeinek 
felkutatására ösztönöz s örömét találja abban, hogy 
bemohosodott sírboltok, roskatag templomok, régi nemesi 
curiák omladékai közt feliratos köveket keresgéljen és 
elavult régi okmányok titkait fürkészsze : csak az tudja, 
látja azt a nagymérvű és siralmas pusztulást, mely 
Hunyadvármegye magyarsága s ezzel együtt reformált 
gyülekezeteink körében végbement. 

Csakhogy midőn a hunyadmegyei magyarság nagy-
mérvű megapadásáról szólunk, különbséget kell tennünk 
a kipusztulás és az eloláhosodás között. Tény, hogy a 
reformatio idejében, illetve az ezt megelőző század fo-
lyamán, több, mint 40 ezer magyar lakott Hunyadmegyé-
ben; va'ó igaz, hogy jelenleg csak mintegy 12 ezer 
magyar él az egyesített Hunyad- és Zarándvármegyék 
területén és végül szomorú igazság, hogy ezek egyhar-
mada, mintegy 3—4000 lélek, nem tud beszélni magya-
rul. De ezekből nem az következik, hogy megyénkben 
28—32 ezer ember eloláhosodott, — a mi igazán nagy 
nemzeti bűn volt volna — hanem csak az, hogy ma-
gyarságunk 28 — 32 ezerrel megfogyott — ami nagy baj 
és elszomorító dolog ugyan, de, mint a helyzet és a 
viszonyok természetes folyománya, nem hoz szégyent 
sem a magyar nemzet, sem a református egyház fejére. 

En, a fentebb említett jeles férfiak dolgozatai, tör-
téneti okmányok, a magyar községek földrajzi fekvése 
és ethnographiai viszonyainak ismerete alapján a Huny ad-
megyében eloláhosodott magyarok számát 6—8 ezernél 
többre nem becsülhetem, míg teljes meggyőződéssel állí-
tom, hogy a többi, mintegy 18—20 ezer, az időlc folya-
mán kipusztult. Es az eloláhosodott 6—8 ezer magyar -
nak is csak mintegy fele része van a nemzetre nézve 
elveszve, a még xneglévő, magát érzületében és szokásai-
ban magyarnak valló 3—4000 lélek, bár nyelvünket most 
még nem beszéli, megtartható lesz anyaszentegyházunk-
nak és nemzetünknek. 

Elég szomorú dolog ez is egy kis nemzetre nézve, 
minő a mienk. S ha a »legnagyobb magyar« híres mon-
dásaként »oly kevesen vagyunk, hogy még az apagyil-
kosnak is meg kellene kegyelmezni®, nem lehet a magyar 



nemzetre és a reformált egyházra nézve közönyös, hogy 
e nyelvét veszített 3—4 ezer lelket az oláhság körmei 
közül kiragadja. 

És ezt okkal-móddal meg is teheti. De előbb 
lássuk: 

II. Mik voltak okai a hunyadmegyei magyarok ki-
pusztulásának, illetve eloldliosoddsának ? 

Egyről, ha kell esküvel teszek tanúbizonyságot, 
hogy a református egyház s ennek hunyadmegyei pap-
sága nem volt, — ellenkezőleg, hogy még ma is létezik 
e megyében magyar elem, első sorban ezen szegény 
sorsú emberek hazafias működésének köszönhető. Vádolni 
könnyű, de bizonyítani nehéz. Én a nehezebbet válasz-
tom. Bizonyítok. 

Egyházunk nemzeti egyház, s minden izében ma-
gyar volt mindig. Idegen érdekeket nem szolgált soha. 
Se a Királyhágón túl, se itt e bérces kis hazában, mely 
— Kossuth szerint — Magyarország jobb kezét alkotja 
eleitől fogva. De volt a magyar nemzeti érdekek folytonos 
védelmezője és örökös istápolója. Templomaiban, isko-
láiban, gyűléseiben a magyar szót hangoztatta 3 és fél 
századon át. A nép is magyar egyháznak nevezte, 
szemben a katholikussal, melyet németnek s a görög 
keletível, melyet oláhnak mondott mindenha. 

S ha ennek dacára és épen az ő gyülekezeteiben, 
kipusztult és eloláhosodott a magyarság nagy része : 
lehet-e őt ezért okolni? holott minden lehetőt megtett , 
amit csak szegény és elnyomatott helyzetében megtehe-
tett, a magyar nemzeti érdekek védelmére. Hát hol is 
történhetett volna eloláhosodás, ha nem az ő gyüleke-
zeteiben, melyek körén kívül, a reformatio előtti idő-
szakot és a 18. század katholizálva germánizáló és oláho-
sítva nemzetölő korszakát kivéve, magyarság nem ís 
létezett soha ? 1 Melyik egyház képviselte itt, a legvál-
ságosabb pillanatokban is, a magyar nemzeti érdekeket ? 
Nem-e a református egyház, mely minden hívét harcba 
szólította nagy nemzeti veszedelmek idején s mely, ha 
vagyoni erejétől megfosztatott is, soha sem adta fel 
kettős szép misszióját: védelmezni és ápolni e megyében 
az evangeliumi szabadság örökéletű eszméit és a magyar 
nemzeti élet legfőbb biztosítékait. 

Á m vádoljon az, akit szíve, lelke vádolásra ösztö-
nöz. De mi, a vajda-hunyadi református egyházmegye 
papsága, elődeink és a magunk nevében tiltakozunk 
Isten és emberek előtt, minden vád ellen, mely egyhá-
zunk s ennek korábbi és jelenlegi papsága ellen e tekin-
tetben emeltetik. És azt mondjuk : ®Üram 1 bocsáss meg 
nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek.« Óriási harcot 
vívtak meg elődeink s valóságos sysiphusi munka az, 
amit mi végezünk. Úszunk az ár ellen, melyet feltartóz-
tatni nem áll hatalmunkban és küzdünk szakadatlanul 
egy oly ellenféllel, mely harminc, sőt negyvenszeresen 
nagyobb erőt állít ki velünk szemben, a nemzeti létért 
vívott élet-halálharc mezején. És mégsem abdikálunk, 
hanem dolgozunk és küzdünk egytől-egyig ott, a hová 
az isteni gondviselés állított és akképen, amint kiki vette 
közölünk az ajándékot, munkálkodni az Isten országának 
és szeretett magyar nemzetünk érdekeinek javára. 

De hát akkor mik okozták a hunyadmegyei ma-
gyarság kipusztulását, illetve eloláhosodását ? 

Megmondom : amint következik. 
Mindenekelőtt az, hogy kicsiny számban vegyült 

a nagy oláh tömeg közé. 
Mert a természeti törvény a nemzetek életében is 

érvényesül. Kicsiny nemzet a nagyobbakkal szemben 

mindig háttérbe szorul. Ha nem olvad is bele teljesen, 
de akarva, nem akarva, századok folyamán át arra kény-
szerül, hogy assimilálódjék s a nagyobbnak a több-
ségnek nyelvét és szokásait átvegye. Természeti s örök 
processus ez, melyet Magyarország szerencsésebb vidékei 
nagy lelki örömmel előnyükre tapasztalnak; de nálunk az 
oláhság túlnyomó nagy számánál fogva, ezen természeti 
törvény örök igazsága a magyar nemzet hátrányára 
érvényesül. Mint kis szigeteket a folyvást nyaldosó hullá-
mok, úgy mossák el lassanként a községek magyar 
lakosságát a körülözönlő oláh tömegek hullámgyürűi. A 
melyik községben 2—300 oláh család közé 8—10 ma-
gyar család keveredik, néhány évtized alatt menthetet-
lenül az oláhság martaléka lesz. Az apa és az anya 
tudnak még magyarul, de a gyermekek már csak töre-
dezve beszélnek, míg végre az unokák nyelvökben, 
szokásaikban, sőt igen gyakran nevükben és vallásukban 
is valóságos oláhokká változnak. Még természetesebb és 
gyorsabb az eloláhosodás processusa akkor, midőn a 
szülők valamelyike, kivált ha az anya, már eredeténél 
fogva oláh származású. Az ilyen család nyelve minden 
bizonynyal oláh lesz s a gyermekek is legtöbbször az 
oláh vallásra kereszteltetnek, kivált, ha a közelben ma-
gyar pap nincs. 

Másképen áll a dolog az oly községekben, hol a 
lakosság túlnyomó többsége vagy legalább fele része 
magyar s temploma, iskolája, papja és tanítója van. 
Ilyen helyeken az eloláhosodás inkább csak a magyar 
nyelv fogyatékos tudásában és a szók oláhos kiejtésében 
nyilvánul. Az ily községek református magyarsága az 
oláhtól külső viseletben is külömbözik, s bár szívesebben 
beszél oláhul, mert ez könnyebben megy neki, magát 
magyarnak vallja és érezi; vallását nem hagyja el, mert 
szükségleteit kielégítve látja s mert ehhez kedves emlé-
kek, az ősök által épített templom, iskola és szülőinek 
megszentelt nyugvóhelye ís kötik. 

De a mely községekben nagy kisebbséget képez 
a magyar elem, legyen bár temploma és iskolája, szá-
zadok folyama alatt minden bizonynyal a kis szigetek 
sorsára jut. Addig nyaldossák köröskörül a hullámok, 
míg végkép eltűnik szem elől. És ez nem is lehet más-
képen. Mikor 20—30 magyar család t izszer 'annyi oláh 
családdal lakik egy községben, melyet minden oldalról 
oláh falvak környeznek, mikor anyanye Ivét sehol másutt 
nem használhatja, mint családja körében és nem hallhatja 
egyebütt, csupán gyermeksége idején az iskolában és 
felnőtt korában, a templomban: nagyon természetes, 
hogy szívesebben beszél oláh nyelven, melyet mindenki 
megért és elfeledi a magyart, melyen, néhány társán 
kívül, senkivel sem értekezhetik. Midőn a mezőn mun-
kálkodik, midőn házán kívül mulató társaságban szóra-
kozik, midőn a vásárban vesz vagy elad valamit, midőn 
a község ügyeiben tanácskozik vagy közvetlen felsőbb-
ségével (bíró és körjegyző) ügye s baja van stb. stb., 
mindig csak az oláh nyelvet hallja és beszéli, mert a 
magyart rajta kívül senki sem értené meg. Ekként édes 
anyanyelvét lassanként elfeledi s. elsajátítja az oláhot, 
mely közkeletű s nemcsak községében, de az egész kör-
nyéken dominál. 

Gondolj most, szíves olvasóm, a múltra: 5—6 szá-
zad nemzetsorvasztó processusára és meg fogod érteni 
a hunyadmegyei magyarok létszámának csökkenését. 
»Gutta cavat lapidem.« 40 ezer magyar 220 ezer oláh 
lakos között, ugyan hogy tarthatta volna fenn magát 
századokon át megfogyatkozás és anyanyelvének részben 
való elvesztése nélkül ?! Szinte bámulatos, hogy csak meg-



fogyatkozott, de mindenestől fogva ki nem veszett Hu-
nyadvármegye földéről. 

Mert viszontagságos időket élt át e megyében a 
különben sem nagyszámú magyarság. 

Szó'ts Sándor, 
dévai református lelkész 

I S K O L A Ü G Y . 

Iskolai ér tesí tők. 
(Negyedik közlemény.) 

18. Az eperjesi ev. kerületi collegium értesítőjét 
Hórk József igazgató tette közzé. A collegium mult 
évi történetéből a következő főbb adatokat emelhetjük 
ki : A lefolyt évben lett tényleg a coll. pénztárába a 
Bochlifz Gyula-féle alapítvány 30,000 frtja, s a Jelenik-
Almásy István-féle 10,000 frt befizetve és utalványozta-
t o k a coll. részére a 8700 frt államsegély. A tanári karból 
elhunyt Haitsch Lajos és Benczúr József; eltávozott 
Albert József; míg mint újonnan választott tanárok 
Serédi Péter, Szutorisz Frigyes, Csengey Gusztáv és 
Nosz Gusztáv kezdték meg működésüket. F. évi május 
6-án volt Eperjes tűzi-veszedelme, melyben a collegium 
is tetemes kárt (30,000 frt) szenvedett, minek folytán a 
tanév már május 31-én befejeztetett. A coll. helyreállí-
tási költségeinek fedezésére megindult gyűjtés összes 
eredménye 7415 frt 17 kr. Az adakozók között örömmel 
láttunk néhány angol nevet Londonbol : Mrs Fordham, 
I. G. Barday Esq., George Williams Esq. Mrs Smart és 
I. B. Politzer E s q , kiket mind dr. Duka Tivadar úr, 
Londonban élő kitűnő hazánkfia nyert meg ez ügynek, 
ki maga is 500 frtnyi tekintélyes összeget adott e célra. 
A hittani intézetben működött 4 rendes- és 1 óra-adó 
tanár, a növendékek száma pedig 21 volt. A theolog. 
könyvtár összesen 35 kötettel szaporodott, s így van 
benne összesen 2046 kötet. A jogakadémián működött 
4 rendes, 2 rendkívüli és 2 magántanár. A joghallgatók 
száma az év elején 38 volt (mind magyar), növekedést 
mutat e szám 1 i-gyel. A joghallgatók segély-egyletének 
alaptőkéje 3663 írt 92 kr ; könyvtárukban van 499 mű, 
642 kötetben. A tanító-képezdében van 3 tanár, a nö-
vendékek száma 33, a tavalyihoz képest 13-al több. A 
képezdészek körében több önművelő egyesület működött. 
Tanképesítő vizsgát tett 22 ifjú. A főgymnasium tanári 
kara 10 rendes tanárból és 2 segédtanárból a hittaná-
rokon kívül. A növendékek összes száma az év végén 
203 volt, köztük anyanyelvre nézve magyar 125, német 68 
és tót 15. A taneszközök szépen gyarapodtak. A táp-
intézet bevétele 4162 frt 2 kr kiadása pedig 3487 frt 
84 kr volt. Ösztöndíjakban stb. kiosztatott 1767 forint 
7 kr. A tandíj elengedések összege 823 frt 65 kr. A 
tápintézetben 45 egyén részesült részint teljes, részint fél 
ingyenes ellátásban, mely jótétemények összege 892 frt 
30 kr. A beiratások szeptember i-én kezdődnek, a tanév 
megnyitása 5-én lesz. Az értesítőben Fabriczy János 
tanítóképezdei tanár értekezik a »Tananyag és tanmód«-
ról. Sok figyelemreméltó gondolata van. 

19. A sárospataki ev. ref. főiskola állapotáról 
szóló jelentést P. Nagy Gusztáv és Molnár Lajos igaz-
gatók állították össze. Az érdekes évkönyv legelső sor-
ban is a következő beszédeket s illetve értekezéteket 
közli: Csabai Dókus Gyula főiskolai világi algondnoknak 
beigtatása alkalmával — 1887. január 21-én — tartott 
beszéde; Kún Pál gymn. tanártól »Ivánka Sámuel emlé-

kezetet ; Kin Béla jogtanár székfoglaló értekezése »A 
statisztika tudományos jellege általában és gyakorlati 
jelentősége hazánkban* címmel és végül dr. Finkey 
József bölcsészet tanár székfoglalója »Az örökösödési 
jog jogbölcsészeti alapjai<-ról. Anyagi és szellemi gya-
rapodásról tesz jelentést a »tanév története.® A tanári 
fizetések 200 frttal emeltettek s az ezzel járó költségek 
fedezésére a Horváth Mária-féle 102,792 frt 66 krajcárt 
tevő alap nyittatott meg más egyébb alapokkal együtt. 
Az akadémia tanári kara 14 tagból ál l ; a hittanhallga-
tók száma az I. félévben 65, a II-ikban 63, a joghall-
gatóké az I. félévben 40, a II-ikban 37 volt. Tavalyhoz 
képest a hittanhallgatók száma az I. félévben 21-gyel, 
az utó félévben 18-cal apadt s ez apadás tart már három 
éve, mert 4-ed éve 118 volt a létszám, 3-ad éve már 
csak 98, tavaly 86 s az idén csak 65. A joghallgatók 
száma azonban 7-tel növekedett. A főiskolai könyvtár 
vétel útján 92 művel gyarapodott , míg ajándékozás útján 
17 munkával. A szépészeti és műrégészeti muzeum is 
több értékes tárgygyal gyarapodot t ; a természetrajzi 
szertár 65 frt erejéig történt vásárlásokkal gyarapodot t ; 
a természetrajzi gyűjtemény részére 90 frt értékű tár-
gyakat rendeltek. A sárospataki irodalmi körnek volt 
40 helybeli és 24 vidéki tagja. Elnöke Fejes litván 
sátoralja újhelyi lelkész. A kör nagy tevékenységet fej-
tett ki, különösen a tankönyv irodalom terén. Pénztári 
állása az 1886-ik év második felében: bevétel 1790 frt 
19 kr, kiadás 945 frt 79 k r ; hátralékos követelés 467 f r t ; 
az 1887. év első felében pedig bevétel 1925 frt 44 kr, 
kiadás 1045 frt 32 k r ; hátralékos követelés 684 forint 
25 krajcár. A főiskola könyvnyomdájából egy év alatt 
39,500 példányban került ki 13 mű. A gazdasági vá-
lasztmány, melynek elnöke Zsindely István, az 1887-iki 
költség-előirányzatot következőleg állította össze : összes 
bevétel 72,886 frt 79 kr ; összes kiadás 74925 frt 50 kr, 
s így a mutatkozó többlet 3361 frt 29 kr. Á főiskolai 
tápintézetnek volt az I. félévben 201 tagja, a II-ikban 
194. Az ifjúság körében működtek a magyar irodalmi 
önképző társulat (kiadta a »Sárosp. Ifj. Közlönyt«, va-
gyona 1396 frt 29 kr), az »Erdélyi önképző-kör«, az 
akadémiai olvasókör, az ifjúsági énekkar (vagyona 638 frt 
81 kr), zene egylet, jogász-egylet, betegsegélyző-egylet 
(vagyona 8463 frt 1 kr), kölcsönpénztár, sakk-egylet, 
torna-egylet, gyorsiró-kör és tűzoltó-egylet. A gymna-
sium igazgatója Molnár Lajos a főiskolai igazgató-tanács 
elé terjesztett jelentésében bíráló s igen tanulságos meg-
jegyzésekkel felel ama kérdésre, hogy csakugyan epo-
chalis esemény volt é az 1883. XXX. »A középiskolák-
ról és azok tanárainak képesítéséről« szóló törvénycikk? 
Különösen helyteleníti az érettségi vizsga szabályzatot, 
az iskolai évnek harmadokra való beosztását és a tan-
tervnek minden untalan való változtatgatását; de helyesli a 
parallel osztályok felállítását, de csak az esetben, ha egy-
egy osztályban leszállíttatik a növendékek száma 30— 
40-re, mert »különben a mai kor növendékeivel, s a mai 
tanügyi politika túlságosan terhelő, tömő rendszerével 
szemben nem lehet biztosítva a megkívánt siker.* A 
tanulók száma a progymnasiumi növendékekkel együtt 
465 volt. Érettségi vizsgát tettek 31-en, köztük 5 jelesen 
s 10 utasíttatott javításra s illetve ismétlésre. A tanári 
kar áll 14 tagból a hitoktatókon kívül. A tanév szep-
tember i-én kezdődik. 

20. A kolozsvári ev. ref. kollégium értesítőjében 
dr. Török István igazgató-tanár »iskolai évet bezáró be-
széde« van legelői közölve, a mely egyszersmind hű 
képe az év történetének. Belőle a következő főbb ada-
tokat merí thet jük: Az iskolai év megnyitásakor foglalták 



el tanári székeiket dr. Cserndtoni Gyula és dr. Sdrlídny 
Lajos újonnan választott tanárok. Az előbbi »Tapaszta-
latok a nyelv- és irodalom tárgyalása köréből« címen, 
az utóbbi pedig a »mathematika tanultatásáról« tartott 
székfoglalót. Az érdekes, szép munkák egész terjedel-
mükben közöltetnek az értesítőben. A tanári kar állott 
19 tagból és 4 elemi iskolai tanítóból. Beíratott a colle-
giumba 274 növendék, év végére maradt 262, köztük 
14 oláh és 2 német, a többi magyar. Érettségi vizsgára 
jelentkezett 24 ifjú, tényleg sikerrel vizsgázott 20. Az 
elemi iskolában összesen 129-en voltak. Részint a'apít-
ványokból, részint nemes szívű adakozók áldozatkészsé-
géből kiadatott összesen 1219 frtnyi ösztöndíj. A kolozs-
vári egyház 7 árvát segélyezett 425 forinttal. Állami 
ösztöndíjat élvezett 5 tanuló : 300 forintot. Kegycipó 
kiosztatott io ,56o7 2 pár. Ennek értéke 732 frt 13 kr. 
A kegykosztot 48 család ajánlotta fel. A szegények 
könyvtára gyarapodott 150 darabbal; a könyvek ösvzes 
száma 589. A kórház-alapra gyűlt 72 forint 80 kr, a 
szegény alapra pedig 11 frt. A collegium tanszerei is 
jelentékenyen gyarapodtak. Tanév kezdete szept. 1. 

21. A marosvásárhelyi ev. reform, kollégium 
értesítőjét kiadta Horváth Gáspár igazgató-tanár, kinek 
úgy megnyitó, mint évzáró beszédét közli legelső helyen 
az értesítő. A megnyitó beszéd a philosophiát kívánja 
rehabilitálni, míg az évzáró beszéd visszapillantást vet a 
lefolyt iskolai évre némi reminiscentiákkal a régmúltra, 
sok jóizű humorral és kedélyesen emlegetve fel a tanuló 
ifjak gyarlóságait stb. Dr. Agyagási Károly orvos kez-
deményezése folytán 71 család főzetett 10—10 tanuló 
részére hónaponkint egyszer s ugyanekkor főzetési célra 
110 frt gyűlt be. Alapítványokban gyarapodott összesen 
4345 frt 61 krral a kollégium, melynek vagyona mint-
egy 250 ezer forintot tesz. Adományokban befolyt 133 frt 
és 1 drb arany. A tanári kar állott 18 tagból, a tanítói 
kar pedig 6-ból. A kollégium összes népessége 322 volt. 
A kiosztott pályadíjak, jutalmak, családi alapítványok s 
elengedések összege 3067 frt 7 krt és 2 darab aranyat 
tesz. A könyvtár gyarapodott 160 kötet és 88 füzet 
művel; a tanári kar könyvekre, lapokra stb. kiadott 
400 frtot. Egyébb taneszközök is szépen gyarapodtak. 
Az ifjúsági könyvtárban van 1152 munka 1758 drbban. 
Érettségi vizsgát tett 20 ifjú, kik közül 4 vettetett vissza 
1 évre. A tanév szept. 5-én nyittatik meg. Konc József 
nagybecsű történelmi tanulmányának »A m.-vásárhelyi 
ev. ref. kollégium ismertetésé«-nek folytatását hozza az 
értesítő a kimutatások után, Bolyai Farhas, Molnár Sá-
muel, Péterji Károly és Dósa Elek életrajzait közölve. 
Óhajtanok, ha e rendkívül becses »ismertetés« külön 
lenyomatban a maga egészében megjelennék, hogy egy 
egységes munkában élvezhetnénk, mit így egy-egy éví 
időközzel kapunk ; mert nemcsak életrajzok ezek, hanem 
valóságos kortörténelmi alapos tanulmányok, melyek 
nemcsak azoknak állítanak maradandó emléket, a kikről 
szólanak, hanem annak Ís, ki róluk, »a régiekről* be-
szél és ir. 

22. A szatmár-németi ev. reform, gymnasium 
értesítőjét Szathmáry Sámuel igazgató-tanár szerkeszté-
sében vettük. A lefolyt tanévben 234 növendék iratko-
zott be az intézetbe és pedig 218 rendes és 16 magán-
tanuló. Ez évi létszám 14-gyel haladta meg a tavalyit. 
Két román nemzetiségűn kívül a többi mind magyar 
volt. Helyeselhetjük csak és ezt ki kell emelnünk, hogy 
a tanórák mindennap énekkel és imával kezdettek meg, 
s a délutáni utolsó tanóra így végeztetett be. A tanári 
karba Fülöp Aron választatott be mint új tanár. A nagy 
könyvtár állománya 11.337 darab könyv; az idei gya-

rapodást 138 darab. A tanári kézikönyvtár gyarapodása 
35 mű, összes állománya 197. Egyébb gyűjtemények is 
jelentékenyen szaporodtak. Á tanári nyugdíj- és gyám-
intézet összes vagyona 14,036 frt 12 k r ; ez évi növekvés 
806 frt 19 kr. A tápintézet tőke természetű vagyona 
3388 frt 37 kr. A gymnasium VII. és VIII. osztályának 
felállítására összesen már eddig 43,769 frt 74 kr gyűlt 
be. A tanév megnyitása szept. 4-én lesz. 

23. A szarvasi ág. hitv. evangel. főgymnasium 
értesítőjét Benka Gyula igazgató-tanár tette közzé. Az 
értesítőt Mocslcónyi Józsefnek »P. Ovidius Naso élete és 
munkái* cimű értekezése nyitja meg. A tantestület a 
hitoktatókon kívül 14 tagból áll. A főgymn. könyvtár 
gyarapodott az idén 324 kötetnyi művel, összes állo-
mánya 12,146 kötet. Az alumneumban volt 169 növen-
dék, kik közül 50 frtjával teljes fizető 47 volt, 30 forint-
jával i o r , 15 forintjával 6, ingyenes 18. A supplicatio 
eredménye 1282 frt 18 kr volt. A tanulók Összes száma 
az év elején 391, az év végén pedig 384 volt, a mely 
szám 39-cel alatta maradt a tavalyi létszámnak. Ére t t -
ségi vizsgára jelentkezett 42, kik közül 37 aztán meg 
is állotta a vizsgát. A beiratások szeptember l- jén 
kezdődnek. 

24. A csurgói ev. ref. főgymnasium értesítőjét 
dr. Vida Károly igazgató közli. Lázár Istvánnak a gym-
nasiumi klasszikus oktatás céljáról irt székfoglaló érteke-
zése van benne legelői közölve. A tanuló ifjak száma 
összesen 196 volt, 35-tel több, mint az előző évben. A 
tanári karban, mely a helyettes és melléktanárokkal 
együtt 14 tagból áll, a következő változások történtek : 
Domhy Vince nagyfalusi lelkészszé választatván meg, 
helyére Lázár István lépett, ennek helyébe meg Schön-
leitner Károly választatott meg. Az igazgatói jelentés 
fájó szívvel panaszolja, hogy az ifjúságnál »szokatlan, 
idegen erkölcsök csirái fészkelték be magukat*, mi miatt 
két tanulót ki kellett zárniok, háromnak pedig consil. 
abeundit adníok. A könyvtár állománya 7176 db könyv 
és füzet; a »Csokonay« könyvtáré pedig 1397 kötet. A 
régiség- és éremtár áll Összesen 1080 drb ércpénz- és 
éremből, 83 papírpénzből és 27 tárgyból. A természet-
rajzi szertár 5000 darabnál több tárgyból áll. A fizikai 
szertárban 211 műszer van 2284 frt értékben. A segély-
egyletnek, mely csak két éve alakult, volt 416 frt 54 kr 
bevétele s 386 frt 54 krajcár kiadása. Tőkéje 500 frt. 
Könyvvagyona 15 64 darab 1494 frt 72 kr értékben. A 
két év alatt 271 ifjú nyert segélyt 2054 frt 79 kr érték-
ben. Érettségit tet t 14 ifjú. Ösztöndíjakban, jutalmakban 
stb. kiosztatott 2217 forint 9 kr és 3 darab arany. A 
köztartásra befolyt kegyadományok ö-szege 196 forint 
89 kr. A főgymnasium pénztárába adományok gyanánt 
10,005 frtnyi összeg folyt be. A tanév ünnepélyes meg-
nyitása szept. 5-én lesz. 

(Folyt, köv.) Lector. 

T Á R C A . 

Emlékezés Édes Albertre. 
Elete nyitott könyv volt, olvashatott belőle min-

denki és pedig sok tanúsággal, azontúl életrajzát önmaga 
megírta (Sárospatak 1882), s most hogy elnyugodott, 
tisztelettel emlékezik meg róla a hazai sajtó. Hadd mond-
jam el én is emlékeimet róla, hadd tudassam, milyen 
szív s kedély lakott abban a megvénhedt kebelben s 
mennyi ismeret abban a megőszült főben ! 

Sohse találkoztunk együtt, de azért a legszivélye-



sebb levelezési viszonyban állottunk évekig-, ő keresett 
fel engem először, mely kedves dicsekedésem leend 
mindenkor 1 De hálával emlékszem a gondviselés iránt, ha 
életének komor szakát szórakoztató leveleimmel enyhít-
hettem, s hozzám intézett leveleinek írásával Ís szóra-
koztathattam. 

A fentebbi években levelet írt hozzám, melyben 
kérdezi: ki vagyok én? ki volt az atyám ? mert — úgy-
mond —- volt neki gyerek korában egy Kálmán Józsi 
nevű kedves pajtása, kivel a balatonfő kajári iskolában 
Kis Dávid uram keze alatt vetélkedének a grammatika 
és syntaxisban s később Pápán a poesis és rethorikában, 
erről ő nem tud semmit, elfelejti a tegnap és tegnap-
előtt történteket, de a gyerek korában történtek annyira 
élnek emlékében, mintha fényképezve látná maga előt t ; 
kér hát, ha tudnék va'amit az ő kedves pajtásáról 
— mivel hogy én is Kálmán vagyok —• írjam meg 
neki. Nagy dicsérettel említi továbbá szerény munkálko-
dásomat, s buzdít továbbra is. 

Azonnal nagy tisztelettel válaszolám, hogy a leg-
jobb helyen tudakozódott, én fia vagyok a régi pajtás-
nak, s az is ballag a 8o felé mint vámos-hidvégi pap. 
En Édes Albert tiszteletében nevekedtem fel, mert atyám 
mindig a legszeretőbb emlékezettel emlegeté előttünk, s 
midőn theologus diák lettem, az ő neve által arattam az 
első dicséretet Tarczy és Váli kedves tanáraimtól, el-
mondván a pápai templomban a »Keresztyéni szenvedés 
és öröm« című praedicatióját 1 

Örült az öreg felettébb, írt atyámnak s megküldé 
arcképét neki is, nekem is; s ez időtől fogva a legben 
sőbb levelezés fejlett ki közöttünk, mely az ő szívét, 
kedélyét, ismereteinek, élettapasztalatainak roppant tár-
házát, a legnemesebb világításban tünteti e'ől 

A pápai templomban elmondott egyházi beszédem 
azon pontja — írja — melyben azt állítám, hogy vénsé-
gíinkben ifjúságunk elszedegetett örömei helyett mást meg 
mást nyújt az isteni jóság, kedves öcsém kedves levelé-
ből nyert örömöm által is igazolva van. E napokban 
midőn elzárt pus/tán magányomban a tavaszi lég, a 
catharus senilis, a vénség göthösödését kétszeresen meg-
nehezíti, alig érhetett volna édesebb öröm, mint gyer-
mek korom barátaival, (mert többről is értesítém) annyit 
tudni, mint levele soraiból kedves jó öcsémnek meg-
tudhattam. 

Panaszkodik a köszvényről, fiai Harkányt ajánlják 
neki, szeretne még egyszer Baranyába jőni, hol 1822-ben 
járt mint legátus, mely alkalommal a gyűdi barátoknál is 
megitták a poculum caritatist, még pedig oly mértékben, 
hogy rájuk is elmondhatta volna akárki azt, mit Borsod-
megye hős nevű főszolgabírájára mondott a hajdúja, 
Ragályi alispán vendégségéből karonvezetés közben. Úr : 
sokat ittunk János 1 Szolga : ittunk ittunk tensuram — felel 
a hajdú fontos képpel — mert ideje lévén 1 Fél azonban 
a meleg viztől, mert hátha megkörnyékezi a guta. A 
haláltól nem félek, de az enyimektől távol ily hirtelen 
gyógyulást még sem szeretnék 1 Küldi életrajzát s írja, 
hogy némely be nem illeszthető latinos korabeli adomát 
Ballagi barátjához küldött e cím a la t t : hogy készültek a 
ref. papok e század elején ? (meg Ís jelent). Felelet volt 
ez azon cikkre, melyben a tiszántúli kerületet csipkedik, 
hogy a végzett theologusról nem gondoskodik. A mai 
káplánnak már 300 frt kellene, nekem mint esperesnek 
is csak 20 frt fizetésem volt 1 Minek tódulnak a hittanra? 
minek járnak ajtóról-ajtóra a száraz káplánságért is? 
mert katonaság mentesek. A kinek nincs más hivatala, 
jelentkezzék katonának, így nálunk J. M. 3 évig kato-
náskodott, most már pap, derék fiú. 1835-ben Alsó-Bor-

sodban 44 papsághoz csak 3 káplán volt, esperes ko-
romban volt 9, most van 21 stb. 

A zsoltárokról í r ja : míg a világ fennáll, mindig 
vallásos buzgóság élesztői lesznek. És a zsidó vallást 
— letudva belőle a thalmudisták bolondságait — tisztel-
nünk kell, de leginkább azért, mert a legszebb fogalmat 
Istenről e világon, egy ártatlan, isteni szellemmel felru-
házott nagy lelkű zsidó fiú adta, ki szent tanát halálával 
pecsételte meg. így lett nékünk váltságunká, üdvünké 
így lett az ő szeretet hirdető égi tana a vadnépek 
rabszolgaságának is eltörlője s a zsidóknak is hazánkban, 
épen annak keresztyéni, világra ölelő vallása, kit a 
zsidó elődök vakbuzgalma megfeszített, 1868-ban fel-
szabadítója. 

Te pedig kedves öcsém — mert először érinté, 
hogy apámat sem kendezi — midőn énekeink körül 
búvárkodol, annyi mintha a föld gyomra rétegeit vizs-
gálva, azt ho/.nád a tudomány asztalára, hogy mikor 
mi változásokon ment át a föld, azon nem Mózesi 5—6 
ezer, hanem sok millió évek óta, mióta megvan. Te 
pedig a lélek szellemét bányászod ki az énekek által. 
Nem tudom, ha megérem-e a kakukk szót ? De mióta 
leveleidből ismerlek, ha megyek, tán nem is a harkányi 
fürdő, hanem K. F. fog oda vonzani. Lélekrokonság. 
Énekelni, dalolni még most is igen szeretek, de a hang-
jegyekhez nem értek, pedig kezdő soraival több mint 
300 dal van összeírva nálam Dávidné asszonyság zsol-
táraiból, melyeknek nemcsak dallamát, de szövegét is 
az én vén agyam még nem felejté el. És különös! Be-
regszászi rektor koromban oly összhangzatos énekkart 
bírtam állítni tanítványaimból, hogy hét mértföldre ís 
elvitték őket temetni, a hangot számból fejtem tanítvá-
nyaim szájába. A Harkányig általad jelölt utat elfoga-
dom, midőn megyek, tudósítani foglak, de legelőbb is 
hozzád megyek, hogy családod körében élvezhessek pár 
órát. A fürdői szállás ne nyugtalanítson, e'a'szom én a 
szalmazsákon is. 

A múltkori protest. lapban örömmel találkoztam 
veled, becsülöm, hogy te az őszinte igazság fegyverével 
vívtál, . . . hanem kedves öcsém, nem mehetek hozzád, 
három fő-fő orvos (köztük egy a logicában első tanít-
ványom) tartott halálos Ítéletet fölöttem, s a bölcs orvosi 
örökös és mindig tapogató tudomány határozata reám 
nézve abban állapodott meg, hogy nekem nem meleg, 
hanem hideg fürdő kell (Gráfenberg). 

Majd én bolond vagyok halni kimenni a hazámból, 
hideg fürdő itt is van, a Tisza áradata néha az udvarom 
közepéig is felhat. Ilyen az orvosi tanács, egy ismerőm 
a pesti fő-fő orvosok által hátgerinc sorvadásban elsin-
lődendőnek itéJteték, ő pedig legjobban ismervén a maga 
baját, eljött ide a kácsi fürdőbe, s most gyönyörű szép 
és ép ember, biztatom, házasodjék, nem mer — égy-
mond — mert már 50 éves. Hiaban biztatom, hogy az én 
atyám 43 éves korában nősült először, s levénk 8 fi egy 
leány, másodszor nősült 64 éves korában . . . Mint vagytok 
Baranyában ? én is voltam ott — 16. falut összefogva, s 
d. e. is négyet, d. u. is négyet kurjantva — legátus, 
falunként egy váltóforintjával kielégítve. Gyalog baktat-
tam egy falutól a másikig, s aztán, ha még nem ha-
rangoztak, lelkendezve parancsoltam : ha-ha-harangoz-
zanak 1 

Kérded ismerem-e Héregi Józsefet ? hogy ne, együtt 
tanultunk, s János öcsémmel együtt özv. Polgár Mátyás 
szűrcsapónénál voltunk szálláson. Kár, hogy meg nem 
írtad, hol hirdeti az igét, hogy levelemmel hozzá beko-
pogtattam volna, jelentsd neki legszívesb baráti üdvöz-
letemet. Azt gondoltam, hogy már a harmadik ég lakójává 



lett, mert a Pápán s Patakon volt több mint száz tanuló 
társaim közül, csak lidrmat tudok még életben lenni. 

No öcsém, ha én elmentem volna Gráfenbergbe, 
hol volnék most, mikor Plinköst első napján a hosszabb 
templomba lét alatt is úgy meghűltem, hogy 3 hétig 
nyomtam az ágyat, ez alatt eljött hozzám látogatóba a 
Tisza, s elvevé 75 hold gyönyörű gazdag vetésemet. E 
szerencsétlenségemben csakis az vigasztal, hogy ha nem 
lesz kenyerem, — a mint mutatkozik visszatérő egész-
ségem után — lesz jó éhes hasam, mit három hét alatt 
minden más tápot nélkülözve, csupán tiszta buza koipa-
moslékkal (cibere) lúgoztam ki. Most már fürdőzés nélkül 
is talpon vagyok, minden órában kész újra asztalhoz ülni 
s enni. A Tisza e vidéket úgy környezi, mint Baranyát a 
Dráva. Mikor 1822-ben ott jártam, már töltötték a bal-
oldalt, Palkonyán a papház ablakából horgászni lehetett, 
csak a töltés tartotta vissza a Drávát, hogy az ablakon 
be nem folyt, mit sem gondolva az áte'lenes Miholcával, 
itt 1854-ben kezdették szinte a tiszai baloldalt tölteni, 
s a jobb parttal nem gondoltak, szhja! a balon nagy 
urak, Andrássy, Senney, Drevenyák, Vay, az egri káp-
talan (71 ezer holddal), a jobbon a magamfajta kisbir-
tokosok, aztán ott, hol 600 kereszt búzám volt, most 
kaszáltatni se tudok. Eleget harcoltam a töltés bizott-
ságban, hogy párhuzamosan készítsük, nem mentem 
semmire. 

No de hát há'a Istennek, élek s meglehetősen 
javulok, úgy hogy ha így halad, már' nem fürdés, hanem 
mulatság végett is meglátogatlak, megkóstolni azt a jó 
szegfűszagú bort. 

Leveledből értem, hogy kedves Héregi Józsi ba-
rátom 50 éves házassága ünnepére készül, légy Déda-
lusává e versezetnek. — Csak mutatóúl a két utolsó 
versszak : 

Tizennégy éve hogy a kék ég felettem 
Kiborult, a mikor bús özvegygyé lettem 

Sírba tevén kedves nőmet. 
Azóta életem csak fárasztó álom, 
Örömtelen csendben percenként számlálom 

Nyolcvan tűnő esztendőmet. 

Erezni tudom hát, mit birsz Józsi pajtás! 
Mélyről, szívből repiil hozzád e sóhajtás: 

Tartson soká boldogságod ! 
Szép öreg galambpár! éltetök határa 
Terjedjen messze ! míg a jók fájdalmára 

A véghatárt át nem hágod. 1S84. jul. 22. 

Az » Uram bátyám» s * Bátyám uram.«, megszólítá-
soknak nem volt kedvelője, ha va'amelyikkel szólíjám. 
így írta alá levelét: »öreg bátyád, de nem urad.« E. A. 

A politikában nagyon válogatós volt, erős kormányt 
kivánt s ezt támogatni kötelességének tartá De a vesz-
tegetéseknek erős ostorozója volt, bármely alakban, bár-
melyik párton tapasztaltattak azok. I~Ia a nép eladja 
voxát Esau tál pépjeért, ne várjon mást, kapott enni-
inni eleget, elmehet haza. Mikor 1869-ben nyomatott 
röpiveken közzé tette, hogy vesztegetés árán nem akar 
jelöltül fellépni, utánna két úr tette magát semmivé, a 
melyik győzött, arról ezt írta akkor a fRejormt : »A 
csáthi kerület is küldött a vérbélű édes dinye helyett 
egy nagyságos uri tököt.« 

Cadenciája mindenre volt. Egyik paptársam előtt 
nagyon szövevényes eset forgott bizonyos férjek és ne-
jeik között, melyből utoljára az jött ki, hogy azok közül 
bizony egyik se maradt a másiknak adósa; ezt tréfaként 
megirám neki: ismeritek — írja — ugye a várpalotai 
köves szőllők s szántóföldeket, az ottani ember is szóban 
forgott a szomszéd asszonyával, s midőn haldoklott, át-
hivatá szomszédját s így szólt : egy rosz cselekedetem 

háborgat, bocsásson meg édes szomszéd uram, én a 
magam szőllejéből a köveket mindig a szomszéd uraméba 
hánytam. Oh kedves szomszéd 1 válaszol amaz, emiatt 
nyugodtan meghalhat, — hisz én meg mindig vissza 
hánytam 1 

Dicsér hogy igen jeles cikket írtam a pataki ének-
tanári állomás betöltésére vonatkozólag, engem szeretne 
látni azon az állomáson, ha jobb fizetés volna, de meg 
ugy-e bajos lenne már a fa'usi kényelemhez szokott 
papnak a nebulókkal vesződni ? melynek egy tanár kitéve 
van. Apáti midőn tanítványaival vizsgázott, ezen szavára: 
tegye fel domine az 50. zsoltárhoz a kulcsot, a negédes 
nyíri úrfi egy nagy bolond rozsdás kulcsot nyomott a 
hangjegyek vonalára, a számos hallgatóság kacajára. 
Ivánka már tekintélylyel bírt, de őtet is támogatni kel-
lett, különben vasszorgalma s erélye mellett is megtört 
volna. A nemes ifjúság, a mely tanáron kifoghat, azt el 
is bírja távolítani. Hanem olyan kedvességű, mint Roz-
gonyi — Márton ellenlábasa — olyan tekintély, mint 
volt Szathmári, ki bár kis ember volt, mégis midőn a 
leckéről a töltés közepén hazafelé ment, az öt lóval 
cipekedő fuvaros is kitért. Aztán olyan termetű ember, 
mint volt Szentgyörgyi, majd ennek veje, Cáengeri tör-
ténet-tanár, olyan tekintélyek voltak, hogy tanításaikon 
a légy-dongást is meg lehetett hallani. Gr. Vay Ábra -
hám fia elkésvén az óra első negyedéről, a nyári időben 
nyitva levő ajtón kívül állt meg, Cs. így szól t : no jöj-
jön be Vay, hiszen látom a nap beveti a füle árnyékát, 
(persze a gróf nem igen rúgta a hám fát). A nyíri sar-
kantyús úrfinak pedig, ki bajuszkáját feketére kente, így 
szólt: ejnye fráter, tán tengelyt nyaltál ? Ölesnél maga-
sabb ember volt s olyan tömött hozzá, hogy diákkori 
derekam nem volt oly vastag, mint az ő csizmaszára. 
Különben a legszeretetreméltóbb nyájas társalgó volt. 

Belölt rajtam öcsém az evangelium mondása: Ján. 
21 : 18. Mentem volna hozzátok az enyhe szeptemberben 
ízőllő curára, de a köszvény . . . a köszvény! 

Olvastad-e Juvenalist ? én tapasztalatból értem X. 
satyrájának mondását, melyet számodra hasonló versben 
így fordítok : 

Éveimet sokasítsd, adj hosszú életet Isten! 
Égre emelt fővel, kéred félénken esengve, 

Ámde mi nagy bajban nyögdécsel rziintelen a vén?! 
A fiatal ki-kiválik; az egyik erősb mint 
A másik. Csinosabb és szebb amaz. Ám az öregnél 
Ez a kép : rezgő hang, a remegő ajakakkal, 
Es bicegő fejjel, s a nedves gyermeki orral. 
A kenyeret csupasz ínnyel majszolja szegény már. 
Untat a nőnek, sőt gyermekeinek, de magának 
Szinte, hogy a hagyatékra sóvárgó is bele fáradt. 

Mit használ neki színházban bármi előhely, 
Mert legerősb kürtszót sem hall, sem trombita hangot. 
Ordítozás kell, hogy füle sejtse, ha szolga jelenti 
Vendég érkeztét, vagy hogy hány óra? megértse. 
Aztán legkisebb hideg érintésre didergők 
Tagjai és vére, s minden nyavalyák neme hemzseg 
Mint a hangya körülte. Miket ha nevükről akarnál 
Tudni, elébb számlálhatom el, hány kórt teve sírba 
A kontár orvos. 

Testi bajoknál még sujtóbb, ha ez elme hibás már. 
Mely szolgái nevét sem tudja, barátra nem ismer. 
Vagy ha is ép a szellem erélye, hatása, temetni 
Kell több gyermekeit, bús sírját látni szerelmes 
Társának s mindkét nemből szerelett rokonának. 

Ily jutalom vár a hosszú életre, hogy akként 
Mint rom közt álló hajlék, sok bábán örökké 
Könybe merült szemmel gyászban láthasson öreg kort. 

Ember! azért ne kivánj semmit! De tanácslom azt, hogy 
Hagyd az egekre, hogy ott osszák ki nekünk, ha mi illet 
Minket s a mi javunkra lehet. Gyönyörök helytt 
Istenek adnak mást, mi talán üdvösb lesz ügyünkre! 

(Vége köv.) Kálmán Farkas. 



B E L F Ö L D . 

Főpásztori beszédek. 
(Visszaemlékezésül Szász Ií. püspök úr k.-somogyi látogatására.) 

(Folytatás és vége.) 

Csepelen a főpásztor üdvözletét következő beszéd 
követte : 

»Engedjétek meg nekem, hogy kijelentsem előtte-
tek, hogy mielőtt hozzátok jöttem volna, ismertelek 
benneteket, kiknek ősei századok óta lakták e helyet ; 
mert a ti jó hiretek az én füleimbe is eljutott és örülök 
azon, hogy a kik felől már gondolkoztam, azokat színről 
színre megismerhetem és * hálát adok az én Istenemnek 
ti felőletek.« Hallottam a ti buzgóságotokról is, tudom, 
hogy az él ti bennetek, hogy az Úr háza nektek gyö-
nyörűség, mert ti az Istennek házát szívből szeretitek, 
e szent asztalt számosan és szívesen felkeresitek. Es 
hogy ez bennetek valóban élő hitnek jele, abból is 
merem következtetni, mivel tudom, hogy ti az egyház 
vagyonának gyarapítására már 1849-ben telket szereztetek, 
1854-ben templomotokat megnagyobbítottátok, tornyo-
tokat kijavítottátok, 1873 ban díszes iskolát építettetek, 
főt a mi előttem ezeknél többet mond, ti egyházatoknak 
virágzásáról állandó közmunkával gondoskodtok, miáltal 
egyházatok folyó szükségeinek fedezése mellett, tőke-
pénzt is gyűjtöttetek egyházatok javára. Midőn Jézus 
egyszer tanítványaival a gabonaföldeken keresztül menve, 
a gabonára tekintés közben, lelki országára gondolt volna, 
így szólt : az aratni való sok, az arató pedig kevés — 
ha pedig ti reátok tekint, így szólhat: »sok az arató.® 
És ez nálatok igen dicséretes szokás, mert egy részről 
azt vési szívetekbe, hogy ti nektek szükségeiteket párt-
fogók nélkül magatoknak kell fedeznetek, más részről a 
közös munka erősíti bennetek az egyetértést, a békes-
séget, mivel ezt a munkát csak így végezhetitek el. 

Nagyon csudálkozom tehát, hogy ezen tulajdonsá-
gaitok mellett olyan fogyatkozásokat Ís ismerek benne-
tek, melyeket elhallgatnom nem szabad. Ilyen az, hogy 
az ezelőtt 4 évvel a közalapra megajánlott járulék felől 
azt hitették el némelyek veletek, miszerint az csak 3 évre 
terjed, pedig csak a megajánlás mennyisége tartozott 
3 évre, a segíteni szükség örökös. Midőn Jézushoz egy 
nő közeledett, hogy drága kenettel megkenje őt s a 
társaság erszény-hordozója. Júdás, kikelt volna az úgy-
nevezett pazarlás ellen, így szólt a mes te r : -»én nem 
mindig leszek veletek, de szegények mindig lesznek vele-
tek. « És csakugyan mindig megvannak a szűkölködők, 
kik a maguk erejéből egyházukat, iskolájukat fenntartani 
nem tudván, hitsorsosaik támogatása nélkül elvesznének, 
egyház lenni megszűnnének. Azon hitsorsosok t. i., kik 
idegen vallásúak s nemzetiségűek közé ékelve, lelkipász-
toraik által őrizhetik meg csak nyelvüket, magyarságu-
kat. Ezek segítésére van az a közalap, a mire ti adni 
vonakodtok. Miután ezen sors soha nem szűnik meg s a 
tehetősebbek adakozására örökös szükség van, felkérlek 
benneteket ennek szívesen teljesítésére. Szólhatnék még 
más bajokról is előttetek, mert az az országos baj, mely 
a nemzet létezését támadja meg, itt is kezdődőben van. 
E mellett kezd közöttetek lábra kapni az iszákosság, a 
fényűzés, a káromkodás. Az iszákosság emberi méltósá-
gunkat alacsonyítja le, mint lealacsonyította a szőlőnek 
első mívelőjét Noét, kivannak mértékletes használatáról 
megfeledkezett. Mint megalacsonyította azt, megalacso-
nyít másokat is. A fényűzés, a családok jólétét fenyegeti 

veszedelemmel, a szép ruha igaz, hogy csinosítja a tes-
tet, de elfajulhat az abban való bujálkodássá, óvakodni 
kell tőle, hogy veszedelmet ne okozzon. És mit szóljak 
a káromkodásról ? melyet Isten már a tízparancsolatban 
megtiltott, s mely fiatalaitok között is csupa meggondo-
latlanságból s hetykeségből kapott lábra. Mindezek a 
bajok ragadósak s veszedelmesek, mint a cholera vagy 
más ragály, melyek tova szoktak terjedni s melyektől, 
míg távol vannak, vagy szórványosan jelentkeznek, félni 
nem szoktunk; de a melyek, ha nálunk fellépnek, közöt-
tünk is nagy pusztításokat okoznak, melyeket azután 
megakadályozni nincsen erőnkben. Óvakodjatok tehát e 
bűnöktől, melyek mint ordító oroszlán, járnak közöttetek, 
várván, hogy kit nyelhessenek el, csak ez óvakodás által 
lesz buzgóságotok kifogás nélküli, igaz szívből származó 
s hogy ilyen legyen, hogy az közöttetek továbbra is 
megmaradjon, amazok pedig elenyészszenek, ezért akarok 
én veletek imádkozni.« 

Teleki leányegyházban tartott beszéd így hangzot t : 
»Mielőtt ezen egyházmegye egyházainak látogatá-

sára elindultam volna, elhatároztam magamban, hogy 
nemcsak az anya-, hanem a leányegyházakat is meglá-
togatom, hogy ne csak azt lássam, mit mívelnek a na-
gyok, az erősek, hanem lássam azt is, mit cselekesznek 
a kicsinyek, a gyengék is ; mert nemcsak a nagyok, 
hanem a kicsinyek is hasznosan működnek az Isten or-
szágában. És mielőtt közibétek jöttem volna, tudtam a 
ti dolgaitokról, mert a ti buzgóságotoknak híre vagyon 
és az eljutott én hozzám is és midőn hozzátok közeledve 
láttam lakó helyeteknek szép fekvését, e szép templomot 
a hegy tetején, mely nem rejtethetik el, mint a, hegyen 
épült város; láttam a zöldelő hegy oldalában, s e szép 
kis völgyben az árnyas fák között épült házakat, mint 
kedves madárfészkeket: még jobban vágyakoztam meg-
látni, megismerni titeket. Kívánságom még nagyobb lett, 
midőn az anyaegyházban, a ti lelkipásztorotoktól még 
bővebben értesültem arról, hogy ti mily sokat tettetek 
egyházatok és iskolátok ügyeiért és most, midőn színről 
szinre látlak titeket, látom a ti díszes iskolaépületeteket, 
ezt a szép templomot, mely bármely nagy gyülekezetnek 
is díszére válnék, ~*nagy az én örömöm és hálát adok az 
én Istenemnek ti érettetek.« És örömöm fokozódik, midőn 
még többet tudok a ti buzgóságotok felől, s kétszeres-é 
lesz az, ha elgondolom, hogy ti mindazt, a mit egyhá-
zatok dolgaiban felmutatni tudtok, nem örököltétek, 
hanem saját áldozataitokból s állandó közmunkából ál-
lítottátok elő. E buzgóság nem szűnt meg építkezéseitek 
bevégzésével, sőt kiterjed arra is, hogy évenkinti foly-
tonos áldozás által, mely minden lélek után évi egy 
forintra megy — az építkezésből fennmaradt terhektől 
is megszabaduljatok. Mindezek az igazi buzgóságnak 
látható jelei s midőn erről ti előttetek bizonyságot te-
szek, örömömet még öregbíti az, hogy mint az aposto-
lok nemcsak tanítottak, hanem a Krisztusnak híveit a 
megkeresztelés által is szaporították : úgy jelenleg nekem 
is alkalmat adott az Isten, hogy a Krisztus nyáját egy 
báránykával szaporíthassam. Mindezek felett nagy az én 
örömöm. Hallom felőletek azt is, hogy ti az Úr házát 
szeretitek, szerettek ülni az Úr házának küszöbén, ez 
szintén örömömre szolgál nékem, mert a ti templomsze-
retéstek, hitetek össze van kötve az életnek cselekede-
teivel, a hitnek gyümölcseivel, melyek nekem igazi örö-
mömre szolgálnak. 

De a János Jelenések könyvének angyala szerint 
bár ismerem a ti buzgóságotokat, mégis van némi pana-
szom ellenetek. Mert ha nincsenek is közöttetek cégéres 
bűnösök; de vannak — habár nem számosan — kik 



hajlandók az iszákosságra, pedig figyelmeztet a bölcs: »ne 
nézzed a bort, mikor piros, mikor mutatja a pohárban az o 
szinét és mikor a pohárban pezseg, véqezetre mint a kigyó 
megmar és mint a mérges kigyó, megcsíp.« Vannak ezen 
kívül közöttetek, különösen a fiatalabbak között, kik bár 
itt buzgón látszanak imádkozni: kinn az Istennek elvét a 
parancsolat dacára hiába és becsmérlőleg veszik szájukra. 
Ter jed nőitek között a fényűzés, pedig a bűnöket, ha 
elhatalmasodnak: megfékezni nehéz. Mindezek azt mu-
tatják, hogy buzgóságotok dacára, nem hiányoznak e 
bűnök sem, a mi arról tesz bizonyságot, hogy nem 
lehet senki tökéletes, s gyarlóság nélkül egyikünk sin-
csen. Jusson e miatt eszetekbe az apostol szava: nem 
állítom, hogy a célt elértem volna és tökéletes volnék, sót 
igyekezem, hogy azt elérhessem. Iparkodjatok ezen hiá-
nyokat kipótolni. Az öregek figyelmeztessék a fiatalokat 
szavaikkal, példáikkal, hogy a tökéletesedésben elébb 
haladjanak s hogy ez a buzgóság megmaradjon, kérem 
reájuk továbbra is Istennek kegyelmét.« 

Oszödi beszédjének ez volt a menete : 
»Harmadnapja hogy a ti felnőtt leánygyülekezete-

ket, Szárszót meglátogattam és akkor néhány perc alatt 
hozzátok is jöhettem volna; de miután más juhaim is 
vágynák én nekem, azokat kerestem fel utamnak rende 
szerint és csak most értem hozzátok, hogy lássalak tite-
ket, kiket már látás előtt szívem szerint szerettelek. 
Most örülök színről-színre látván titeket, kik már ezelőtt 
is voltatok atyai szívemnek tárgyai. Es én hálát adok 
az én Istenemnek, hogy ügyetekben tehettem valamit, 
annyit, hogy az reátok nézve kedvező leend. Hálát adok 
az én Istenemnek, hogy az iskola ügyben, mely fenye-
getőleg nehezedett vállaltokra, szintén volt sikere szíves 
fáradozásomnak; de mindezt nem tulajdonítom az én 
gyarló és korlátolt tehetségemnek, hanem törvényeink 
igazságosságának, az azt alkalmazók lelkiismeretességé-
nek, különösen pedig az isteni gondviselésnek, mely ez 
ügyekben is segítségetekre jött, mint volt a régi idő-
ben is. Ez az isteni gondviselés eszközölte azt, hogy 
kisded egyházatokat, bár sem számban, sem vagyonban 
nem voltatok korábban sem erősebbele mint most, szá-
zadokon keresztül fen!ártották őseitek még akkor is, 
midőn más közel fekvő gyülekezetek kénytelenek voltak 
az anyaegyház fentarthatását nélkülözni s e pásztor 
nélkül széledező hitsorsosok, a ti templomotokat, gyüle-
kezeteteket keresték fel, hogy bánatukban lelki vigaszta-
lódást, csüggedéseikben erőt nyerhessenek. így szolgált 
egyházatok menedékhelyül — buzgóságotok lelkesítőül 
másoknak is. Nem is aggaszt engem buzgóságotoknak 
hiánya, hiszen ismerem azt, mely minden jóra, minden 
nemesre, egyházi és iskolai ügyeitek előmozdítására kész. 

De iskola ügyetek megvallom aggodalommal tölti 
el atyai szívemet. Azt látom, hogy »utcáitok Zakariás 
szerint teljesek férfiú gyermekekkel és leányzókkalkik 
azokon játszadoznak«, azt meg ti tudjátok, hogy a csa-
láddal megáldott férfiúnak házában, a gyermekek olyanok, 
mint az olajfának ágai és ti, e gyermekek taníttatására 
nem tudtok olyan gondot fordítani, mint azt tenni egy 
valódi anyaegyháznak kellene. Az anyaegyház egyik 
fő ismertető jele az, hogy külön tartsa fenn a lelkészi és 
tanítói hivatalokat. Ezt ti, ez idő szerint, szegénységiek 
miatt, buzgóságotok mellett sem tehetitek s ezért van 
nekem aggodalmam. 

De habár aggodalmam van is : nem esem kétségbe 
a ti sorsotok felett, mert ismerem buzgóságotokat és 
remélem, hogy ti a jövő bajoknak bátran elibe nézve, 
azokkal megküzdötök. Figyelmeztetlek épen e célból 
arra, hogy őseitek buzgóságát, vallásosságát, egyszerű-

ségét megőrizzétek, ápoljátok. Legyetek tiszta erköl-
csűelc, mert a ti hitetek mutatója erkölcsiségetek leszen 
igazán, erre kérlek, erre figyelmeztetlek benneteket, de 
hiszem is rólatok, mivel reménységem vagyon felőletek. 

Én most eltávozom tőletek, elhagyom e kies szép 
vidéket, de szívemben viszem annak emlékét. Emlékezni 
fogok ti reátok is, mint a kik szeretik az Istent, az Úr 
házát, kik buzgósággal éltek az Úrnak idvességét szerző 
szent vacsorájávál és a kik a vállaikra nehezedő terheket 
is szívesen viselik. Vajha ti is szívetekbe zárnátok enge-
met 1 Az én emlékem nemsokára hiszem elmosódik em-
lékezetetekből ; de ne feledjétek el jóra intő szavaimat : 
a jó igyekezeteikben meg ne restüljetek, lélekben buzgók 
legyetek, az Urnalc szolgáljatok. 

És most Isten veled te szép vidék ! te gyönyörű 
tája e hazának, mely hazánk e gyöngyét, e szép Balatont 
mint édes anya kis gyermekét, mint virágkehely a 
hnrmatcseppet édesdeden ringatod öledben! A túlról 
látszó magaslatok, a pompás víztükör visszatükrözik 
mind-mind Istennek dicsőségét! Vajha e gyönyöiű táj-
nak szemlélése úgy éreztetné szívetekben az Isten jósá-
gát, mint a víztükör visszadja a reátekintő égboltozatnak-
képét. E szép vidék hozza szüntelen eszetekbe Istennek 
veletek elkövetett csudadolgait, bízván abban, hogy aki 
megőrizte, megsegítette őseiteket e küzdelmek között : 
megsegít titeket is ha benne nem kételkedtek.« 

B. L. 

A dunántúli ágost. hitv. evangei. egyházkerületi 
pénztárakról. 

i i . 

Senki sem foghatja reám, hogy előző cikkemben 
szűkmarkúan számítottam a bevételeket, bőkezűen bántam 
el a kiadásokkal, csakhogy az évi hiánylatot annál na-
gyobb összegben tüntethessem fel. 

Hisz a hol a kiadásokra nézve a mostani tényleges 
tételeknél nagyobbakat vettem fel, ott eljárásomat jegyző-
könyvi határozatok által támogattam s indokoltam. A 
bevételeknél pedig a kivetett összegeket, illetve a mult 
évi összegeket vettem számításba. A hol végül nekem 
kellett kamatszámítást tennem, ott kamatláb gyanánt a 
6°/0 vettem, holott a mult évi kerületi jegyzőkönyv 
43. lapján azt olvasom, hogy a gyámoldai tőkék töme-
gesen visszafizettetvén, azoknak nagy része 4°/0 mellett 
takarékpénztárilag kamatoztatott, az alapítványi pénztári 
tőkék 472°/o~os magyar földhitelintézeti záloglevelekbe 
lettek fektetve. És így az általam kiszámított deficit 
bizony-bizony még rózsás állapot lehet — a valósághoz 
képest. 

Pedig az utóbbi években a rendkívüli jövedelmek 
oly gazdag forrásai nyiltanak meg! Az államsegélyt csak 
említve, nem hallgathatom el, hogy a gyülekezetek a 
képezde fenntartására, a gyámolda támogatására tetemes 
évi terheket vállalnak el ; kegyelettel kell kiemelnem 
ezenfelül a Haubner, Baldácsy, Zsivora, Királyföldy ala-
pítványokat, a milyeneknél nagyobbakat ily rövid idő-
közökben egy-egy intézeiünk ta'án alakulása óta sem 
mutathat fel. Pénztáraink mégis 19. s/.ázadbeli állam-
gazdászatszerű gazdálkodást folytatnak — deficiteset. 

E bajnak oka a jövedelmekre vonatkozó merész szá-
mítás, mely háztartásunkat jellemzi, másrészt a kiadá-
sokra vonatkozó hamaros, eléggé meg nem hányt-vetett 
rendelkezés. 

Merész számitáson alapszik a gyámolda háztartása. 
De azért Isten áldja meg haló földjükben, áldja meg az 



élőket is, kik ezen intézetet így is megteremtet ték és 
dajkálták 1 Náluk nélkül még ennyink se volna. 

Még merészebb számításon nyugszik a tanáii nyug-
díj-alap. 

Merész számítás volt (1878. jegyzőkönyv 14. lap) 
a Királyföldy tőke után 7—8n /0 biztos s örök jövedelmet 
felszámítani, a minthogy 1878-tól kezdve a pénztárba 
még egy évben sem folyt be az ott »biztosnak® elő-
irányzott s biztos számításon alapulónak állított 1394, 
illetve 111 5 frt. 

Mégis ezen jövedelmi forrásból ugyancsak az 1878. 
gyűlés sebtében évi új kiadásokat rendszeresített, melyek 
az előirányzott, de mint mondám, az előirányzott összeg 
nagyságában eddig még egy évben be nem vételezhetett 
jövedelmet teljesen felemésztették. 

Be is állott a pénztárban a nehézség, a főtanodai-
ban azonnal, és folytonos panaszokra szolgáltatott okot, 
rendkívüli műveleteket tett szükségessé. 

Hadd mutassam be előbb ez utóbbiakat. 1877-ig 
a képezdei pénztárból s az államsegélyből a hó alatt a 
pénztárból évenkint beutalt Összeg volt 300, illetve iooo frt ; 
e pénztárt, mely évi rendszeresített jövedelméből rend-
szeresített kiadásait fedezni nem bírta, 1878. képesnek 
declarálták arra, hogy a rendszeresített évi kiadások 
1920 frttal emeltethettek. És már 1879-ben a főtanodai 
jövedelmek nélkülözhetetlen szaporítása végett a képezdei 
járulékot 1400 forintra kellett felemelni, holott az 1878. 
jegyzőkönyvből csak 940 forintot tudok kiböngészni. Es 
csak 1886-ban lehetett ezen 1400 forint évi járulékot 
930 frtra leszállítani, (mivel a főtanodai pénztár terhére 
nyugdíjazott egyénnek 315 forint nyugdíját a halai 
beszüntette), — de az államsegélyből eddig beutalt 
IOOO frt járulékot azonnal egyszerre 1200 frtra kellett 
felemelni. 

E mellett a főtanodai tőke, mely 1879-ben 19,3 14 fo-
rintot tett, 1886-ig leapadt 16,689 frtra. íme a rend-
kívüli műveletek. A forduló sarkpont az 1878-iki ha-
tározat. 

S most halljuk a panaszos feljajdulásokat, melyeket 
az egyházkerületi jegyzőkönyvekből lehetőleg szóról-
szóra fogok idézni. 1878. Pénztár in floribus! »A rendes 
évi kiadást 1920 frttal szaporítani lehet, van reá biztos 
fedezet.« Már 1879. (jegyzőköuyv 21. lap.) >a bevételek 
és kiadások közti egyensúly fentartható nem volt,« a 
miről a kerületi gyűlés megdöbbentéssel értesült, és sop-
roni főtanodáját komolyan érintő ezen ba j orvoslása 
céljából utasítja az esperességek elnökségeit, rendkívüli 
szigorú eljárásokra. 1880. jegyzőkönyv 34. lap. Sajnos 
tudomásul vétetik,« hogy a tanodai pénztár állása ked-
vezőtlenebb a közpénztárénál, a mennyiben ugyanis a 
mellett, hogy annak 700 frt előbbi adóssága nem volt 
törleszthető, ismét 1804 frt hiánylattal zárta számadását, 
mely nyomasztó állapotnak megszüntetése annyival siir-
getősb, mert az egyes tantermek bútorzata olyan, hogy 
azoknak újonnan való felszerelése elodázhallanul szüksé-
gessé vált.® 1882. jegyzőkönyv 40. lap. »némi látszó-
lagos javulás állott be,« de ezen eredmény csak a régi 
hátralékokból bejött jövedelmeknek köszönhető,« el Ís 
rendeltetett, hogy a hátralékok erélyes behajtása foga-
natosíttassák. 

A képezdei pénztár nem érezte azonnal az 1878. 
kerületi határozatnak érdekelt pénztárainkra gyakorolt s 
ezeknek egyensúlyát alapjaban megingató hatását. Ház-
tartása még 1880-ban is akielégítő®, »de már felemlítte-
tik, hogy a ház fentaitására és tatarozására fordított 
költség, a betegápolás is nagy összeget képvisel.® Szá-
madása még 1882-ben (1883. kerületi jegyzőkönyv 45. lap) 

kedvező eredménynyel volt zárható, az intézet épületé-
ben eszközölt átalakítás költségei nem hatot tak zavaró-
lag az egyensúlyra, sőt a pénzkészlet 181 frttal halad-a 
meg az előző évit, a mi az egyes kiadások apadásának 
köszönhető, valamint annak, hogy a tényleges kiadások 
a megállapított átalántételeknek mögötte maradtak. (Az 
1880-iki fig) elmeztetés tehát nem veszett kárba.) 

De már 1884-ben megfeledkeztek e figyelmezte-
tésről s azt meg kelle újítani (lásd 1885. jegyzőkönyv 
36. lap). Ugyanis *a pénztár mérlege határozott hanyat-
lást mutat, mely összesen 526 frtot képvisel, a pénztári 
egyensúly helyreállítása végett a képezdenél, az intézet 
femállásának kockáztatása nélkül, a lehetőleg legnagyobb 
takarékosság volna kifejtendő, és méltányos volna, ha a 
képezdei pénztárból eddig a lyceumi pénztár javára éven-
kint folyóvá tett 1400 frt segély jövőre leszállíttatnék.® 
Meg is történt, 300 forinttal leszállíttatott. 

Mégis az egyházkerület (1886. jegyzőkönyv 32. és 
45. lap) már a következő évben az egyik tanári állomást 
700 frt fizetés emeléssel dotálva egy másik tanár fize-
tését 200 frttal javította. Igaz, hogy ugyanazon lapon 
egy üdvösnek jelzett javítás elodáztatott, pénzügyi tekin-
tetekből. Azt hallottam, hogy '2000 frt befektetést igé-
nyelt, de évenkint 600 frt költség-megtakarí tást eszkö-
zölt volna. Ha igaz, a mit hallottam, risum teneatis, mert 
ily dolog nem nevetni való. 

Törvényerejű régi szokás egyhá/.kerületünkben, hogy 
a gyű'ési tárgyak eleve közöltessenek az egyházmegyék-
kel. Szükséges ez, hogy tájékozva legyenek az ügyek 
iránt, s oly képviselőket küldhessenek, kiknek itthon 
kifejtett nézeteikből meggyőződést , megnyugvást szerez-
zenek maguknak, hogy az egyházmegye nyilvánvaló 
közakarata szerint érvényesítik a kerületen szavazatukat. 
(Utasítás nem járja, tehát kell programmbeszéd 1) 

Ennek ellenére sem a tanári nyugdíj-szabály ter-
vezete, sem az érintett rendszeresített kiadások iránti 
tervezet (pedig ezek nem valami mellékes, igénytelen 
tárgyak, hanem nagyon messzire kiható ügyek) tlőlege-
sen az egyházmegyékkel alkotmányos tárgyalás végett 
közölve nem lettek. Mint deus ex machina rögtön állot-
tak elő az egyházkerületi gyűlésen ; egés/en váratlanul 
pat tantak ki egy kerületi bizottság jegyzőkönyvéből. Az 
egyházmegyék nem tudták, nem tudhatták, minő terheket 
fognak involválni azon épen nem sürgős javaslatok, me-
lyek képviselőik elé terjesztetnek, azt se sejtették, hogy 
elő fognak terjesztetni. Az egyházmegyei képviselők 
nem tudhatták vájjon kii'dőik akara 'á t híven tolmácsol-
ják-e, midőn szavazatukat ott latba vetik. Ezt értettem, 
s így értettem, midőn fentebb azt állítottam, a bajnak 
oka a kiadásokra vonatkozó hamaros, eléggé meg nem 
hányt-vetett rendelkezés. 

A törvényes szokás mellőzésével létrejött határo-
zatok birnak-e s mennyiben birnak jogi erővel, azt dönt-
sék el a nálamnál avatottabb jogi szaktekintélyek. Magá-
nak az egyházkerületnek ebbeli nézete egy analóg esetben 
nem ugyan egészen világos, de eléggé érthető kifejezést 
talált az 1871. jegyzőkönyv 61. pont jában. Ugyanis az 
1868. gyűlés egy tanárt brevi manu nyugdíjazott — a 
gyülekezeteket felszólítván, hogy a nyugdíjra szükséges 
összeget szavazzák meg. Néhány éven át elhúzódott 
szavazgatás után kitűnt, hogy a gyülekezetek a kerületet 
desavouálták. A kerület e sajnos eredményt, hogy 
t. i. a gyülekezetek a nyugdíjt nem szavazták meg, az 
illetővel közölte. 

Oh küldtétek volna c^ak le a törvényes szokás és 
kötelességek szerint az egyházmegyékhez tervezeteiteket 
megbirálás, alkotmányos tárgyalás végett, engedtetek 



volna csak időt, alkalmat azok megvitatására, azokfeletti 
gondolkodásra: majd megmondották volna, hogy 7 és 
8°/0-es jövedelemre alapított rendszeresített évi kiadás 
ép oly ingoványos alapon áll, mint a gazdának számí-
tása, ki 1868. termésre és 6—7 frtos búza árra bazirozta 
gazdasága örökös kiadásait ; megmondották volna, hogy 
a mely pénztárból hasznos s bőven kamatozó beruházá-
sokra 4°/0-es tőkékből nem kerül, abból az évi kiadást 
900 írttal emelni nem szabad; megmondották volna, 
hogy midőn életbiztosításoknál (p. első magyar), hogy 
egy 25 éves ember őo éves korában IOO frt nyugdijt 
biztosítson magának, egyszer mindenkorra 125 frtot kell 
lefuetnie, hogy midőn az osztrák-magyar első általános 
tisztviselő egyletnél, hogy egy 25 éves tisztviselő magának 
(családját nem értve bele) 900 frt nyugdijt biztosítson 
30 év utánra, akkor 30 éven keresztül évenkint 122 frt 
58 kr díjat kell befizetnie, hogy midőn vasúti társasá-
goknál a tisztek évi fizetésök 22°/0-ját, fizetésfelemelés-
nél a különbözet 5O°/0-ját fizetik egyszer mindenkorra, 
ezen felül évenkint 3 % rendes fizetéséből, és csak így 
várhat 36 évi befizetés után oly nyugdíjat, mely évi 
fizetésével egyenlő; hogy midőn takarékpénztárak tiszt-
viselőinek 30 évi szolgálat utánra nyugdíjképen adandó 
teljes évi fizetésök biztosítására évi fizetésöknek 25°/0-át, 
hozzá fizetésjavításkor a javítási összeg 5o°/0-át, ezen 
felül évenkint évi fizetésök 3°/0-ját kell befizetniük a 
nyugdíj-intézetbe; hogy midőn (én úgy tudom) állami 
tisztviselők a 40 évi szolgálat után igényelhető, s évi 
fizetésökkel fölérő nyugdíjösszegre egyszer mindenkorra 
évi fizetésök 33 °/0-át, midőn magasb fizetésfokozatba lép-
nek a javítás után ismét 33°/0-ot tartoznak befizetni; 
hogy midőn kerületi gyámoldánk 300 forint egyszer-
s mindenkorra való befizetés után csak 200 forint évi 
nyugdíjat biztosít : akkor, ha számításba vesszük is a 
kedvezőbb nyugdíj-feltételeket, melyeket a gyámolda 
nyújt, ha feltesszük is, de meg nem engedjük, hogy 
a biztosító-társaságok 50—6o°/0 biztos haszonra dol-
goznának, akkor mondom, mégis 30 évi szolgálat után 
évi 900 forint nyugdíjat biztosítani , a tanári fizetés 
13%-jának, vagy nem bánom 800 forint után 13°/0 
és 300 frt utáni 30%-jának, tehát 194 frtnak egyszer 
mindenkorra való befizetése mellett : ez a nyugdíjösszeg 
előteremtésére a kerülettől oly tetemes összegeket kö-
vetel, melyeket az, nem tudom, hogyan s miből kerít-
het elő. 

Im ezekben találom a bajok forrását, melyet távol-
ról sem azért tártavi fel, hogy recriminatiókba bocsátkoz-
zam, hanem hogy a baj okára figyelmeztetve, kimondhas-
sam, hol, mikép lehessen, kelljen segíteni. 

(Vége köv.) 

A máramaros-ugocsaí ev. ref. egyházmegye nyári 
közgyűlése. 

A máramaros-ugocsai egyházmegye ez évi nyári 
közgyűlését Gsernák István esperes és Várady Gábor 
egyházmegyei gondnok elnöklete alatt Tisza-Ujlakon folyó 
hó 4-én tartotta meg. A gyűlés lefolyásáról az alábbiak-
ban értesítjük olvasóinkat. 

Csernák István esperes segedelem kérő fohásza után 
Várady Gábor gondnok, elnök, esperes társa és a maga 
nevében is üdvözölvén az egyházmegyei közgyűlést, 
reámutatott ezen gyűlés legfontosabb tárgyára : a szigeti, 
illetőleg a máramarosi misszió-ügyre, ajánlván az egyház-
megyei gyűlés figyelmébe a szigeti egyházközség által 
e tárgyban, statisztikai adatokkal alaposan támogatva 

előterjesztett s a tegnapi napon tartott előtanácskozmány 
által némileg módosítani véleményezett javaslatot, egy-
szersmind hangsúlyozta ezen missziónak úgy hitfelekezeti, 
mint magyar nemzetiségi tekintetből igen fontos felada-
tát, azon reményét fejezve ki, hogy az egyházkerületi 
gyűlés és a konvent, a domesztikának most még cse-
kély ereje mellett is, haladék nélkül létesítendi e misz-
sziót, egyelőre legalább Máramarosmegye felső részében 
és Szigeten, nemkülönben Técsó'n, Huszton, N-Szóíló'sön, 
s később pedig kiterjesztendi védő szárnyait az ugocsa-
megyei hanyatlásnak indult azon szegény egyházak felé 
is, a melyeket nagyobb anyagi támogatás nélkül előbb-
utóbb komoly veszély fenyegetend. Beszéde végén kö-
szönetet mondott az elnökség s az egyházmegyei gyűlés 
nevében úgy a tisza-ujlaki ev. ref. egyházközségnek, 
mint Tisza-Újlak város polgárainak az egyházmegyei 
gyűlés tagjainak szívélyes fogadásáért ; egyszersmind 
kiemelte a tisza-ujlaki művelt közönségnek azon haza-
fias nemes tényét is, a melynél fogva a mult év őszén 
tűzvész által megkárosult szigeti Iyceum segélyezésére 
felekezeti, nemzetiségi különbség nélkül készséggel ada-
kozott. Ezzel a gyűlést megnyitottnak nyilvánította. 

Első tárgya volt egyházmegyei közgyűlésünknek 
az egyházmegyei világi aljegyzőre adott szavazatok fel-
bontása. Nyilvánosságra hozatván a szavazatlapok fel-
bontására kiküldött bizottság által megállapított ered-
mény, kitűnt, hogy egyházmegyei világi aljegyzővé nagy 
többséggel dr. Lator Géza választatott meg. 

Ezután következett a tekeházai odiosus egyházi 
ügy megvizsgálásával foglalkozott küldöttség előterjesz-
tése, mely alkalommal Biró Lajos, bizottsági előadó tár-
gyilagos, rendszeres, minden legkisebb esetet tárgyaló s 
arra határozott véleményt adó dolgozatban ismertette a 
tekeházai egyház évtizedeken fennálló s az egyházmegyei 
gyűlés türelmét fárasztó, sőt próbára tevő állapotának 
zűrzavarait. Várady Gábor gondnok indítványára egyház-
megyei gyűlésünk köszönetet mondván a bizottságnak, 
a tekeházai zilált viszonyokat egész szomorú valóságában 
feltüntetett, lelkiismeretes munkálkodásáért, az egyes 
esetekre adott bizottsági javaslatokat módosítás nélkül 
elfogadta. Nagy Menyhért ottani lelkész nem lévén meg-
elégedve a bizottság által javaslatba hozott, a/, egyház-
megyei gyűlés által elfogadott intézkedésbe, a főt. egyház-
kerületre fellebbezett. 

Majd olvastatott a szigeti egyháztanácsnak a szigeti, 
illetve máramarosmegyei misszió-ügy érdekéken készített 
s a tegnapi napon szűkebb körű bizottságban tárgyalt s 
némileg módosítani kívánt tervezete. A szigeti egyház-
tanácscsal egyetértőleg, egyházmegyei közgyűlésünk 
akként látja jónak ezen nemzetiségi létérdekeinket is oly 
közelről érdeklő nagyfontosságú ügyet megoldani, hogy 
a M.-Sziget környékén idegen felekezet, sőt nemzetiség 
közt szétszórva élő ev. ref. hívek lelki gondozása végett 
Szigetre egy — a domesztikai pénztárból 200 forinttal 
fizetendő — segéd-lelkész állíttassék; a Tisza völgyén, 
ugyancsak ilyen felekezet, sőt nemzetiség közé ékelt ev. 
ref. hívek lelki gondozása s ev. ref. egyházunk kebelé-
ben való megtartása végett egy misszionáriusi lelkészi 
állomás szerveztessék a domesztikából fizetendő 800 frt 
javadalommal. 

A tervezet szerint ezen állomás központja Bocskó 
lenne. Egyházmegyei közgyűlésünk, a misszió-bizottság 
véleményével kapcsolatban, még ajánlja, hogy a técsői, 
huszti és nagy szőllősi lelkészek az általok teljesítendő 
misszionáriusi szolgálatok némi jutalmazásul 100—100 írt-
tal díjaztassanak a konvent által. A misszió-ügygyel 
kapcsolatban kijelenti egyházmegyei közgyűlésünk, hogy 



az idegen nemzetiségek közé ékelt ugocsai egyházak ré-
szére, a konvent által elejtett, misszió-ügyet elvileg to-
vábbra is fentartja s annak megvalósítását kész terv 
mellett kötelességének ismeri. Ezen statisztikai adat alap-
ján nyugvó tervezet elkészítése végett esperes elnöklete 
alatt egy bizottság küldetett ki, melynek jelentése a jövő 
gyűlésre beváratik. 

A taracközi leányegyház ügyeinek rendezése végett 
kiküldött bizottság ajánlata folytán egyházmegyei köz-
gyűlésünk ezen kisded s minden áldozatra kész leány-
egyháznak anyaegyházzá való alakítása eszméjétől egy-
előre eláll. Az ottan él© ev. ref. híveket egyházmegyei 
közgyűlésünk csak úgy véli megmenthetni az idegen 
beolvadás ellen, ha a magas kormány e különben is 
felekezetekbe való fontos helyre állami iskolát állíttat. 
Ha ezt a tanfelügyelő közreműködése mellett sikerül 
kieszközölni, akkor az egyház hajlandó lesz az állami 
iskola termeit saját költségén felépíttetni s 10—15 évig 
— ennyi idő elteltével helyeztetvén kilátásba ezen egy-
ház anyásítása — megfelelő évi bér mellett a kormány-
nak átadni. 

Az alakuló félben levő egyházmegyei ének-egylet 
alapszabálya, az ennek átvizsgálása végett kiküldött 
bizottság ajánlata folytán, némi módosítással megerő-
síttetett. 

Csernák István esperes meleghangú felhívására egy-
házmegyénk a »Magyar Protest. Tudományos Irodalmi 
Társasági alapító tagjai közé lépett. 

Ezen kívül egy pár kérvényi, személyes és házi-
ügy tárgyaltatott , melyeknek elintézése után Csernák 
István esperes — miután Várady Gábor gondnok gyen-
gélkedő egészsége, különösen pedig elutazási szándéka 
miatt a gyűléstől már korábban elbúcsúzott — megkö-
szönve a jelenvoltaknak a tárgyalt ügyek iránt tanúsított 
buzgalmát, megköszönve a tisza-ujlaki ref. egyház szíves 
vendégszeretetét, a gyűlést általános éljenzés mellett be-
rekesztette. 

Papp József, 
halmii ev. ref. s.-lelkész. 

R É G I S É G E K . 
Bornemisza Péter dunavidéki első református 

püspök élete és munkái. 
(Folytatás.) 

De nemcsak ezért nevezetes reánk nézve pozsonyi 
prédikálása, hanem azért is, mert 1569. szeptember 20-án 
Pozsonyból kelt levelében önmaga lerajzolja mintegy 
szándékát, terveit s az irányt, melyet követni akar. 
Ezen leveléből bepillanthatunk gondolatvilágába, melynek 
gazdag tárházából ő mindent oly szép magyarsággal, 
mély vallásos érzelemmel, éles ítélettel és ami főfő ér-
deme, népszerű érthető modorban szokott előhozni; meg-
tanuljuk belőle, hogy mennyire szívén hordta a » falubeli 
parasztság« lelki építését, egy szóval azt, hogy ő leg-
nagyobb reformátoraink egyike. Említettem levelét Nagy-
Szombat város tanácsához intézte abból a célból, hogy 
>a keresztyéneknec idvösséges tanúságokra« irott evan-
gyeliomi magyarázatainak kinyomatási költségeihez szük-
séges tetemes összegnek némi részben leendő fedezésére, 
nagy vállalatának támogatására felkérje őket. Azt hiszem 
méltóztatnak megengedni, hogy ha a »Történelmi Tár« 
1878. évfolyamában Thallóczy Lajostól megjelent nagy-
becsű levelet, teljes szövegében ide iktatom :25) 

25) >Történelmi Tár* 1878. e'vfolyam. 384. 385. 1. 

»Az Úristennek kedvet, kegyelmet, szerelmet és 
örök békességet, az ő egyetlen egy szent fiánac az mi 
urunk Jézus Christusunknak általa, kívánom és kérem 
naponként ti kegyelmeteknec.« 

»Tisztelendő nemes és bizodalmas Uraim. Lattia 
ke^velmetek meni sok várasokban és falukban szükült ö . * • 
meg az úristennek igeinec hirdetese, es lattia azt is ke-
gyelmetek meni alnoc mestersegel allot elönkben az 
pokolbeli ördög hog sok helieken nem lenne szabad 
csak emliteny is. De mierthogi az mi urunc Jesus Chris-
tus megrontotta az ördögnek feiet, akar mint szepelke-
diek is, erőtlen az ő dereka az fű nelkűl.« 

»Azért naponkent az ő fölseges hatalmaból es 
bölcsesegeböl eleit ueszi minden alnoksaganak is, es 
uagi imig, uagi-amúg, meg az kereszt alatt is elfoltattia 
az ő szent igeiet.« 

sírtam en is egy postillat, kibe ez szokott Evan-
geliomokat nagi bűén es oly niluan meg magiaraztam, 
hogi akarmel falubeli parasztcsag is könien megertheti, 
kit azért is mieltem hog csak egy giermek olvasasara 
is sokan tanúihassanak. Tudom pedig hogi ot kegielme-
tek közt is sokan vadnac, kic az fele tanusagokat ehez-
nec. De mierthogi közönséges iora közönseges segitseget 
keuan az úristen sok jámborok aianlottac magokat nem 
csak az urac közzűl is, de az nemesség közzűl is, nimel 
ötuen forintal is. Az könunec pedig ki niomatatasa töbre 
menne ezer forintnál, mert közel három szaz arcuson 
v ágion.« 

»Annac okaert adac tanácsúi hogi ty kegielmetek-
nek is köniörgenec ualami segitcsegert.« 

»Gondolia meg azért kegielmetek imez három 
dolgot.« 

»Először, hogi amint az predikátoroktúl keuania ö 
fölsége faratcsagokat, azonkeppen ty kegielmektűl is 
keuan ily io dolgokra való segitcseget.* 

»Másodszor, gondollia meg igeretet is ő fölsegenek, 
ty kegielmetek hogi ugy igerte áldomását mind vete-
sünknek, borunknac, mind kereskedesunknec ha az ö 
tisztessege nevekedesere is io sáfárok leszünk.* 

»Harmadszor, gondollia meg kegielmetek az sok 
egieb lelki ehezőket is, kik megköszönik, és imatsagok-
kal nagi bűén meg is halalliak ti kegielmeteknek minden 
io tettet.* 

»Az köniü ith uelem nagion Posonba, Lat ta Mar-
thon uram is az kegielmetek attiafia, rövid nap oda 
megíek Zombatba, ot meg latthatia ti kegielmetek is. 
Most csak azért irok idein hogi midőn oda kegielmetek-
hez menendek, azkorra meg ne kezlelne kegielmetek, 
mert ot semmit nem keshetem. Ezzel az úristennek 
aianlom mind feienkent tii kegielmeteket, ky az ő szent 
lelkenec altala igazgatassa az örök eletnek boldogsa-
gara ti kegielmeteket mindaz egesz haz nepel egye-
temben. Amen. Dátum Pozsony, 20. Septembris, anno 
domini 1565.* 

Bornemisza Peter, 
Zoliomba Ballasi János 

Kívül: predikatora. 

Az uristentül megaldatot tisztelendő nemes uraim-
nak, az Nagi-Szombati bironac es polgár Vraimnak. 
Énnekem szerelmes es bizodalmas Vraimnak Adassék. 

Ezen levelében kifejezett forró óhajtása, hogy evan-
gyéliomi magyarázatait kinyomathassa azonban, mint 
alább látni fogjuk, csak négy év múlva teljesülhetett be, 
amikor már semptei prédikátor és püspök volt. 

Sopron szab. kir. város levéltárában Semptérő l 
1574. ápril 24-iki keltezéssel van Bornemiszának egy 
egyháztörténeti nevezetességű levele, melyből nemcsak 



azt tudjuk meg, hogy ekkor már püspök volt, hanem 
ezzel kiigazítjuk Lampe—Em ber Pál tévedését is, a k i azt 
írja,26) hogy 1576-ban szeredi pop és püspök volt, és a 
melyet tőle Tóth Ferenc is átvett.2~) Valamint kiigazítjuk 
Schmál egyik tévedését is, ki szintén azt írja : 2S) 1576 ban 
szeredi pap és püspök, 1581 körül nádasdi (rárboki) 
lelkipásztor volt.« Igaz, hogy valaki más aljegyzetben 
azt írja, hogy sohasem tartózkodott Nádasd faluban, 
sem pap nem volt ott, mivel 1576-ban semptei lelki-
pásztor vala ; de ezt is ki kell igazítanunk, mivel Bor-
nemisza már 1574-ben Semptén van, amit az alább köz-
lendő levél világosan bizonyít. Nádasdra (Rárbok) pedig 
1584-be ment, a mit onnét tudunk, hogy egész eszten-
dőre való prédikációit itt végezte be, melyen ő maga 
azt jegyzi m e g : »ennek nyomtatása kezdetett Detrekő 
várába, végeztetett Rárbokon, hozzá tartozó faluba, 
március 25-kén kín az úr Krisztus fogantatása prédi-
káltatik. « 

Jólehet ezen leveléből a mi tárgyunkra tulajdon-
képen nem tartozik több, mint amennyit felemlítettem, 
mindazonáltal nem csupán egyháztörténeti nevezetessé-
geért, henem azért is helyén valónak tartottam azt ma-
gyar fordításban felvenni e dolgozat keretébe, mivel 
Bornemiszának ezen levelére szoktak hivatkozni evan-
gélikus egybáztörténetirók, azt állítván, hogy a kálvini 
irány felé hajló, vagyis annak gyanúja alatt levő Beythe 
Istvánt ezen levelével tisztázta volna ő ki. Holott a do-
log úgy áll, hogy Beythe már az előtt 9 esztendeig 
paposkodott, tanítóskodott, de nem volt a lelkészi szol-
gálatra még kibocsátva, vagy felavatva. Tudunk ehhez 
hasonló más esetet is. Sibolthy Demeter például (Borne-
misza püspöki utóda) mikor a hazai iskolákban Tolnán, 
Temesváron magát a tudományokban kiképezte s a Massai 
családnál nevelősködve egy kis pénzecskét gyűjtött, bará-
tainak tanácsából Wittenbergbe ment 1 5 59-ben, a hol egy 
esztendeig Melanchtont és másokat különös tisztelettel 
(majdnem imádattal) hallgatta; mikor hazájába vissza-
tért, előbb Gyulán iskolaigazgató, majd Csepreghen a 
gróf Nádasdy jószágain vala. Innen gróf Salm Gyula és 
Neuburg Sempcre hívták papnak s 1576-ban már mint 
nagy-szombati rendes lelkipásztor Wittenbergbe megy, s 
ott magát Oberdorfer Mihály lelkipásztor által felavat-
tat ja julius Il-én.2 9) Ú g y de ebből meg az következnék, 
hogy ekkor már Bornemisza is a kálvini irány gyanúja 
alatt állott ? De ezt rendesen ki szokták feledni a szá-
mításból. 

De nevezetes reánk nézve Bornemisza levele nem-
csak azért, hogy a magyarországi püspökök által kiadott 
papi diplomák között a legrégibb, hanem azért is, mert 
megtudjuk belőle, hogy már akkor is bizonyos vizsgának 
vettettek alá a felavatandó avagy kibocsátandó lelkészek, 
mely vizsga, mint magából a levélből is kitűnik, nem 
arra való volt, hogy Beythe evangelikus-e, hanem arra, 
hogy még idáig nem volt a lelkészi szolgálatra kibo-
csátva ; egy oly tekintélyes gyülekezetnek pedig, mint 
a soproni, nagyon kívánatos, hogy törvényesen felava-
tott papjai legyenek. K d ö m b e n is könnyebb Bornemisza 
leveléből azt bizonyítgatni, hogy Beythe Istvánt ő egy-
szerűen felavatta és a lelkészi szolgálatra kibocsátotta, 
mint azt, hogy Beythe is, Bornemisza is evangélikusok 
valának. Ezt ugyan abból senki ki nem magyarázza. 

26) »Historia Ecclesiae Reformatae.« Trajecti ad Rhenum. 1728. 
567. lap. 

27) Tóth Ferenc: »Magyar és Erdélyországi protest. ekklézsiák 
históriája.« Komárom 180S. 281. lap. 

28) Fabó András: »Monumenta Evangelicorum Aug. Conf. in 
Hungaria Historica.* I. 83. lap. 

29) Fabó: »Monumenta Evangelicorum« I. 83. 1. 

Ezek után hadd szóljon helyettem az apostoli buz-
galmú alázatos püspök, amint következik : 

»Kegyelmet és békességet az atya Istentől és a 
Jézus Krisztustól szívemből kívánok !« 

»Nem csupán gyöngéd megemlékezésből megszó-
lított Tekintélyes Tanácsférfiak, hanem ti is az apostolok 
és próféták fundamentumán, magától a Jézus Krisztustól 
letett szegletkőre épült gyülekezetnek és az Isten anya-
szentegyházának tagjai, kinek szentigéje nélkül a gyü-
lekezeteket kormányozni nem lehet, mennyire örülök, 
hogy a Krisztusnak többféle szolgáit magatoknál tartjá-
tok, és hogy közöttetek az Istennek emberi találmányok-
tól ment tiszteletét ápoljátok és hűséges munkást visz-
tek, hogy a többi polgárok között az titeket elkülönítve 
megtartson a Krisztusnak (ut se vestri cives inter Christi 
septa Contineat). E végből ti Istenfélő főtanácsosok hűi 
(így) Beythe István urat ünnepélyesen köteleztétek mint-
egy, hogy térne le mihozzánk (t. i. menne el ő hozzá). 
En őt, a ki számos (már kilenc) esztendő óta jó elöljá-
rója volt az Isten anyaszentegyházának, mint annak 
mindig hasznára volt becsületes munkását, jó lélekkel 
ajánlom; de nem csupán én ajánlom őt, hanem épen 
ő maga tette kedveltté s ajánlja magát előbbi tevékeny-
dús életével és szép elégiái költeményeivel. Melynél fogva 
jólehet a Krisztus egyházát legfőbb tekintélyével már 
szolgálta, úgy az Isten igéjének nyilvános hirdetésével, 
mint a sakramentumok kiszolgáltatásával, mégis midőn 
megvizsgálnám : a Jézus Krisztus alkalmas szolgájának 
bizonyította magát. Mivel ezen megnevezett férfiú azt 
kívánta, vagy helyesebben kérte, hogy adnánk néki bi-
zonyító levelünket, és őt törvényesen megerősítve bo-
csátanánk ki a szent szolgálatra: azért mi hivatali tiszt-
ségünk szabályaival megegyezően Beythe István urat az 
egyházi szolgálatra méltónak és a Jézus Krisztus igaz 
szolgájának Ítéljük, és mint annak ez alkalommal sza-
bályszerűen felavatott papját törvény szerint való hivata-
lában megerősítettük. Ezen irattal és más hitelt érdemlő 
levelekkel hasonlóan bebizonyítván, a tudományokban 
való higgadt, értelmes jártasságát, valamint azt is, hogy 
a hozzá fűzött reményekre méltónak mutatta magát. Ha 
azért ezen férfiút elnyerhetitek, megismeritek és meg-
szerzettek, a kit ha valaki szándékosan kisebbített : 
védelmezzétek az ártatlant. Nem kételkedem, sőt kinyi-
latkoztatom előttetek, hogy hosszas szemléléssel a tudo-
mányokban és életmódjában való kitűnő szerénységét 
kitüntetve magasztaljátok, a miért magas műveltségének 
követése felé felemel benneteket. Éljetek boldogul nagy-
tekintetű urak, a Krisztus saját lelkével igazgasson mindig 
titeket Amen. Kelt Semptén április 24-dikén, az úrnak 
1574-ik esztendejében. 

Bornemisza Péter püspök, 
az Úrnak szolgája, 

kinek még sarú szijját sem vagyok képes megoldani.*30) 

Elmondtam azon okaimat, melyek arra indítottak, 
hogy Bornemisza levelét hű fordításban ismertessem, 
most csupán ismételni akarom azon felállított vélemé-
nyemet : van-e csak egyetlen egy sor is benne, mely 
azt bizonyítaná, hogy Bornemisza az ágostai hitvallású 
atyafiak püspöke volt ? Kétségtelen hogy nincs, épen 
azért én sem foglalkozom most itt vele, de azt szüksé-
gesnek tartom még is megjegyezni, hogy Beyte István 

ao) Kívül: >Clarissimis et Praestantissimis Viris, Dominis, Con-
suli et Judici Senatuique inclytae civitatis Soproniensis etc. Dominis et 
Amicis suis, summa observantia colendissimis.* Eredetije levél alakban 
összehajtva ép pecséttel egy íven Sopron szab. kir. város levéltárá-
ban. Lad. XII. et M. fasc. num. 32. Az egész, Bornemiszának nagyon 
jó, könnyen olvasható, férfias irása. 



életéhez nemsokára bátorkodom néhány új, ismeretlen 
adatot mutálni be, a melyekről Fabó András, Beythe 
életirója mit sem tudott és mégis szigorú kritikával pál-
cát tört fölötte, a ki Bornemiszát épen ezen leveléből 
teszi evangélikussá, holott ez az evangélikus püspök már 
1564-ben, tehát épen 10 évvel előbb ostya helyett kenyeret 
szolgáltatott ki az úrvacsora alkalmával. 

Hogy Bornemiszát inkább tarthatjuk református-
nak, mint evangélikusnak fentebb igyekeztem Balassa 
Bálinttal is bizonyítani, melyhez most csupán annyit 
teszek még, hogy ha Bornemisza nincs ott a felvidéken, 
ma nem is lenne ott egyetlen egy református gyüleke-
zet sem, és a magyar szó épen úgy elköltözött volna 
onnét, mint a hogyan elfelejtették azt azokban a váro-
sokban, községekben, a melyekből az üldözések szomorú 
idejében hitrokonaink kiűzettek. Ha Bornemisza nincs, 
akkor nem írhatta volna Ipolyi 3I) hogy félsődunamellé-
kén a legvirágzóbb magyar városok és helységek templomai 
és iskolái majdnem kizárólag a Kálvin felekezetűek kezé-
ben voltak a XVI. század végén és XVII elején, melyek 
többnyire jól iskolázott, külföldi akadémiákon tanult, 
tudományosan képzett, irodalmilag művelt és munkás, 
a hitvitákban gyakorlott, jártas, ügyes és buzgó prédi-
kátorokkal és iskolamesterekkel voltak ellátva.« Ily sikert 
csakis olyan munkássággal lehetett elérni, a milyent 
Bornemisza kifejtett és ily eredmény csak is olyan 
rendkívüli buzgalomnak, szakadatlan munkának lehetett 
nagyon természetes következménye, a milyent ez a 
sokismeretű, művelt, tudós férfiú, Bornemisza folytatott. 

(Folyt, köv.) Thúri Etele, 
fegyházi ref. lelkész. [ 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hírek. Gzike Lajos ó-szőnyi lelkipásztor 

második szavazásnál a tatai egyházmegye esperesévé vá-
lasztatott. — Szász Domokos erdélyi püspök, mint a 
»Prot. Kö löny« írja, a szilágy-szolnoki egyházmegyében 
fekvő érkőrös-szeodemeteri körlelkészség szervezésén fá-
radozik s ez iránt a konventhez felterjesztést fog intézni. 
— Nóvák Sámuel alsó-kubini evang. lelkész és esperes 
7 2 éves korában nyugalomba vonult. — Dr. Zsilinszky 
Endre szarvasi evangel. főgymnasiumi tanár hivataláról 
lemondott. (Ev. Egyház és Isko^). — Id. Költő László 
krasznamihályfalvi lelkész, ki egy félszázadot töltött a 
papi pályán, öregsége miatt félfizetésre nyugalomba vo-
nult. (Prot. Közi.). 

* Legfelsőbb adományok. Király ő felsége az 
apatelki és tapoly-izsépi ág. evang. egyházközségeknek 
iskolaépítésre és a magyar-zsálcodi unitárius egyháznak 
szintén iskolaépítési célokra egyenként i o o — i o o frtot 
adományozott. 

* Iskolai értesítés. A budapesti reform, főgymna-
siumban az 1887—88 ik iskolai évre a beiratások szep-
tember hó 1. 2. 3. 4-én délelőtt 8-tól 12-ig lesznek; 
5-én a tanévet megnyitó istenitisztelet után a tanítások 
azonnal megkezdetnek. A javitó- és magán-vizsgák a 
beírat ás ideje alatt fogadtatnak el. Miután minden vallás-
felekezet ű tanuló felvétetik a növendékek sorába, tiszte-
lettel kéretnek a szülők, hogy minélhamarabb igyekez-
zenek gyermekeiket bejegyeztetni, mert a törvényileg 
megengedett számon felül senkit sem vehetünk fel. Az 
első osztályba, valamint a többi osztályokba újonnan 

31) Ipolyi Arnold : »Vörösmarty Mihály élete és munkái,< Buda-
pest, 1875. 40. 1. 

belépő tanuló is, az Iskolai bizonyítvány mellett, még 
kereszlevelét, vagy születési bizonyítványát is tartozik 
bemutatni. — Vámossy Mihály, igazgató. 

* Az iskolakötelezettség a fővárosban. A fővá-
rosban a mult félévben 58,035 iskolaköteles gyermek 
vol t ; ezekből nem járt iskolába 11,903, vagyis husz és 
fél százalék. Mindennapi iskolaköteles volt 38,249, ezek-
ből nem járt iskolába 1963, vagyis több mint öt száza-
lék. Ismétlő iskolaköteles volt 19,786, ezek közül nem 
járt iskolába 9940, vagyis több mint ötven százalék. 
Ezek szerint az iskolába nem járó mindennapi iskola-
kötelesek számaránya nem épen kedvezőtlen, ellenben 
az iskolába nem járó ismétlő iskolakötelesek aránya már 
határozottan kedvezőtlen. Hogy a törvénynek az iskola-
kötelesek pontos iskoláztatására vonatkozó rendelkezé-
sének különösen az ismétlő iskolásokkal szemben eleget 
tenni lehessen, a tanács elhatározta, hogy az iskolaköte-
les iparos és boltos inasokat nyilvántartsák, mert főkép 
iparosok és kereskedők azok, a kik inasaikat nem járat -
jak iskolába. A nyilvántartás módozataira vonatkozó j a -
vaslat már elkészült s nemsokára tárgyalás alá kerül. 

* Stelczer Frigyes kiszácsi lelkész ügyében, 
mely annak idején nagy port vert fel, a napokban itélt 
a békési evang. egyházmegye consistoriu na mint dele-
gált bíróság. Az Ítélet — mint írják — általában fel-
mentő, meit a Stelczer ellen emelt súlyosabb vádakat a 
törvényszék nem találta bebizonyítettaknak, sőt a tár-
gyalás folyamán az tűnt ki, hogy püspöke a vádlottat 
mint példás lelkészt egyízben meg is dicsérte. Ennek 
következtében a biróság elrendelte, hogy Stelczer Frigyes 
azonnal visszahelyeztessék lelkészi hivatalába. Kisebb 
fegyelmi vétség miatt azonban pénzbirságra ítélte és el-
rendelte, hogy azon nyomtatásban megjelent sértő kife-
jezéseit, melyekkel esperesét, illetőleg az esperesi hivatal 
méltóságát illette, az egyházi lapok útján nyilvánosan 
visszavonja. 

* A hat szabad kir. városi evang. esperesség ez 
évi rendes közgyűlése Eperjesen tartatott meg, Stehló 
János főesperes és Brósz Jónát felügyelő elnöklete alatt. 
A nagy gonddal összeállított esperesi jelentés szép 
számú és nagy összegre menő adományokat sorolt föl 
Kassán, Késmárkon, Lőcsén, Báltfán és Eperjesen. A 
gyám-intézetre, melyről Csiskó János pénztárnok tett 
jelentést, 756 forint 95 kr gyűlt be. A véleményezésre 
kiadott közérdekű tárgyak közül, az egyetemes alap 
létesítésére vonatkozó indítványt elfogadta, a supplicatiót 
jelenlegi alakjában fenntartandónak véleményezte, a lel-
készjelölteknek kápláni gyakorlatra köteleztetését elvileg 
magáévá tette, de egyszersmind kimondta a közgyűlés, 
hogy kellő számú kápláni állomások szervezéséről is 
történjék gondoskodás. Az esperesség a keletkező »Iro-
dalmi Társaság«-ba belépett 6 frtos rendes tagul. 

* A magyarorszagi irgalmasrend káptalanja mult 
vasárnap Pozsonyban Fűzy Szaniszló eddigi főnököt 
ismét megválasztotta tartományi rendfőnökké. A gyűlé-
sen Gasser Kasszián római generális elnökölt. Fűzy 
Szaniszló már közel negyven év óta teljesíti emberbaráti 
misszióját, mint a rend tartományi főnöke, melynél fő-
törekvése. hogy szerzetét a modern viszonyokhoz alkal-
mazva, lehetőleg magas színvonalra emelje. A vezetésére 
bizott budapesti, pozsonyi, zágrábi, pécsi, nagyváradi, 
egri, szepesváraljai, temesvári, pápai, kis-martoni, váci, 
szakolci és szathmári kórházak mintaszerű berendezésére 
szintén kiterjesztvén figyelmét, e tizenhárom kórházban 
mult évben már 8504 beteg nyerhetett ingyenes ápolást 
felekezeti különbség nélkül. Háború esetén ötszáz beteg 
harcosnak biztosított, ingyen, teljes ellátást és orvosi 



gondozást. Pozsony főispánja e nagylelkű ajánlatot fel-
sőbb helyen tudomásra juttatván, király ő felsége nem is 
késett legfelsőbb elismerését kifejezni. Harminc éve már, 
hogy a magyar nyelv mind a tizenhárom rendháznak 
hivatalos nyelve. Az ország minden irgalmas házában 
hazafias szellem él, hat és munkál a szerzetesek között. 
Ez jórészt a Fűzy Szaniszló erdeme, ki midőn ott a 
nemes erkölcsi irányt meghonosítá, az egésségiigyet s^a-
bályozá s a rendházat jó anyagi karba hozta: egy-
szersmind a kellő fegyelem fentartása fölött is szigorúan 
őrködik. 

* A beregmegyei közművelődési egylet a napok-
ban tartotta közgyűlését Hársfalván. A megye intelli-
genciája, különösen Munkácsról és Beregszászról, nagy 
számban jelent meg, voltak gör. kath. papok Ís. Á 
közgyűlés a szabadban folyt le, a százados hársak ár-
nyában. Báró Perényi Zsigmond főispán nyitotta meg a 
gyűlést, az egylet célját fejtegető beszéddel. Halász 
Ferenc kir. tanfelügyelő, egyleti igazgató felolvasta évi 
jelentését, melyet nyomtatásban is kiadtak. Az egylet 
négy kisdedóvót tart fenn ; a magyar nyelvtan tanításá-
ban kitűnt tanítók közt 250 frt jutalomdíjat, a magyarúl 
legjobban tanuló gyermekek közt 140 frt értékű jutalom-
könyveket osztatott ki. Alaptőkéje 3537 frt 5 kr s tag-
jainak száma 342. A jövő évi költségvetés 2203 forint 
23 kr bevételt és 1820 frt kiadást tüntet fel. Délben 
70 terítékű bankét, este műkedvelői előadás és tánc-
mulatság következett. 

* Értesítés az iglói ág. hitv. evang. nép- és 
polgári leányiskoláról. Hazánk legészakibb vidékén, 
Szepesmegyében, kies szép völgyben, nyolc ezernyi 
lakossággal és vasúti állomással biró város van, melynek 
ág. hitv. evang. nemes egyháza fennt nevezett iskolával 
rendelkezik. Ez iskola a mult tanévben 68 fi- és leány 
vidéki növendék által volt látogatva, kik mindannyian a 
miniszteri tanterv alapján a magyar- és különösen a 
német nyelven taníttatván, azon örvendetes megelége-
dést szolgáltatták, hogy a magyar ajkú tanulók egy év 
alatt a német nyelvet úgy szóban, mint írásban tökéle-
tesen elsajátították, a miért is ez iskolára bátorkodunk 
az igen tisztelt szülők figyelmét felhívni. Az iglói ágost. 
hitv. ev. nép- és polgári leányiskolánál az 1887—88-iki 
tanévden a tanulók beiratása szeptember i-től 4-ig tart, 
délelőtt 9 órától 12-ig és délután 2 órától 4-ig az inté-
zet nagytermében. A népiskola I. osztályába oly, mind-
két nembeli tanulók valláskülönbség nélkül vétetnek fel, 
kik 6 éves korukat már elérték, vagy azt az év folya-
mán elérni fogják. A többi népiskolai osztályokba való 
felvétel az előmutatandó bizonyítványtól tétetik függővé. 
A polgári leányiskola I. osztályába oly, legalább 10 éves 
leánykák vétetnek fel, kik az elemi iskola IV. osztályát 
sikerrel végezték vagy felvételi vizsgálaton, melyért 5 frt 
előre lefizetendő, megfelelő képzettségüket igazolják. A 
II. és felsőbb osztályokba pedig csak oly növendékek 
vehetők fel, kik megfelelő életkorral bizonyítvány vagy 
felvételi vizsgálat alapján igazolják, hogy mindazt meg-
tanulták, a mit az előző osztályokban intézetünknél 
tanultak volna. Javitó vizsgálatra bocsáltatnak azon tanu-
lók, kik egy, vagy legfeljebb két tantárgyból elégtelen 
osztályzatot nyertek. A javító vizsgálatok szemptember 
3-án délután 4 órakor tartatnak. A rendes tanítás f. é. 
szeptember 5-én kezdődik. A tandíj egész évre a nép-
iskola I—IV. osztályában és a polgári ieányiskola I. és 
II. osztályában helybeliekre 5 forint, vidékiekre nézve 
10 forint. A III. és IV. polgári leányosztályban fizet a 
helybeli 11 frtot, a vidéki 17 frtot. Á tandíj első fele a 
beiratás alkalmával, a második fele február első napjain 

Marton Károly iskolai pénztárnok úrnál fizetendő. A 
népiskola I. osztályába lépők, valamint a más tanintéze-
tekből először beiratkozok I frt beiratási díjt fizetnek az 
igazgatónál. A szülők kéretnek, hogy gyermekeik szüle-
tési évét és napját a behatásnál okmányilag igazolni, vala-
mint hogy a beiratásnál jelen lenni szíveskedjenek. A 
tandíj részben való elengedéseért folyamodhatnak a sze-
génységüket kellőleg igazoló jó magaviseletű és előme-
netelű tanulók. A folyamodványok benyújtása a beiratás 
nál történik. Azon tisztelt szülők tájékoztatásául, kik a vi-
szonyokat nem ismerik, közölhetjük, hogy rajz, ének, tor-
názás és női kézimunkák tanításáért külön díj nem fizet-
tetik. Teljes ellátást tisztességes családnál nyerhetnek a 
tanulók havonkénti 16—30 frt fizetés mellett. Zongora 
vagy francia nyelv tanításáért óránként 50—80 krajcár 
fizettetik. Az intézetbe való felvétel végett Kertscher 
Ede e. i. igazgatónál jelentkezhetni, ki személyes vagy 
levélbeli megkeresésre tüzetes felvilágosítást és a tanulók-
elszállásolásánál készségesen útbaigazítást ad. — Szepes-
Iglón, 1887. évi augusztus 3 án. — Kertscher Ede, nép-
és polgári leányiskolái igazgató. 

* Figyelmeztetési Az ev. Tisza-kerület eperjesi 
coll. theologiájában az 1887/s iskolai évre szóló beiratások 
f. évi szeptember I—4-ig eszközöltetnek. Az előadások 
szeptember 5-én kezdődnek. A helyi viszonyokkal netalán 
ismeretlenek kedvéért megjegyeztetik, hogy a szép kör-
nyékű Eperjesen havi 16 írttól 40 frtig kapható teljes 
ellátás szállással. Szállások 3 frt 50 krtól 10 frtig havon-
ként. Az alumneumi ebéd és vacsora egész évre 50 frt 
70 kr. A convictusi ebéd és vacsora egész évre 62 frt 
70 kr. Az előbbeniből elengedésnek is van helye. Neve-
lői, correpetitori stb. állás kapható s a hittanhallgató urak 
a Róth-Teleky-féle ösztöndíjakon kívül egy 65 frtos, két 
50 frtos, egy 25 frtos, egy 20 frtos, egy 16 forintos s 
több más ösztöndíjban is részesülhetnek. A tandíj, mely-
ből elengedésnek is van helye, 10 frt 50 kr. Kisebb 
díjak összesen, legfeljebb 5 frt 50 kr. — Kelt, Eper je-
sen, 1887-ik évi augusztus hó 5-én. — Hork József, 
theol. dékán. 

* A tolna-baranya-somogyi evang. egyházmegye 
közgyűlése julius 27-ikén tartatott meg Szil/ban, Bauer 
Adolf esperes és Nádossy Kálmán felügyelő elnöklete 
alatt. A gyű'és népes volt és ügybuzgóságról tanúsko-
dott. A ritka buzgóságú felügyelő talpraesett megnyitó-
ját az esperes évi jelentése követte, mely az esperesség 
békességes és fejlődő életéről tett tanúságot. A felsőbb 
rendeletek s a pénzügyi bizottság jelentésének letárgya-
lása után, a Karsay-jubileumra népes küldöttség jelöltetett 
ki, egyszersmind elfogadtatott az e végre kiküldött bi-
zottság azon indokolt javaslata, hogy az egyházmegyé-
ben alesperesi hivatal szerveztessék, mely az összes nép-
iskolai ügyeket önállóan vezesse. 

* Á göttingai egyetem 150 éves jubileumát mult 
vasárnap ülték meg többféle ünnepélyességgel. A kis 
egyetemi várost egészen elborították az idegenek, kik 
ez alkalomra sereglettek oda. Megjelent Albert herceg, 
az egyetem dísz-rectora, továbbá Gossler közoktatásügyi 
miniszter, valamennyi tanár, a tanuló ifjúság s a ható-
ságok nagyszámú képviselői. Az ünnepélyek istenitiszte-
lettel kezdődtek a János-templomban, hol hatalmas ének-
kari előadás és egyházi szónoklat tartatott . Azután a 
városháza előtt volt egy »Frühschoppen,« mely a tik-
kasztó me'eg dacára fényesen sikerült, de már a délutáni 
népünnepélyt élvezhetlenné tette a roppant hőség. Este 
az aulában volt ünnepély, melyen 3000 ember jelenlété-
ben előbb a polgármester üdvözölte a vendégeket, majd 
Ritschl professor tartott alkalmi beszédet. A jubileum 



alkalmából kitüntetésben részesültek Gossler miniszter és 
csaknem valamennyi tanára az egyetemnek. A jubileum 
alkalmával Bismarcknak, ki ez egyetemen tanult, a város-
háza előcsarnokában szobrot emeltek, mit a vaskancellár 
meleghangú táviratban köszönt meg. 

* Rövid h í rek. A dunántúli egyházkerület Székes-
fehérvárit félbeszakadt közgyűlésének folytatása folyó hó 
15-én kezdődik Pápán. — A bácsszerémi ev. esperesség 
Újvidéken, e hó 9-én tartott közgyűlésének — mint az 
»E—s« irja, egyik ritka és méltán feltűnő tárgya volt 
Koch J. kiskéri lelkész ügye, kit hivei azzal vádoltak, 
hogy istentagadó. Az esperesség Kochot felmentette a 
vád alól, de hallgatóinak egy része fellebbezett az Ítélet 
ellen. — Szarvasról irják egyik fővárosi napilapunknak, 
hogy ott aug. 9-én tették fel ünnepélyesen az evangel. 
templom renoválás alatt levő tornyára az új aranyozott 
gömböt s a szélkakast, ezrekre menő közönség jelenlé-
tében. Az ünnepély lefolyását botránkoztatólag megza-
varta Áchim Ádám esperes magatartása, ki kizárólag tót 
nyelven fungált s a tanítókkal is csak tótul énekeltetett, 
úgy hogy az ünnep a magyar szó tüntet ésszerű mellőzé-
sével folyt le. Az ily tüntetéses tótoskodás még Áchim 
ismert tótsága mellett is botránkoztató, kivált Szarvas 
városában, a Vajda Péter, Ballagi és Greguss működése 
helyén, hol a gyülekezet minden tagja ért és beszél 
magyarul. 

* Szerkesztői üzenetek. »A vasárnap megszente-
lése« cimű dolgozatot köszönettel vettük, s a mint te-
rünk engedi, közre bocsátjuk. — »A régi jó öregek« 
átolvasásra vár, előre is köszönet érette. •— A Várady 
József nekrologja a jövő számban. Szíves üdvözlet! 

N E C R O L O G . 

Szombathy Lajos. 

Az Úrnak egy agg szolgáját temettük el 83 éves 
korában f. hó 3-án Lovasberényben, a ki a maga gyü-
lekezetében csendesen ugyan, de haszonnal munkálko-
dott oly sok éven át, s a ki egyike vala azon pászto-
roknak, kik egyedül hivatásuknak élnek s azt híven 
betölteni igyekeznek. Egyike vala azoknak, kik nem az 
értelem nagy fényével, nem a tudomány bő árjával, nem 
a lángész csodatehetségeivel ékeskednek, hanem bírnak 
azon erényekkel, melyek az embert emberré teszik s 
alkotják a papi jellemet. Egészséges józan elme mellett 
vallásos szív, becsületes kebel, szerénység, egyszerűség, 
lelkiismeretesség, jóakarat, takarékos sáfárkodás, rend-
szeretet, az egyház javáért folyton égő buzgóság, a 
lassú de biztos munkának eme fundamentuma, jellemzik 
Szombathy Lajost, a ki született Losoncon 1804-ben, 
hol atyja a gróf Ráday-család tiszttartója volt. Iskoláit 
Losoncon, Kecskeméten majd Debrecenben végezte si-
kerrel. Rektoriára ment Dömsödre 3 évig. Papi vizsgát 
tet t 1830-ban; káplánkodott Tökön egy, Lovasberény-
ben szintén egy évig, majd ismét Tökön, 1832-ben 
kápolnás-nyéki lelkész lőn, hol 12 évig pásztorkodott, 
majd 1844-ben Lovasberénybe költözött át, hol 43 esz-
tendőn keresztül szolgált, összesen tehát 55 évig. 

Lelkipásztorkodása alatt jótermészetű s békeszerető 
lovasberényi gyülekezetének buzgó áldozatkészsége foly-

tán az egyház erősödött, gyarapodott s egyike az egyház-
megye azon egyházainak, melyről valóban el lehet mon-
dani, hogy benne mindenek ékesen és jó renddel vannak. 
1847-ben új iskola, 1852-ben új papilak, 1855-ben új ha-
rangozóház épült. 1859-ben templom és toronytető. 
1865-ben egy virágzó takarék-magtár alapíttatott, majd 
több kisebb-nagyobb munkák után most a jelen évben épült 
fel az új díszes iskoláház, mely a kor kívánalmainak telje-
sen megfelelően rendeztetett be s melynek létesítése körül 
az agg lelkészen kívül legtöbb érdemet szereztek Marton 
Sándor buzgó és jeles tanító s Sógor Endre s.-lelkész, 
a ki utóbbi éveiben a gyöngülni kezdő öreg pásztornak 
jobb keze vala. A boldogult csak egy nap volt fekvő 
beteg. Családja tagjait régen elvesztette, csupán egy fia 
maradt, Lajos, kataszteri mérnök. 

A temetés alkalmával, metyre Lovasberénynek 
ki csínye-nagyja vallásfelekezeti különbség nélkül meg-
jelent s a környékből is nagy számmal egybesereglettek 
a lelkészek és tanítók, a paplak udvarán nt. Koncz Imre 
esperes úr imádkozott a koporsó felett, a templomban 
halotti tanítást tartott nt. Mészöly Pál egyházmegyei 
főjegyző és tabajdi lelkész, Pál levele a zsidókhoz XIII , 
7. vers alapján : Megemlékezzetek a ti előttetek járók-
ról, kik tinéktek szólták az Istennek beszédét. Utána 
Urházy Lajos biai lelkész úr szónokolt, szólván a lelki-
pásztorok kötelességeiről és azok jutalmáról. A temető-
ben alulírott mondott egy kis síri beszédet, mely ama 
nevezetes körülményt is érintette, hogy az a temető 
kert 169 esztendő alatt 4 lelkipásztort fogadott csupán 
kebelébe, ily hosszú id«ig szolgálván a 4 utóbbi pásztor. 
Ugyanis Szombathy Lajos ( 1 8 4 4 — n e g y v e n h á r o m 
évig, Ináncsi Pap Mihály (1792 —1843) ötvenegy évig, 
Csúzi Erős Sámuel (1765 —1792) huszonhét évig, Csúzi 
ErŐs Mihály (1718—1765) negyvenhét évig szolgáltak. 
Az egyház különben ép az idén 250 éves, nagyon he-
lyén lesz tehát, hogy az új iskola fölszentelése alkalmá-
val az őszszel egy kis jubiláris ünnepély tartassék. 

Az elpihent Öreg pásztort nyugtassa meg az Isten 
az anyaföld kebelében, lelkének pedig adja meg azt a 
bőséges jutalmat, melyet a Krisztusért híven harcolóknak 
megígért 1 — Biczó Pál, pátkai ref. lelkész. 

A D A K O Z Á S O K . 
A tüz- és vízkárosultak részére: Barthalos Ödön 

pettendi ref. lelkész 7 frt 50 krt küldött a következő 
sorok kíséretében : »Mint keresztyén és mint honpolgár 
emberbaráti és hazafias kötelességemnek ismerem, hozzá-
járulni részemről is filléreimmel ama csapások enyhíté-
séhez, melyeket az árviz és tűzvész okoztak, hazánknak 
számos vidékein. Ez ideig vártam, hogy majd hatóságilag 
leszünk felszólítva az adakozásra ; de ez nálunk, tudtom-
mal még nem történt meg, pedig már eddig is meg van 
sértve a bis dat qui cito dat elve; mihez képest tiszte-
lettel kérem nt. szerkesztő urat, miszerint ezen csekély 
adományomat, rendeltetési helyére a következő arány-
ban felosztva eljuttatni kegyeskedjék : A torockói tűz-
károsultaknak 1 frt, a n.-károlyiaknak 1 frt, az eper-
jesieknek 1 frtot. Az árvíz károsultaknak, általában 3 frt. 
A bélzeréndi árvízkárosult ref. lelkésznek 50 kr. Végül 
az országos prot. árvaház részére 1 frtot. — Összesen : 
7 forint 50 krajcár. Szerk. 

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

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : jDx. :Ba,l la ,gI HVCór, DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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r 

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. Ki ni zsy-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. — Bélyegdi 

külön 30 kr. 

Teljes számú pé ldányokka l rn.ind.ig" szolgáLl3aaLtu.zilc. 

A hunyadmegyei magyarok eloláhosodása és 
a református egyház. 

(Második közlemény.) 

A hunyadmegyei magyarság körében óriási pusz-
títást vittek véghez 

2. A gyakori háborúk és a vérengző oláh zendülések. 
E lap minden olvasója tudja a történelemből, hogy 

Erdélyország népe hosszú időn át, két ellenséggel vívott 
folytonosan megújult harcot: egyfelől a törökkel, más-
felől a némettel, jobban mondva az osztrák császári ház 
hadseregeivel. Nehéz s elkeseredett harcok voltak ezek, 
melyekben igen gyakran testvér testvér ellen fogott 
fegyvert. Erdély történelmének leggyászosabb lapjai azok, 
ahol e kétfelé folytatott védelmi harc históriái vannak 
megírva. Most török-tatár csapatok dúlják föl a béke-
szerető nép hajlékait, majd német hadak nyomában járó 
Kriegs-Gerichtek Ítélik halálra a szabadságszerető magya-
rok jobbjait. Gyakran volt Erdély magyarsága tűz és 
víz között. Amaz fölperzselte, emez elöntötte legszebb 
vidékeit. Az a nemzet testén ejtett soha ki nem gyó-
gyítható sebeket, ez a nemzet lelkét kivánta megölni, 
hogy többé föl se támadhasson a leigázott népek ol-
talmára. 

E veszedelmes harcok pusztító árja nagyon meg-
tizedelte Hunyadvármegye magyar lakosságát. A vé-
rengző hadak útja legtöbbször e megyén vezetett keresz-
tül. A vaskapui szorosan átjőve, Hatszegvidékét és a 
Sztri gy mentét, a Maros völgyén fölfelé haladva pedig 
a Déva, Piski és Szászváros környékén fekvő községe-
ket borították legelőbb lángba az ellenséges táborok. 
Épen azokat a falvakat, melyekben tömegesen élt a 
magyarság. A lakóházakat fölégették, a nőket és a gyer-
mekeket legyilkolták vagy magukkal vitték, a fegyvert 
fogható férfiak pedig legtöbbnyire csatatéren véreztek 
el. A Maros, Sztrigy és a Cserna folyók mentén számos 
magyar község lett ily módon kipusztítva s később 
oláhokkal betelepítve. Szántójhalma, Szent-András, Piski, 
Tompa, Batiz, Zeykfalva, Oralja-Boldogfalva, Sztrigy-
Szent-György, Kalán, Hátszeg, Zajkány, Cserna-Keresz-
túr, Kis- és Nagy-Barcsa, Bojsur, Pestes, Hunyad, Déva, 
Tordos, Maros-Ilye, Laposnyak, Solymos stb. községek 
lakossága vagy egészen vagy részben e gyakori hábo-
rúk folytán pusztult ki, a XVI. és XVII. század folyamán. 

Az életben maradottak visszatértek ugyan lerombolt 
tűzhelyeikhez s újra építgették a felégetett templomokat, 
de számban, erőben megfogyatkozva, a túlnyomó oláhság 
mellett háttérbe szorultak, annyival is inkább, mert a 

háborúk lezajlása után, Erdély kormánya és politikai élete 
a magyar faj érdekeinek épen nem kedvezett. 

Okmányok vannak egyházközségem levéltárában, 
melyek e háborús esztendőkről, mint »nagy veszedelem 
idejé«-ről tesznek említést, midőn az »Istennek választott 
serege irtózatos megpróbáltatásoknak volt kitétetve az 
pogány törökök és az német katonák miatt, akiknek ke-
zeik által sok derék ekklézsiánknak örökre való pusztu-
lása lött.« 

Csak azon magyar faluk maradtak e veszedelmes 
időben érintetlenül, melyek a fő közlekedési utaktól tá-
volabb feküsznek, mint Lozsád, Nagy-Rápolt , Rákösd, 
Hosdát (eredetileg Hasdad) és Haró, melyekben a ma-
gyal ság ma is nagyobb számban él. Itt a rombolás 
nyom- : nem mutatkoznak; valószínű azonban, hogy az 

lett veszedelmes idők emberpusztító munkája e köz-
ségek magyar lakosságára is csökkentő hatást gyako-
rolt. Nem hagyható számításon kívül az a pusztítás sem, 
melyet a felbőszített oláhság többszöri lázadása, mond-
hatni kegyetlen vérengzése vitt véghez a hunyadmegyei 
magyarság között, kivált a régi Zaránd területén. Leg-
nagyobb mérvű volt ezek közt a Hóra—Kloska-féle zen-
•i 'és 1784-ben és a Janku-féle, az 1848-kÍ függetlenségi 
; ) idején. Sok magyar nemesi család lett e két alka-

lommal, a szó igaz értelmében, kiirtva vagy megtize-
delve. Kőrösbánya, Brád, Kristyór és Ribicze magyar 
lakossága 9 / i 0-ed részben e gyilkos zendüléseknek esett 
áldozatul. Az ember megborzad ma is, ha az ezen helye-
ken végbevitt vandalizmus részleteiről olvas vagy épen 
szemtanuktól beszélni hall. Ki is pusztult e helyeken a 
magyarság úgy, hogy 1000—1500 • kilométer területen 
nem él ma többé 4—500 lélek, aki testünkből való test 
és vérünkből való vér volna. »Czárá noste« (A mi or-
szágunk) lett belőle, mint az oláh mondja, mely ránk, 
magyarokra nézve, talán örökre elveszett. 

Joggal állíthatom tehát, hogy Hunyadmegye ma-
gyarsága legnagyobb részben a török és német hadakkal 
folytatott háborúk, továbbá az oláhok többszöri véreng-
zései folytán pusztult ki. Ezek apasztották le, ezek csök-
kentették meg létszámát annyira, hogy ma megfogyva 
és nyelvét veszítve az oláh néptömeggel szemben csak 
a legnagyobb erőfeszítéssel tudja magát úgy — ahogy 
fenntartani. 

És itt eljutottam a harmadik főokhöz, mely a me-
gyénkbeü magyarság nagymérvű megapadását érthetővé 
teszi. Nem egyéb ez, mint 

3. Erdély kormányának magyar- és protestáns elleríes 
magatartása. < 



Szomorú nap virradt az erdélyi magyarokra, kivált 1 

a reformátusokra, midőn Magyarország jobb keze, a 
bérces kis haza, független államiságát és nemzeti kor-
mányát elveszítve, 1690-ben a Bécsben székelő birodalmi 
kormány uralma alá került. I. Leopold, III. Károly, Mária 
Terézia és II. József erdélyi nagyfejedelemsége gyász- ; 
betűkkel van beírva a magyar reformált egyház törté-
netébe. II. Apaf fy Mihály bukása a germanizmus és a 
katholicismus felülkerekedését, s ezzel együtt a magyar 
reformált egyház sülyedését vonta maga után. Amint 
Erdély Guberniuma Bécsből nyerte hatalmát, amint az 
erdélyi kath. püspökség a 18. század elején visszaállít- I 
tá tot t s a többször kiűzött jezsuita-rend ismét bebocsát-
tatást és szabad kezet nyert, törekvéseit, céljait a Király-
hágón túl Ís érvényesíteni: egészen megváltozott a világ 
Erdély területén. Nem a református, hanem a katho-
likus piispök lett ez időtől kezdve a domináns. Nem tá-
mogatást , nem segedelmet nyert ez időn túl a magyar 
református elem, ellenkezőleg: befolyásától, jogaitól, ja- j 
dalmaitól fosztatott meg, a hol és amikor csak alkalom 
nyilt reá. 

Híveinek jó nagy része ez időszakban téríttetett 
át a katholikus vallásra. — Ki Ígérettel, ki fenyegetés- j 
sel. Címet, rangot, hivatalt csak az nyerhetet t , előme-
netelre csak az számíthatott, aki református hitét m e g -
tagadta s nemzeti érzületén erőszakot téve, katholikussá 
és »gutgesinnt« hazafivá változott. Ez időszak még 
többet ártott a magyar reformált hívek kisded seregének, 
mint a megelőző vérengzések és a gyilkos háborúk. 
Mennyi vagyonát, mennyi emberét vesztette el ez időben 
az erdélyi református egyház, miknek következményei 
ma is érezhetők. Desolata egyházainak jelenlegi nagy 
száma e siralmas korszak katholizáló törekvéseinek tulaj-
donítható. Köteteket lehetne összeírni e szomorú időszak 
gyászos műveiről. De maradjunk csak Hunyadmegye 
területén. Itt is van feljegyezni s megsiratni való elég. 

Déva, Hátszeg, Huny ad és Kristyór ez időszakban 
vesztették el a nemzeti fejedelmektől nyer t addigi bene-
ficiumaikat s lettek financialis nyomorral küzdő ekklé-
zsiákká mind e mai napig. Egyedül Déva ezreket 
veszített a kamarai járandóságok elvonása miatt. Papjai 
és tanítói több jövedelmet élveztek hajdan a kir. fiskustól, 
mint nagyszámú híveiktől és a gyülekezettől együtt véve. 
Még az egyházfiaknak és a harangozóknak is jelentékeny 
évi járandóságot rendelt volt a boldog emlékű nagy 
fejedelem, Bethlen Gábor. De I. Leopold kormánya el-
vonta mindezeket, erét metszve ezzel a hajdan virágzó 
egyház életének. A fiskustól húzott jövedelmek elvesz-
tése miatt előbb segéd-, illetve második papi állomását 
szüntette be 1706-ban, majd praeceptor deákjait eresz-
tet te szélnek, végre gymnasiumát adta fel 1773-ban. 
Elemi iskoláját egyetlen kántortanítóval fenntartotta még 
évtizedekig, de 1885-ben, nyomoráságos anyagi helyzete 
miatt, ezt is beszüntetni kényszerült. Plíveínek száma 
200 év lefolyása alatt felényire apadott . 

Hasonló helyzetbe jutottak a fentebb említett egy-
házak is, úgy hogy Plunyadmegye centrális helyein 
határozottan tért veszített és leolvadott a kálvinista ma-
gyarság. Hátszegen ez idő szerint 134, Vajda-I Iunyadon 
109 református lélek dicséri az Istent, Kristyóron pedig 
csak 58. Nagyon szomoiú állapot ez akkor, midőn tud-
juk, hogy 2—300 év előtt, 10-szer annyi lélek hallgatta 
bennök, magyar nyelven, az evangélium igéit. Hunyadon, 
Kristyóron 300 írtért nyomorkodik s ez utóbbi helyen 
még tanítói tisztet is végez] ma a pap. Szerencsésebb 
helyzetbe jutott anyagilag Hátszeg a Háver Mihály ala-
pítványa folytán, de sajnos, hogy immár alig vannak 

közelben és a távolban, kiket a magyar ref. egyháznak 
s ez által a nemzetnek megtarthasson. 

Rendkívül sokat ártott a református magyarság 
ügyének az is, hogy az előkelő földesurak és patrónus 
családok egy része, a fentebb említett okból, katholizált 
s ennek folytán a református gyülekezetektől anyagi és 
erkölcsi támogatását teljesen megvonta. A nagy kiter-
jedésű Barcsay, Várady, Ribiczey, Naláczy, Makray stb. 
családok részben vagy egészen, a 17. és 18. század fo-
lyamán a katholikus hitre tértek át. Igaz, hogy ők 
magok, új vallásukban is magyarok marad tak ; de azon 
reform, egyházközségek, melyek az aversio folytán jöve-
delmökben jelentékeny csökkenést szenvedtek, s e miatt 
papjokat , tanítójukat fizetni, templomukat, iskolájukat, 
parochialis és schola mesteri épületeiket renoválni és 
újból építeni nem voltak többé képesek: előbb hanyat -
lásnak, majd rohamos pusztulásnak indultak s végre 
teljesen elenyésztek. Önként értetik, hogy a református 
egyházak megsemmisülése, egyszersmind a magyarság 
kipusztulását is jelenti. És megfordítva. A hol a magyar-
ság megfogyot t vagy épen kipusztult, ott a református 
eklézsia is filiává, díasporává vagy desolata egyházzá 
változott. 

E vidéken élő katholikus értelmiség, élén néhány 
magas állású férfiúval, az eloláhosodás kérdésében bámu-
latos elfogultságot tanúsít. Minket dehonestálva és ön-
magának tetszelegve hirdeti, hogy a hunyadmegyei 
magyarok körében nem történt volna eloláhosodás, ha 
őseik hitében a katholikus egyházban megmaradnak vala. 
A katholikus egyház a maga vagyoni erejével hierarchi-
kus szervezetével és a népnek tetsző liturgiájával meg 
tudta volna őket tartani a magyar nemzet számára. 

Oh beata simplicitas 1 Mintha bizony a nép által 
nem értett latinnyelvű istenitisztelet, az iskolában és a 
templomban ápolt német szellem és a világ minden na-
tiójából ide plántált p a p s á g , szerzetesek és apácák 
képesek lehettek volna gátot vetni a török hadak pusz-
tításainak és a megmaradt csekély számú magyarság 
eloláhosodásának! ? mikor e nagy nemzeti sorvadásnak 
még a református egyház sem tudta útját állani. Az az 
egyház, mely minden ízében magyar volt eleitől fogva 
s mely szellemében, nyelvében, törekvéseiben soha sem 
volt a magyar nemzetétől különböző, annál kevésbé ide-
gen vagy épen ellenkező. 

Nagy meghamisítása az igazságnak, mikor egy inter-
nationalis egyház, minő a katholikus, azt állítja magáról, 
hogy ő nemzeti érdeket ápol és védelmez. És épen 
Magyarországon, de legkivált Erdélyben és különösen 
Hunyadmegyében. Á m nézzük, mennyiben volt itt a 
katholikus egyház nemzet fenntartó elem a múltban és 
mennyiben teljesíti e nationalis missziót ma is? 

Nem szólok a re rormatiót megelőző időszakról, 
amidőn egymaga képviselte itt a magyarságot a dákok, 
hegylakó géták s a Balkán aljáról beözönlött rumunok-
kal szemben, s a midőn a nemzetiségi kérdés, korunk 
ezen legfőbb mozgató eszméje, úgyszólva még nem is 
létezett. Én csak a 17., 18. és 19. századbeli működé-
sét kívánom egy pár szóban feltüntetni. Adata imat az 
erdélyi róm. kathol. püspökség által 1882-ben kiadott 
»Schematismus venerabilis Cleri Dioecesis Transsylva-
niensis«-ből merítem, melyben az anya- és filiális egy-
házak keletkezésének rövid története is adva van. Csupán 
Hunyadmegyét tekintve a róm. kath. egyháznak 15 pa-
rochiája, illetve administraturája van, két esperes fel-
ügyelete alá helyezve. Az »Archidiaconatus Albensis 
Montanus* 4, az »Archidiaconatus Hunyad« 11 egy-
házközséggel van képviselve, melyeknek együttes lélek-



száma, a filiákat és diasporákat is beleértve 11,399, kik 
közül az 1881 -iki népszámlálás adata i szerint csupán 
5500 vallja magát magyarnak . A többi német , cseh, 
horvátb, szerb, rác, tót, oláh stb. Tisztán magya r nyelvű 
e gyülekezetek közül 5 ; német és m a g y a r 4, német-oláh-
magya r 3, magyar-o láh 2, német-magyar-szláv nyelvű 1. 
T e h á t a 15 gyülekezet közül 10-ben többféle nyelv van 
használatban, saját bevallásuk szerint is. Tény leg pedig 
úgy áll a dolog, h o g y még a tisztán magya r nyelvűek-
nek jelzet t gyülekezetekben is, akárhányszor német 
szónoklatok ta r ta tnak , nagy megbot ránkozására a m a g y a r 
érzésű híveknek, kik az Isten igéjét nemzetünk nyelvén 
szeretnék hallani. 

A z említett kath . gyülekezetek közül a reformat io 
mozgalmait csupán ke t tő élte át, a v . -hunyadi és a hát-
szegi. A többi mind a 18. és a 19. században keletke-
zett a betelepítet t német bányászok körében, jobbára 
Mária Terézia buzgólkodása folytán. Ő létesítette a 
dobrait , govásdiait, királybányait , boicait, nagyági t , kud-
zsirit, kőrösbányait , csertés-hondolit . A z ő dotat iója 
folytán t ámad tak új életre a m.-ilyei, szászvárosi stb. 
ekklézsiák s ugyancsak ő ju t ta t ta virágzó állápotba a 
v.-hunyadi és a hátszegi egyházakat . A dévait bolgárok 
alapí tot ták 1712-ben, míg a petrozsényi — mely a leg-
népesebb — 1871-ben, és a piskii 1886-ban alakult 
plébániává. 

A z elősorolt ada tok két igazságot bizonyítanak. 
Először azt, h o g y a róm. ka th . egyház a mi megyénkben a 
reformátió után, nemzet fenntar tó elem nem volt és má-
sodszor, h o g y még ma sem az és azzá lenni nem is törek-
szik. H o g y nem volt a nemzeti nyelv és nemzeti szellem 
ápolója a múltban, az a fentebbiekből világosan kitűnik. 
Ké t kis gyülekezet tel nem is lehetet t volna e nemzeti 
n a g y harcban számot tevő működést kifejtenie. Azu tán 
pedig, h o g y gyülekezetei a Mária Terézia kegyéből 
megszaporod tak s a magyarosodás ügyét e lőmozdíthat ta 
volna, per absolute semmit sem tet t , ami azt bizonyí-
taná, h o g y a nemzeti érdekek védelme és ápolása szívén 
feküdt volna. E l lenkezőleg : a bécsi ko rmány szekerét 
tolta úgy templomaiban, mint iskoláiban. Hiszen, ha a 
magya rosodás ügye törekvéseinek célját képezte volna, 
bizonyára nem tar to t t volna fenn, egészen a legújabb 
korig, német tannyelvű iskolákat, és nem engedné m e g 
jelenleg is, hogy gyülekezeteinek ké tha rmadában idegen 
nyelvek használtassanak. É s specialiter az eloláhosodást 
tekintve, te t t és tesz-e ennek meggát lására valamit, 
midőn gyülekezeteinek ' / j - ában az oláh nyelvet is hasz-
nálja ?! Ezer szerencse, h o g y Magyarország közoktatási 
kormánya, az a lko tmányos élet visszaállítása után, min-
den fontosabb helyen, de legkivált a germanizáló ka th . 
gyülekezetek ellensúlyozása céljából magya r tannyelvű 
iskolákat állított fel ; különben alig lenne ma község, a 
reformátusokat kivéve, ahol iskolában és a templomok-
ban m a g y a r szót lehetne hallani. 

A hunyadmegye i magyarság kipusztulása és el-
oláhosodásának okairól szólva, meg kell emlí tenem még 
egy körülményt , nevezetesen 

4. A Mária Terézia uralkodása alatt felállított 
határőri intézményt, mely az eloláhosodás processusát, 
csaknem egy századon át je lentékenyen gyors í to t ta s 
igen sok helységben befejezésre segítette. Ez a katonai 
rendszer fölöttébb ár tot t a magya r ság nemzeti életének, 
főként nyelvének. Hunyadmegyében igen sok község 
van olyan, melynek lakossága állandóan az u. n. »Grá-
nitzerek« közé volt beosztva. Békés időben is ka tona 
szolgálatokat kellett teljesíteniük, német commando alatt 
és tú lnyomólag oláh katonák körében. Igen természetes, 

h o g y az idetartozott községek m a g y a r katonakötelesei , 
a 40 évig t a r to t t szolgálat alat t csupa német és oláh 
szót hallván, nyelvöket lassanként elfeledték. M é g ma 
is találunk m a g y a r falvakban ö r eg embereket , kik n é -
metül meglehetősen gagyognak , oláhul folyékonyan be-
szélnek, de saját anyanyelvüket , a m a g y a r t tökéletesen 
elfelejtették. Növelték a nemzet-sorvasztó institutio ha tá -
sát a Gránitzer községekben létesített német s később 
oláh tannyelvű népiskolák is, melyek igen sok m a g y a r 
ember gyermekének nyelvét s azzal együt t szívét és lelkét 
is örökre elrabolták. 

T o v á b b is fo ly ta thanám az okok felsorolását, me-
lyek a hunyadmegye i magya r ság létszámának n a g y csök-
kenését előidézték. Megemlí thetném pl. a földesurak 
közönyösségét a nemzeti é rdekek istápolása és különös 
előszeretetét az oláh j obbágyság betelepí tése iránt. Elő-
számlálhatnám azon sokféle kedvezményeket , me lyekben 
Erdé ly nemzetel lenes k o r m á n y a az oláhokat s az általa 
betelepí tet t németeket és bolgárokat a m a g y a r s á g rová-
sára részelteté. De úgy vélem, fölösleges e kérdés t 
tovább fe j tege tnem. A 17. században folytatot t gyakor i 
háborúk, a Hóra-féle lázadás, az 1848—49-ben végbe-
vitt t ömeges mészárlások, Erdé ly k o r m á n y á n a k magyar-
és protestáns-el lenes magatar tása , a határőr i in tézmény 
létesítése, de legkivált a n a g y oláh nép tömeg beolvasztó 
hatása, tökéletesen megmagyarázzák és é r the tővé t e s z i k / 
m a g y a r fa junk kipusztulását és részben való eloláhoso-
dását . É s nem is használunk vele semmit az ügynek, 
ha egymás t vádoljuk e nemzeti calamitás okozásával, 
holot t napfénynél világosabb, h o g y a helyzet és a vi-
szonyok ellenállhatlan ha ta lma idézte elő e s iralmas 
ál lapotokat . 

Elég, h o g y a ba j m e g van és ezt orvosolnunk kell, 
még pedig gyorsan és vállvetett erővel. É s itt e l jutot-
tam a harmadik , a legfontosabb kérdéshez : »Miként le-
hetne a hajon segíteni 

Szőts Sándor, 
dévai református lelkész. 

I S K O L A Ü G Y . 

A tanárok nyugdíjazása és gyámolítása a duna-
melléki egyházkerületben. 

(Az iskolafenntartó testületek figyelmébe ajánlva). 

A református tanárok nyugdí jazásának kérdése alig 
került pá r évvel ezelőtt szőnyegre , most ismét levétetet t 
a napirendről s a rendezésnek egyszerre két felől is ke-
csegte tő r eménye nagyon hirtelen dugába dőlt. 

Már néhány éve, h o g y a vallás- és közoktatási 
miniszter egyenes Ígéretet te t t az iránt, hogy a feleke-
zeti középiskolák s ezek között a reformátusok tanárai-
nak országos nyugdíj intézet felállítását komoly munkába 
veszi ; d e ez igéret teljesítésére mindezideig nemcsak 
h o g y semmi nem tör tént , hanem az állam aggasz tó 
pénzügyi helyzetét tekintve, egészen bizonyos, h o g y az 
ügy országos rendezése hosszas időre, talán örökre el-
aludt. Még ú jabb keletű az egyház kebelében indult azon 
mozgalom, mely az egyházi Közalap segítségével léte-
sítendő lelkészi nyugdí j intézetbe a tanároka t is felvenni 
célozta, s ez által a közép- és főiskolai t anügy régi és 
égető sebét orvosolni szándékolta ; ú g y d e a nyugdí jazás 
ezen együttes mód ja az utolsó konvent óta országosan 
el van ejtve, s a konventi nyugdí j -bizot tság ú jabb mun-
kálata már csak a lelkészi képesítéssel biró t anároka t 
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veszi be az országos nyugdíj- és gyám-intézetbe. A két 
felől is mutatkozott jóakarat mielőtt cselekvéssé érlelőd-
hetett volna, szépen elpárolgott s a tanári nyugdíjazás 
ügye két szék között a pad alá került. 

Csakhogy örökre nem maradhat ott 1 Az országos 
zsinat a közoktatási szervezet két pontjában, külön a 
közép- s külön a főiskolák tanárairól szóltában, egyenes 
kötelességévé tette az iskolafenntartó testületeknek, hogy 
tanáraik nyugdíjazása s ezek özvegyei-árvái gyámolítása 
végett nyugdíjazási és gyámolítási alapokról gondos-
kodjanak. 

A dunamelléki egyházkerület főhatósága alatt álló 
fő- és középiskolák tanárai a közelebb mult kerületi 
gyűléshez testületileg egy folyamodványt nyújtottak be, 
melyben az ügy előzményeinek elmondása után arra 
kérik a kerületet, hogy ez az iskolafenntartó testületeket 
ama kötelességükre figyelmeztesse, s velük a nyugdíjazás 
ügyének rendezését munkába vétesse. 

Az egyházkerület bölcsessége teljesen méltányolván 
a tanári testületek jogos folyamodványát, határozatilag 
kimondotta, hogy a kérelmet elvileg helyesli s meleg 
ajánlás kíséretében a fenntartó testületeknek hozzájárulás 
céljából kiadja, hógy azok a jövő gyűlésig ez iránt nyi-
latkozhassanak. 

A kérdés elég fontos arra, hogy az említett folya-
modványt egész terjedelmében közöljük, s az érdekelt 
testületek figyelmét e nagyhorderejű ügyre a sajtó útján 
is felhívjuk. 

»Főtiszteietű egyházkerületi közgyűlés! A dunamel-
léki egyházkerület fő- és középiskoláinak összes tanárai 
az alulírottak képviseletében mély tisztelettel folyamod-
nak a főt. közgyűléshez a tanárok állását s az egész 
oktatásügyet közvetlenül érdeklő következő ügyben. 

Köztudomású dolog, főt. közgyűlés, hogy az orszá-
gos zsinat által megállapított Közoktatási szervezet 105. 
és 144. §-ai a közép- és főiskolák fenntartó testületeinek 
egyenes kötelességévé teszi, hogy tanáraik nyugdíjazá-
sáról, ezek özvegyeinek és árváinak gyámolításáról gon-
doskodjanak, világosan elrendelvén, hogy »a tanárok 
számára nyugdíjazási és özvegyeik és árváik számára 
segélyezési alapról gondoskodni kötelessége a fenntartó 
testületeknek.« 

Az országos zsinat e határozatának létrejötte óta 
évek multak el, a nélkül, hogy ez életbe ' vágó végzés 
foganstosítása fe'é egyetlen sikeres lépés tétetett volna. 
Szó nélkül, viseltük szegényes helyzetünknek évről-évre 
nyomasztóbbá váló terheit, nem panaszkodva, nem ke-
seregve, mert hisz az idézett végzésben remény volt 
nyújtva számunkra, hogy vagy fenntartó testületeink, 
vagy a főhatóságok részéről majd meytétetik a várva-
várt kezdeményezés. Minden kis mozgalmat örömmel 
fogadva, éveken át szorongó szívvel lestük a helyzetünk 
javítására meg-megindult, de mindeddig sikertelennek 
bizonyult törekvéseket. Mikor néhány évvel ezelőtt a 
közoktatásügyi miniszter ajkáról az országházban a fe-
lekezeti tanárok számára is létesítendő nyugdíj-intézet 
iránt egyenes igéret tétetett s minisztériumából az elő-
munkálatok megkezdése felől komoly hírek szállongták: 
szívünkhöz nőtt vágyunk teljesüléséhez a reménynek 
némi szikrája lobbant föl lelkünkben. Mikor később az 
egyetemes Konvent az országos Közalap támogatásával 
egyetemes nemcsak lelkészi, hanem tanári nyugdíj- és 
gyám-intézet kilátásával biztatva, alapszabály-javaslatához 
a mi véleményünket is kérte, ismét azon édes reményben 
kezdénk ringatózni, hogy e nagyon sajgó sebünk némi 
orvoslást talál. Sajnos, hogy mindkét felől hiaba remény-
kedjünk, mert az állami rendezés az ország ismeretes 

pénzügyi helyzete miatt, bizonyára nagyon sok időre, 
elodáztatott ; az említett konventi javaslat pedig napi 
rendről levétetvén, helyébe oly tervezet került, mely a 
közép- és főiskolai tanároknak csak azon kis részét veszi 
be, kik lelkészi képesítéssel bírnak, a többieket, körül-
belül 8/10-ed részt, egyszerűen kihagyja. 

íme, főt. közgyűlés, ez a helyzet a maga szomorú 
valóságában. A zsinati törvényhozás bölcsessége által el-
határozott, a dolog természete által követelt, az iskolaügy 
érdekében felette kívánatos, a tanárokra nézve életkér-
dést képező nyugdíj-intézet felállítása ma is csak pium 
desiderium a dunamelléki kerületben. A református tanár 
most a 19. század fokozott culturalis és társadalmi kö-
vetelményei között is, a vele egyenrangú tanárokénál 
jóval csekélyebb fizetésen, de a mi a legszomorúbb, 
minden nyugdíjra, minden Özvegy-árvái gyámolításra 
való kilátás nélkül, kedveszegetten, sokszor meghason-
lott kedélylyel, családja sorsa fölött való örökös szoron-
gás között él e kerületben. Nem egyedüli az olyan eset, 
mely közelebbről épen a központon, Budapesten történt, 
hogy hirtelen, még munkabíró erőben meghalván a ta-
nár, özvegye és családja a szó teljes értelmében az ut-
cára maradtak, s ha nem volna a Tanári gyám-egyesület, 
hogy a maga néhány frtocskájával gyámolítsa, betevő 
falatja se lenne a jeles és huzamos időn keresztül szol-
gált tanár családjának. 

Ez a he'yzet tarthatatlan, főt. közgyűlés. Tar tha-
tatlan, mert nemcsak a tanitó-személyzetet sújtja, hanem 
lassú, de fokozatos sinylődését okozza a prot. oktatás-
ügynek és kikerülhetetlen hanyatlását eredményezi isko-
láinknak, egyházunk e féltékenyen őrzött veteményes 
kertjeinek. Nézzük csak, mit tapasztalunk iskoláink 
azon alig 20 éves történetében, mióta, főként az állammal 
való verseny a viszonyok követelményeként fokozottabb 
mértékben megkezdődött ? Gyengülést tanerőinkben, csor-
bulását jóhirnevünknek, hanyatlását prot. öntudatunknak 
és Önérzetünknek. Középiskoláinkat tanerőink javából szá-
mosan odahagyták jobban díjazott állami szolgálatért s ha 
figyeljük a jeleket, ezután is sokat fogunk veszteni. A Nagy 
Lászlók, Ballagi Károlyok, Király Pálok, Hoffer Endrék, 
Kiss Áronok, Komáromy Lajosok, Csiky Kálmánok s több 
mások példája bizonyára ezután is fog ismétlődni, ha ilyen 
marad a református tanár helyzete. Vájjon a csak nem 
régen is, egész a vér föllázításáig hajszolt hírlapi ócsár-
lás, mely iskoláink ellen oly kitartással folytattatott, 
nem nyert-e elég, talán a legtöbb táplálékot épen e 
már-már szégyenletes, nyomorúságos helyzetéből a ta-
nároknak? Avagy tagadható-e a kétségtelen Összefüggés 
anyagi elmaradottságunk és azon elvitázhat'an tény kö-
zött, hogy egyenrangú, de jobban ellátott állami társa-
inkkal sem társadalmi, sem culturalis, sem irodalmi te-
kintetben nem bírjuk a versenyt ? 

Jól tudjuk s hálásan valljuk be, hogy a főtisztei, 
egyházkerület az iskolaügy külső fejlesztését is szivén 
hordo/va, a tanárok anyagi helyzetének javítasa céljából 
mindjárt a középiskolai országos törvény meghozatala 
után a tanári fi/.i-tés rendezését elhatarozta, s e végzés 
Budapesten és Halason már foganatosíttatott, mi által 
ezen iskolák tanárainak anyagi helyzete kétségtelenül 
javu't i*; de fájdalommal kell tapasztalnunk, hogy még 
ott is, a hol a fi etés rendezés már megtörtént, a nyug-
díjazás és gyámoütás ügyének érdemleges elintézése el-
maradt, s így az elnyomorodott tanártársak s az özve-
gyek és árvák most is kizárólag, a Tanári-gyámegye-
sület sovány gyámolítására vannak utalva. Azt is jól 
tudjuk és hálás szívvel ismerjük el, hogy a főt. Egyház-
kerület s a többi fenntartó testületek a Tanári-gyám-



egyesület mai felvirágoztatásához jelentékenyen járultak 
azon intézkedés által, hogy iskoláink növendékeitől az 
ismeretes 40 kros tandíj-pótlék szedhetését kegyesen en-
gedélyezték s ez úton a gyámegyesület jövedelmeit kö-
zel egynegyed részben gyarapítani segítették ; de azt is 
kénytelenek vagyunk bevallani, miszerint az egyházkerü-
letről és a fenntartó testületekről nem akarjuk azt felté-
telezni, hogy a tanári nyugdíjazás és gyámolítás nagy-
fontosságú ügyét ez aránylag csekély és csak közvetett 
hozzájárulás által véglegesen megoldottnak tekintsék. 

Bármily evidens is azonban a nyugdíjazás és gyá-
molításnak a fentebbiekben vázolt anyagi és erkölcsi 
szüksége, s bármennyire kétségtelen a fenntartó testüle-
teknek a dolog természetéből folyó, sőt positiv törvé-
nyen nyugvó kötelessége: mégis a viszonyok paran-
csoló kényszerét belátva, most még nem kívánunk azon 
jogos, de mindjárt egyszerre kivihetetlen kérelemmel 
előállani, hogy a főt. közgyűlés törvényadta jogával élve 
a hivatolt zsinati határozat végrehajtását azonnal rendelje 
el, s az iskolafenntartó testületeket külön-külön nyűg- és 
gyám-intézet felállítására tüstént kötelezze. Belátjuk, hogy 
ily intézet létesítése nemcsak akármelyik egyes iskola, 
de talán összes iskoláink egyesített erejét felülmúlja De 
azért, hogy az egész épületet egyszerre nem állíthatjuk 
föl, nem szabad az épület köveinek részenként és las-
sanként való összehordogatásáról is lemondanunk, kivált 
ha az az eset, hogy építeni előbb utóbb okvetlenül kell. 

Ezért a mi kérésünk cda irányul főt. közgyűlés, 
hogy a nyugdíjazás és gyámolítás ügye e kerületben 
azon alapon fejlesztessék tovább, mely eddigelé igen 
helyesnek bizonyult . A Tanári-gyám egyesületben a J 
nyugdíjazásnak és gyámolításnak oly életképes magva 
van, mely a fenntartó testületek segítőerejének gondos 
beoltása által aránylag csekély áldozattal rövid idő alatt 
dúsan gyümölcsöző fává növelhető. Ezt a beoltást, azaz 
a Tanári-gyámegyesületnek a fenntartó testületek által 
való érdemleges fölsegéllését kérjük alázattal a főtiszt, 
közgyűléstől. 

1. Méltóztassék a tanárok nyugdíjazását és gyá-
mo'ítását a zsinati törvény intentiójának megfelelőleg az 
iskolafenntartó testű etek útján munkaba venni és 

2. Méltóztassék a fennt rtó testületeket kötelezőlesr 
utasítani, ho^y isl<o'ájuk minden eyyes tanara után egy-
előre legalább 10 frt járulékot fizessenek évenkint a tanári 
gyámegyesii 'et pénztárába, mint a néptanítók után fizet-
nek az iskolafenntartó egyházak. 

Ez e lőer jesztésben kifejtett kérésünket a főt. köz-
gyűlés nagybecsű pártfogásába ajánlva, mély tisztelettel 
maradtunk Budapest, 1887. junius 4-én 

alázatos szolgái 
(aláírva az egyházkerületi fő- és középiskolák igazgatói). 

A fenntebbi kérelem jogossága minden kétségen 
felül áll. A tanaroknak nyugdíjintézet kell, mert ezt pa-
rancsolja nemcsak a tételes egyházi törvény, hanem a 
dolog természete és iskoláinknak jól felfogott érdeke is. 
Az egyházi tanár az egyház hivatalnoka, azon egyházi 
testületé, mely az iskolát fenntartja s az iskolafenntartás 
ma mar nemcsak abból áll, hogy a működő tanárt díjazzuk, 
hanem abból is, hogy az elgyengült vagy munkaképtelent 
tisztességesen ellássuk. Az egyházi iskolanak s ez által 
az egyház egyetemének igen fontos érdeke, hogy ta-
narait a jobban díjazott állások versenye között is meg-
tarthassa hogy azok ne csak kényszerűségből maradja-
nak az egyháznál, hanem szívvel-lélekkel az egyházéi 
legyenek. A jelenkori iskolafenntartó testületeknek be 
kell látniok, hogy tanáraiknak az; állam felé vonzódása 

s egyházias szellemüknek megcsökkenése a silány díja-
zásnak és főként a nyugdíjazás hiányának egyenes kö-
vetkezménye. Ha a református egyház a maga iskoláit 
a rohamos hanyatlás veszedelmének kitenni nem akarja, 
teljes erejével azon kell lennie, hogy iskolaügyének ez 
égető sebe minél előbb és minél gyökeresebben orvo-
soltassék. r . . . . , 

A dunamelléki fő- és középiskolák fenntar tó tes-
tii 'etein-k most, a tanárok e folyamodványának tá rgya-
lásakor, szép alkalmuk nyilik megmutatni, hogy a prot. 
trad'cióhoz híven, iskolájukat az egyház féltékenyen őr-
zött és gondosan ápolt veteményes kert jének tar t ják s 
érette a szükséges anyagi áldozatot meghozni nem vo-
nakodnak. Mi teljes reménynyel bizunk az ügy sikeré-
ben, mert oly fenntartó testületekről, mint Budapest, 
Nagy-Kőrös, Kecskemét, Halas, Kunszentmiklós és maga 
a dunamelléki egyházkerület (mely a papnöveldének és 
a tanitóképezdének fenntartója), nem tudjuk feltételezm, 
hogy tanáraik e jogos kérelme elől hidegen elzárkóz-
zanak. 

T Á R C A. 

Emlékezés Édes Albertre. 
(Folytatás és vége.) 

Istennek nagy ajándékát , az ép elmét birom 
még. Erkölcsi életemnek pedig a Krisztus evangéliuma 
a támasza, vigasza, üdve;, kísérője a sírig. Egyet len 
forró óhajtása lelkemnek az, hogy az Istent, kit e föl-
dön bolondnál-bolondabb dogmák tanítottak a legrégibb 
indus és chinai hittanokat változtatva, a maga teljes 
felségében megismerhessem, íelki sze re immel , Kedves 
jó öcsém ! Mi az életben nem igen láthatjuk egymást . 
Míg élünk, beszélgethetünk egymással fehér papíron, 
fekete betűkben. En téged soha nem látva is szeretlek. 
A téged elevenítő lélek melege néma betűidben is át-
hatott hozzám. Jeles tulajdonidat becsülöm, ugyanazért 
kedveseiddel aldva ölellek. 

Kedvem szottyant hozzád levelet írni, högy bá-
torítsalak a nagy munkához, Dubos töreg., barátom ha-
tályos hangú irodalmi dobjának rendbehozásához (a mi-
ből nem lett semmi), hanem arra figyelmeztetlek, hogy 
a szellemi munkával túl ne terheld magadat , ne félj, 
nem fogok én neked csáthi botot, ha , nekem nem irsz, 
majd irok én neked. Tar tsd szemed előtt Phoedrus 
versét : 

Ludas animo debet aliquando. dari,. 
Ad eogilandum melior ut redeat' tibi. 

Na^y gyönyörrel olvastam a fordításokat a derék 
Kolosy Lajostól, miket küldtél. Horác költői szelleme 
minden erőtetés nélkül szintoly híven tündöklik, mint a 
latinban. j v 

Már csak azért is elmegyek hozzátok, hogy sze-
mélyes tapasztalast szerezzek, vájjon a te menydörgős 
ménkű búvárkodásod nem szerez e unalmat kedves nőd-
nek.?! T e ! még"-féltékenynyé is tudnálak tenni, úgy el-
dalolgatnék kedves nőddel s vidám gyermekiddel a z o k -
ból a sz. Dávidné énekeiből, mikből több mint 300 van 
a fejemben lekótázva, miket álmatlan éjjeleimen dúdol-
gatok. Engem bizony ne gyötörjön az unalom, elűzöm 
dallal! . f c -

Kérdezvén, nem tud-e cigány dalokat, (minthogy 
egykori hallgatói közt cigányok is voltak), így. válaszolt:-
Schlick Miskolcon tisztviselőket akart teremteni,.;egy te-



kintélyes te rmetes szép alakon akadt meg a szeme, s 
kijelölte főbírónak. Hozzá intézvén kegyes szavait, ez 
csak nézett , súgás után stentori hangon elkiáltja m a g á t : 
nix dajcs ! Alsó wer bist du ? Ismét súgás után fe le l : a jn 
gróbe sna jder (szűr szabó). 

E l fagyo t t a szőllő, T o r n a m e g y é b e n nem volt bor, 
pedig jö t t a kor teskedés , felkapták, a tes tvérem Édes j 
János által, ez a lkalomra irt n ó t á t : 

Még azt mondják a kapások nem lesz bor, 
Hát mit isznak a kortesek ilyenkor?! 

Már is félre ád hasa sok nemesnek 
Mert csak sört adnak a szegény kortesnek! 

Mulat tató olvasmányul ide i rom számodra Fáb ián 
Gábor 82 éves korában e lhunyt bará tomhoz 80. születés J 
napjára irt r i g m u s o m a t : 

Rég volt, de való, hogy te angyal valál, 
Kis angyalkája anyádnak. 

Jó, hogy még azzá nem avatott a halál, 
Elsz, munkálkodol hazádnak. 

Régen volt, hogy egy pár vénusi szép halom 
Alatt mozgó szív verése, 

Mosolygó ajakról suttogá : angyalom ! 
Tied e kebel érzése. 

Hogy az elesetteknek adott igéret be — 
Váltatnék s Gáborra küldene, 

Angyali alakban szűzhöz Názáretbe 
Ábrahám Jákob istene. 

Mind mind régen volt az, nem is jó' már vissza 
A hajdannak e szép kora. 

S bár halhatatlanság szent forrását issza 
Arad Fábián Gábora, 

Nem igen mersz te már arra vállalkozni 
Hogy angyalul lehelnéd be 

A kis messiást, az arról álmodozni 
Még szemérmes szűz keblébe. 

Ne bánd ! virág s kóró az ember létele. 
Az élet szintűgy elfárad 

Mint minden szülötte; neki is van tele : 
Virágként hervad, megszárad. 

Volt idő, hogy mi vígan angyalkodtunk 
Játszadozva ördögünkkel, 

Pajzánan a tiltott fáról pákoszkodtunk, 
Fizetvén életnedvvünkkel. 

Volt idő, kártalan boldog ifjúságunk 
Kies paradicsomában, 

Hogy egy szende szűz volt egész menyországunk, 
S megestünk egy rút Évában. 

Ne bánd! jó gyomornak kétségtelen jele 
Ha a köz-prófunt jól esik, 

Jobban mint a kényes Ínyencek étele, 
Kik a pelyhes csirkét lesik. 

Elmúlt minden, elmúlt nagyobb rés2t életünk 
S ha tekintünk a multakra, 

Most későn bánkódunk vagy nagyot nevetünk, 
Mint rokkant mén az abrakra! 

Elmélkedik a bir tokok zsidó kézre ju t t a t á sá ró l : a 
b. Eö tvös és Fáy-fé le jószágok, kasté lyok mind zsidó 
kézen vannak, úgy látszik, h o g y ha az úr isten Ábra -
h á m n a k kövekből is támasztha to t t fiakat, Á r p á d n a k az 
Á b r a h á m ivadékaiból fog teremteni u tódokat . Csak 
olyan könnyen el ne zsirozná szájukat a m a g y a r sza-
lonna 1 ér tem az égrekiál tó undok is tenkáromlást . I t t a 
szomszédban az Eötvösök p o m p á s kastélyában lakik egy 
új zsidó nagyságos úr, kinek csak úgy dül a száján a 
Krisztusa, Máriája, Sz. Pétere, Jehova is tene! Vidékün-
kön a zsidók — különben — igen szépen magyarosod-
nak, gyermekeik tisztább magyarságga l beszélnek, mint 
némely képviselő Budapesten. Semmit se óhaj tok inkább, 
min thogy zsidóink alaposan e lmagyarosadjanak, egy jó 
m a g y a r zsidót többre becsülök 20 pánszláv tótnál, egy 
szepességi lutheránus atyafi t 40 darab erdélyi bakszász-
nál, kiket inkább szeretnék Istóczy ostora a 'á állítani, 
mint a zsidókat . 

Ismét leirja két t réfás versét két borsodi agg le-
gényhez, midőn az egyiknek házához a gólya vendéget 
h o z o t t ; melyek azonban csak privátim olvashatók, fel-
séges humor van bennük. 

K é r d é s e m r e : nem megy-e el az orsz. kiáll í tásra? 
azt feleli: ha a világot fej te tőre állítjátok, se nézem 
meg, mult hé ten is kimenvén, le rogytam, lábaim meg-
t agad ták a szolgálatot . E lege t mulatom én m a g a m a t 
azon i t thon is, h o g y már a cselédem felesége is ifiasz-
szonynak hivat ja magá t a béres gyerekkel , a p a p n é k a t 
széltire nagyságosoknak címzik. 

A z ilyen címkórságosak kiabálják aztán, hogy n a g y 
az adó ! N a g y bizony a gondat lanság, könnyelműség, 
kár tya , lélekvásárlás, mely csak a mi kerületünkben 
már három urat te t t koldussá. A z igazságos Má tyás 
idejében még a szolgálóra is e g y a rany volt vetve, m é g 
is akkor fénylett m a g y a r hon. Pedig akkor nem lehetet t 
a rany és ezüst pénz annyi, mint most bankó. 

A zsidó korcsmáján verekedésig vesztegetik a pénzt 
a bolond magyarok , a heti keresményt megiszszák va-
sárnap. A mi pénzt a részeg paraszt gondat lanul elszór, 
azt a józan zsidó gondosan felszedi, s addig zsugorog, 
míg a volt biró urat ki nem fizeti a telkéből. Enné l az-
tán készen a bot, s a h a n g : üsd a zsidót ! 

Azokra is — kik vendégeskedni szeretnek — el-
mond ja a fecske levelét. Fé r jhez ment a fecske lánya, 
nem tudot t megszokni az ura házánál, mer t ú j gazda 
lakott a háznál, sok vendég jár t s a kémény füst et te 
a menyecske szemei t ; ne búsulj lányom — irja az any ja 
— mert a mely kémény mindig füstöl, nem sokáig fog 
füstölni. 

L é g y szíves tudtúl adni Badicz Gyuri s N a g y Náci 
öcséimnek, hogy azon örömélvezetből, mit kedves tár-
saságukban akar t am tölteni, nem lesz semmi, — ismét 
le rogytam. Elviránk gyönyörű 33. zsoltárát n a g y g y ö -
nyörűséggel olvastam közlésed után. — Isten veletek ! 
majd találkozunk valamelyik csillagzatban, vagy még 
e földön is úgy, mint Herczeg Fer i pa j tásomnak O m o -
ravicára ir tam : 

Nem leszünk semmivé szeretett barátom ! 
Sőt biztat a remény, hogy egykor meglátom 

Uj szinben nyájas képedet. 
Ha sár-testiinkből majd épül ház vagy kamra, 
S a jámbor cigányok a bal oldalamra 

Feltapasztnak téged! 

Azu tán iszik egészségünkért , h o g y N a g y Ignáccal 
olyan szép tudósítást küldtünk a kölkedi püspöki visitá-
cióról, ma jd iszik Szász K . püspök egészségiért is, így : 
tar tsa meg őtet az ég az emberi lét legvégső határá ig 
egye temes m a g y a r egyházunk javára 1 D e tar tsa meg az 
ő méltán tisztelő és szerető szolgatársait, kiknek szemei 
ő rá oly édes bizalommal néznek, mint a tieitek. 

N a g y fáradsággal irok hozzád, de mégis irok. É n 
már nem láthatlak t i teket e rongyos tes tben, de i rán-
ta tok való szeretetem eljön velem az örökkévalóságba 
is. Nappal i lételem nagyon fárasztó, alig várom az estét , 
néha be se várom. 

Emlékezzünk régiekről, — az éjjel nem igen tud-
ván aludni, emlékezetem tele zsákjával tö l tö t tem az időt. 
Eszembe jutot t Ká lmán Fe renc n a g y b á t y á d — ki köz-
tani tónk vala a költészeti osztályban — s az ő szelid 
képének megfelelő tanmodora . Mint taní tot t ? bizonyosan 
néhai öreg apádtó l nyer t ismeretei után, de jól taní tot t . 
É n 14 éves kölyök valék a vad múzsák közt. Fordí tsá-
tok le — szólt — hasonló ve r sben : 

Magna fűit quondam capitis reverentia cani. 



László, nálam 4 — 5 évvel vénebb társunk, lefor-
dítá í g y : 

A kutya fej hajdan tiszteletes vala nagy . . . 

N a g y b á t y á d mosolyogva szó l t : Négyfé le hibát 
ejtettél. Talá l já tok ki, micsoda hibák azok ? É n szóltam 
először : hibázott a m a g y a r nyelv e'len : tiszteletes vala 
nagy. Igazad van, há t m é g ? Hibázot t , mer t a latin szót 
cani, ku tyának fordí tot ta , pedig ha kutyá t jelentene, canis 
volna a genitivus. Há t m é g ? A prosodiát sem tudja, 
mer t ha kutyá t je lentene a cani, akkor a ca rövid volna, 
mer t Ovidius sze r in t : 

Jamque quiscebant voces hominumque c«numqtie. . . 

Emberü l van kis f rakkos p o é t a ! Há t még a 4-ik? 
E r r e nem tud tam felelni, ő mondta meg, h o g y 

gondolatbel i képtelenség, h o g y a kutyafej t iszteletes volt 
volna valaha. 

Máskor ezt ad ta fe l : 

De cane de cano, cane decane cano. . . 

s megmondá , h o g y ér te lmét csak a prosodia segí tségé-
vel vehet jük. A z első szóval mindjár t t isztában voltam, 
h o g y kutyáról, de a másodikkal nem boldogul tam, mert 
ősz ku tyá t nem lát tam, nem hal lot tam. Oda men tem a 
ka thedrá jához , kérdém lassú hangon, hogy mit tesz az 
ősz kutya , megsúgta h o g y : canus, a um, fehéret is jelent, 
mindjár t leírtam s cédulán be is ad tam. 

A kutyáról, a felie'rről éneklek, ősz dekánusom. 

í g y tanítot t minket a te jó n a g y b á t y á d ! 
A házba rekedtem öcsém ! tűzelgetek, köhécselek, 

no ! de a ki sokat köhög, soká él! Jó é tvágyat a szegfű 
szagú gyűdihez ! 

LTj évi jók ivánatodat vet tem, köszönöm. E n nem 
küldtem neked, mer t nem szoktam, divatos lirum-lárum-
nak tar tom. E n minden szeret teimért — s így éret ted 
Ís — felszoktam emelni az egek urához fohászomat . Nem 
szükség ennek cégért ütni. 

K ö h ö g ö k erősen, mely miatt már kétszer oly fáj-
dalmat éreztem al-hasamban, hogy — U r a m bocsá ! — 
majd a zsebpisztolyhoz nyúl tam. Oda vagyok öcsém ! 
csak itélő t ehe t ségem van helyén, a test erőtelen. Még 
1884-ben játszva ha j t ám a 2a/2 akós h o r d ó k a t a gadnár 
fára, s 1885-ben már nem akart szót fogadni a siller 
k . . . any j a hordója . 

Á t á n y i pap az oszlári lett. A d vocem Oszlár ! tu-
dod-e az itteni ecclákról a verset : 

Oszlár Tisza partján egy rongyos falucska, 
Kevés a fizetés, kicsiny a szapucska (köböl, kilo) 
Szoros az udvara, keskeny a kapucska, 
Ez hát csak szemérmes födöző lapucska. 

Tar jánró l meg így szól : 

Tarján tartja magát a polcon elsőnek. 
De ha a papmaró hónapok eljőnek, 
A papjuk fejébe oly gondokat lőnek, 
Melyek bajt okoznak agynak és velőnek. 

Há t b a j mindenüt t van. A papság nálunk csak 
tisztességes szegénység, apostoli ál lapot. D e azért én 
ismét csak p a p lennék, ha m é g egyszer lehetnék. 

Egészségem ismét tűrhető. Elviránk énekeit teljes 
gyönyörűséggel olvasom. O h bár felséges lantja után 
zengenének templomainkban Dávid zsoltárai ! Irataim 

közt keresgélvén, megtalá l tam Törökhöz írt versemet , 
midőn a Fe l ség királyi tanácsossá nevezte, im olvasd : 

Nagyságossá levél, rég megérdemletted, 
Most a királytól is e címet nyerhetted 

Mint legmagasb méltó kegyet. 
Nagyságos voltál s vagy nemes munkáidban 
A tudomány terén emelt oszlopidban, 

Melyek érintik az eget. 
Szép! hogy hivatalod rang-pótlékot nyer, és 
Ragyog rajta a legfelsőbb elismerés, 

Kár! hogy ösztövér jutalma. 
Nem Tied, csak a vaksors hibája, 
Hogy nem ismert e hon első nagy királya, 

S Esztergom kincsei dús halma. 
Sorsod xígy hozta hogy mi közénk tévedtél, 
Puritán, de nemes apától születtél 

Tiszteletes szegénységben. 
Kinek nem jutott kincs e muló világból, 
Része is a jókat váró boldogságból 

Csak síron túl van az égben. 
Ne bánd! hisz épen ez sorsod nagy áldása, 
Hogy téged nem a szent papucs csókolása, 

Nem vak hódolat rendszere, 
Nem római önkény, szent uraság emel, 
Sajátod a fény, mely tündököl érdemmel 

Világít rólad messzire. 
Isten a világot miből teremtette? 
Erőd főiskolát miből emeltette ? 

Mint az, úgy ez semmiből. 
Nincsen dicsőbb mint a teremtés munkája, 
Melynek a fentartás ragyogó koronája, 

Neked jutott ez égiből! 
Élj soká! légy végig tettekben nagyságos, 
Hogy a feledni nem tudó igazságos 

Könnyeket tűrő fájdalom, 
Zokogjon hunytodon, jajongjon feletted, 
Ha majd munkád terhét s címedet letetted 

S elföd a rögös sírhalom. 1872. 

Szász K . hozzájok megyen ? megyek röpü lök! 
Mert habár repedt fazék vagyok is, különb vagyok m é g 
a törö t t t o j á sná l ! 

Szívemből örülök, h o g y Gyomára egyhangú lag 
megválasztot tak. 1828-ban mint supplicans j á r t a m ott , 
annál jobb népet ke t tő t se talál tam az országban, m e g 
akar tak választani rektornak, három mérföldre ad tak alám 
fogatot , s pecsenye és rétessel m e g t ö m ö t t szereda i t ! 
Hanem öcsém ! h o g y felejted el ma jd a gyomai vinkó 
mellett azt a fáin gyűdí szegfű szagát ? I Azonban miután 
Isten így megkoronázá a te munkálkodásodat , k ivánom 
hogy G y o m a legyen neked áldást hozó hely ! és h o g y 
annak kedvező körülményei t az embei i élet leghosszabb 
határá ig egészségben élvezhesd, szeretteid kedves köré-
ben 1 E n g e m is számlálj szeretőid közé ! 

Még egy évig jö t tek a levelek, mindenike azzal 
v é g z ő d ö t t : ne vár j többe t l mégis csak irtál, írtál nekem 
kedves édes ö reg bá tyám 1 ped ig ö reg ba rá todnak a 
Kis-mar ja i K ö n y v e s Jánosnak is azt i r t a d : ne vár j töb-
bet ! nekem mégis irtál, reszkető kézzel, ifjú lélekkel ; 
de nem talpraeset t ötletekkel, hanem panasz, keserűség 
elsorolásával teljes levelet. Azu tán mikor kiesett kezed-
ből a penna, jó Vince fiad irta le borzasztó szenvedé-
seidet, és azt az édes mosolyt , melyet szerelmesidre 
irányzál, kik ágyada t körül állták. Ezzel aludtál el 1 E g y 
társad maradt itt, az én édes apám,*) ennek is már csak 
a teste van e földön, lelke már elment ! . . . 

Megjö t t az utolsó levél . . . a gyászlap. Nyugodjá l 
édes öreg b á t y á m az Ú r eljöttéig Á m e n . 

Gyoma, 1887. aug. 8. 
Kálmán Farkas. 

*) Ez is elment öreg társa után, augusztus 15-ikén. 
Szerk. 



B E L F Ö L D . 

A dunántúli ágost. hitv. evangel. egyházkerületi 
pénztárakról. 

í n . 

Ajánlható orvosságom, igaz, hogy nagyon is ha-
sonszenvi adag, a bajt azonnal gyökeresen meggyógyí-
tani nem képes, de idővel mindenesetre javulást fog 
eredményezni. 

A hasonszenvi gyógymódnál főszerepet játszik a 
mértékletes életrend, melyre az kötelez, ez az óvatosság 
s magatűrtetés talán többet használ az orvosságnál ma-
gánál. Tanácsom : lelkiismeretes takarékosság a kiadások 
m eg állapításánál. 

A takarékosság pedig azt követeli, hogy szükség-
telenül pénztári készlet ne heverjen a pénztárban, hanem 
hogy bár csak rövid ideig, bár csekély kamatozás mellett 
takarékpénztárilag elhelyeztessék. 

Számításom szerint az év végén a pénztári készlet 
a 6000 frtnál többre rugó túlkiadások levonásával az 
egyes pénztárakban — (a gyámoldait ide nem értve) — 
összesen 10 ezer forintot tett, Ez a kiadásokat 4 hóra 
fedezi. Ha hozzá vesszük, a mi a gyülekezetektől az év 
elején beszivárog és a február hó elején esedékes tandíj, 
tápoldai s képezdei lakás-díjból 4000 forint jövedelmet; 
azt hiszem, a kiadások fedezésében nem áll vala be 
fennakadás, ha a pénztári készlet fele része í[ i vagy 1/3 
évre lakarékpénztárilag kamatoztatott volna. 50 — 60 frt 
kamatjövedelem ugyan kevés a szükségletek tengerébe, 
de megmondám, az orvosságot csak hasonszenvi ada-
gokban adhatom. 

A gyámoldai pénztárról, melyben szinte ezer fo-
rintot meghaladott a pénztári készlet, nem szólok, mivel 
épen az év végén betegedett meg a pénztárnok, meg 
is halt, s helyettesítése vált szükségessé. Rendkívüli kö-
vetkezményeket vonhatnak maguk után. Joggal elvárható 
azonban, hogy a gyámoldai régi alapszabályoknak az új 
alapszabályok 43. §-a által érvényben fentartott, 27. és 
29. §§-ainak rendelkezése szerint, melyet az egyházke-
rület 1879. jegyzőkönyv 43 egész határozottsággal meg-
újított, ezen IOOO forint mostanság immár a gyámoldai 
tőkének érinthetetlen kiegészítő részévé lőn s e tőkének 
összegét nevelte legyen. 

A takarékosság megköveteli, hogy a kiadások a 
hgeslegszükségesebbekre szoríttassanak; új kiadások rend-
szeresítéséről', tiszti fizetések felemeléséről az esperességek 
előleges megkérdezése nélkül ezután szó se legyen, sőt jó 
•darab 'időig, boldogabb napok bekövetkeztéig, ily tervekről 
álmadózni sem kell. 

Eddig az az elv volt irányadó, de csak egy-két 
évtized' óta : ha a pénztár bírja, lehet utalványozni bo-
rúra, derűre ; nem kell eziránt az esperességeket meg-
kérdezni, csak a számvevőt, legfeljebb a pénzügyi bizott-
ságot ; »az egyházmegyék csak az egyházi köztartozások 
kivetése, az az újabb teher elvállalása iránt kérdezendők 
mé'g.« (Egyházi rendszabály 43. §). Csakhogy évi rend-
szeres kiadásokat megszavazni, stipulálni az esperességek 
megkérdezése nélkül azon az alapon, hogy a kassza 
bírja, s ha egyik-nem bírja, hát bírja a másik, utaljunk 
ebből amabba 1400 frt vagy IOOO frt vagy 900 frt évi 
járulékot;« azt ne kutassuk, hagytak-e erre is szabad 
kezet a gyülekezetek, csak pénz legyen, csak egy pár 
évig bírja a kassza, s aztán, ha nem bírja többé, jövünk 
a pánaszszal, az indítványnyal: a köztartozás ime meg 

van, fedezésére pénz kell, esperességek szavazzátok, gyü-
lekezetek fizessétek meg 1 így a gyülekezetek jogait, az 
egyházi rendszer szabványait kijátszani nagyon könnyű, 
míg a gyülekezetek engedik. 

Csakhogy a gyülekezetek autonom jogaik ily ki-
nullázására már egyszer hasonlóval feleltek a kerületnek. 
Vesd össze 1868. jegyzőkönyv 251. pont, 1871. jegyző-
könyv 61. pont. Kerüljük el, hogy ily eset ismétlődjék; 
ez nem férne össze az egyháznak érdekeivel, sem méltó-
ságával. Ez közintézetünk háztartásában oly zavart idéz-
hetne elő, melyből csak azok jellegének árán szabadul-
hatnánk. 

Egyházi jövedelmeink fokozására nézve nem hiszem, 
hogy újabb meg újabb, fellebb meg felebb emelkedő terhek 
elvállalására lehessen számítani a gyülekezetek részéről. 
Nem a buzgóság hiánya okozza ezt, hanem a terhek 
súlya, mely alatt roskadoznak híveink. Ismerem 8—10 gyü-
lekezetünk számadásait tüzetesen ; dunántúl tán a leg-
többé ezekhez nagyon hasonló. Látom ezekből, hogy 
híveínk egyházi adóban királyi egyenes adójuknak 15, 
25, 5O°/0-át fizetik, (hallom magában a dús alapítvá-
nyokkal biró soproni gyülekezetben, mely a városi köz-
pénztárból 13 ezer frt subventiót huz, a királyi adónak 
5°/0-a nem elég egyházi adóra, 9— 10% is alig hogy 
kifutja, ezen felül van a tandíj — a ki fizetni tud — és 
a stóla); ezenkívül jönnek a rendkívüli szükségletek, me-
lyek tetemesek, mivel gyülekezeteink legnagyobb része 
jubilál, azaz templomuk, paplakuk IOO éves s roskatag, 
új iskolákat is emelni kell a törvény értelmében, új tan-
erőket alkalmazni a tanköteles gyermekek számához 
képest ; az árvaházra — Isten panaszkép ne vegye tő-
lem — a gyámintézetre is gyűjteni kell, a supplikansok-
tól, kik a többi kéregető gyülekezetek küldöttei kezéből 
veszik át a kilincset, sem feledkezhetik meg az ember 
e kánikulai forróságban. Ily körülmények közt az egy-
házi adó emelése az egyház iránti hűséget teheti kemény 
próbára. 

Más források után nézni, honnan jönne nekünk 
segítségünk középtanodainkra, e gondolattól is irtózom 1 
Mert ha már most is, midőn tisztán saját intézetünkben 
magunk vagyunk urai a nevelésnek, oly keserű pana-
szok emelkednek, milyeneket e lapok legutóbbi számai-
ban olvastunk, milyeneket a püspökök gyűlési megnyi-
tóiból kanonika egyházlátogatásaik alkalmával szerzett 
tapasztalataik alapján évi jelentésükből lehetett hallani, 
milyeneknek dunántúl is már fültanúi voltunk gyűlési 
értekezleteinken, gyűléseinken, milyenek halkabban, han-
gosabban végig zúgnak a kerületen, hogy t. i. az ifjabb 
nemzedék nem érzi, mivel tartozik az oltárnak, mely-
ről közülök sokan táplálkoznak is : vájjon minő sorsot, 
mily jövendőt jósolhatunk akkor az egyházi közszellemre 
alapított egyházi közintézeteinknek, intézményeinknek, 
ha még- azt a befolyást is, melyet az egyház az ifjú 
nemzedék nevelésére középtanodáinkban gyakorolhat, 
áruba bocsátani, mással megosztani kénytelenek volnánk 1 
és a tekintetes tanár urak éreznék azt, tán éreztetnek 
is azt, hogy ők nem az egyháznak szolgálatában álló 
tisztviselők! 

A jövedelmek fokozásának más úton-módon kell 
történnie. 

Az államsegély tőkésítése, melyet a tolnai egyház-
megye már régen indítványozott vala, végre is — későn 
bár — de megkezdetett . Jobb ily későn, mint későbben, 
vagy sohasem 1 Van már 9000 frt tőkénk. Ha évenként 
ehhez csak 1500 frtot tőkésítünk, tíz év múlva kamatok szá-
mítása nélkül lesz 24—25 ezer frtunk vallás alapra. Ka-
matok kamatjával s több évtizedek múlva lehet az tete-



mesen több is. Pedig 1500 forintot évenként tőkésíteni 
lehetséges, már t. i. addig, míg az államsegély ha nem 
csurran, de cseppen a mi kebelünkbe; lehetséges a nél-
kül, hogy csorbulást ne szenvedjen, a mi eddig ezen 
forrásból tápláltatott. Csakhogy aztán a tőkét nem kell 
hamarosan megsokallani s szaporítását nem kell beszün-
tetni, a kamatokhoz is félve kell nyúlni, hogy könnyel-
műen ki ne utalványoztassanak 1 

A Bdlddcsy alapból esett jutalékot, kivévén azt, a 
mi a püspöknek jár, egyik reform, kerület — nem tu-
dom megmondani hogy melyik, de jegyzőkönyvében 
olvastam — már tőkésíttetni rendelte az egyházmegyei 
gyámoldák s kerületi közalap javára, csak a kamat jöve-
delem lévén a végrendeleti célra kiosztható. Kövessük a 
jó példát s idővel lészen gydmintézetünJenek, lészen gyá-
mőlddnknak ebből is szép tartaléktőkéje. 

Tervben van, sőt kivitele e tervnek is megkezde-
tett már, a Iíirdlyföldi alapítvány tőkéjét 50 ezer frtra 
felszaporítani. Miért épen 50 ezer forintig? Ha Isten 
segített 50 ezerre, folytassuk tovább, a mely úton eddig 
elkezdtük, s addig folytatan djuk, folytassuk tovább, 
három négy annyira és biztosítsuk anyagilag főtanoddnk, 
képezdénk fenállását, felvirágzását. 

Kilátás van a lapok hire szerint, hogy Simunyák 
kegyes végrendelkezése után szép örökség birtokába jut 
kerületünk. Mekkora lesz még nem tudni. Hallottam 
egyik befolyásos emberünk elejtett szavából, hogy ő 
már elszánta szívében ez alap jövedelmét a fotanodának. 
Igénytelen nézetem szerint ennek az alapnak általános 
kerületi alapnak kell maradnia, a melynek eddig állan-
dóan sehová le nem kötött, le sem köthetett, de szerintem 
le sem is kötendő, egyhamar fel sem is osztandó jövedel-
méből tetemes tőkét kell gyűjtenünk, mely tőkének kama-
taiból majdan a kerület édes gyermeiket, nevezzük fotano-
dának, képezdének, tanári nyugdíjintézetnek, gyámoldá-
nak, tápintézetnek, kerületi árvaháznak, leánynöveldének, 
(melyek még meg sem születtek), Ínséges gyülekezeteknek, 
rozzant iskolának, diasporának vagy akárminek, nyo-
morgó tanítónak, koplaló lelkésznek, teendőkkel túlhal-
mozott püspöknek, esperesnek, püspöki titkárnak, espe-
rességi káplánnak, (kezdjünk immár gondolkozni ezekről 
is) fő- vagy alpénztárnoknak, számvevőnek, stbnek . . . 
mondom a kerület ezen és minden édes gyermekeit 
akkor és ott, a hol és a mikor leginkább szükséges, 
támogatásában részesítse. Egyszerre lekötni a tőkét egy 
intézetnek, azonnal s örök időkre rendelkezni a jövedel-
mekről, ezeket évről-évre a mint befolynak, azonnal el 
is költeni: ez ép oly szerencsétlen gazdálkodás volna, 
a milyen tiszteletlenség az örökhagyó intentiója iránt, 
és a milyen igazságtalanság s jogfosztás azok sérelmére, 
a kik ezután képezendik az egyházkerület intéző té-
nyezőit. 

A mi végül a tanári nyugdíjintézet túlmerész alap 
számítását illeti, azt az intézet, az ügy, a tanárok érde-
kében rectificálni kell, az alapszabályok módosítandók 
akkép7 hogy nagyobb befizetési díjtételek állapíttassanak 
meg} a melyek azonban még mindig kedvezőbbek legye-
nek, mint (állami, vasúti, takarékpénztári tisztviselőkről 
nem is szólva) akár a szegény néptanítóktól beszedett 
nyugdíjtételek, melyek legkissebbek. Számításom szerint 
az arány lenne ím ez : a tanító fizet alkalmaztatásakor 
nyugdíjának 5°/0-át az 15 frtot (nyugdíj törvény 28. §), 
minden 100 frt után, melylyel 300 frt nyugdíja gyara-
podhatik 50 frtot, ez tenne 600 forint gyarapodás után 
300 frtot. Ám fizessenek tanáraink ezután is alkalmazta-
tásukkor 800 frt tiszti fizetésűknek 13 °/0 = 104 frt, a 
tanári fizetésnek 300 frttal utóbb történt javítása után 

3O°/0 = 90 frt, összesen tehát 194—200 frtot, köny-
nyebbség a tanítók kötelezettségével arányban 115 vagy 
120 forint, ezen felül könnyebbség az országos tanítói 
nyugdíj-törvény 28. § 3. pontja szerint fizetendő 2°/0. 
Fizet továbbá a tanító IOO frt nyugdíj után 2 frtot, ha 
nyugdíja 300 frtot meghalad 3°/0-ot, ez tenne 900 frt 
várható nyugdíjnál 27 forintot, ám fizessenek tanáraink 
csak 25 frtot évenkint. Méltányos ez a befizetés, mely 
miatt nem panaszkodhatnának, hogy az egyház mosto-
hábban bánik a tanárokkal, mint az állam az ország nap-
számosaival, kikre nézve ezenfelül az igényelhető nyugdíj 
is aránylag kisebb, azaz hosszabb szolgálathoz van kötve, 
mint tanárainké. 

»Bizonyosan pap vagy tanító e cikk névtelen irója, 
de mindenesetre oly szent, kinek maga felé hajlik a 
keze, és oly farkas, mely a tanárokat felfalná, ha le-
hetne ; különben nem feszegetné a tanári nyugdíjintézet 
befizetési díjaínak felemelését, míg a gyámoldáról bölcsen 
hallgat.* Nohát hasonlítsuk össze a gyámolda díjtételeit 
a tanítói nyugdíjintézet díjtételeivel, mint a melyekkel 
arányba akarom hozni a tanári nyugdíjintézet díjtételeit. 
A gyámoldánál a várható nyugdíj I. o. szerint (a többi 
osztályok ugyanezen kulcson alapulnak) 210 frt. Ezért 
fizet a gyámoldai tag beíráskor 10 frt 50 krt (könyvecske 
árát is beletudva) azaz a várható nyugdíjösszeg 5 °/0-át, 
ép úgy mint az országos tanítói nyugdíjintézetnél. Azután 
fizet évenkint 25 frtot, azaz a várható nyugdíjösszegnek 
egy hajszálhiján i2°/0-át, míg az országos tanítói nyug-
díjnál a díjtétel csak 2°/o. A gyámoldai díjtételekkel való 
ezen összehasonlítása az országos tanítói nyugdíjintézet 
díjtételeinek is csak azt az állításomat erősíti meg, hogy 
nagyon méltányos, igazságos, de szükséges is a tanári 
nyugdíjintézet befizetési díjainak felemelése. 

Ezek a dunántúli ev. egyházkerület pénzügyeire 
vonatkozó nézeteim. Érjenek, a mennyit érhetnek. Ajánlom 
a pénzügyi bizottságnak, ajánlom a kerületnek, ajánlom 
Dunántúl minden hitrokonunknak becses figyelmébe. Né-
zeteimet elmondván, egyházamért, ennek intézeteiért ag-
gódó lelkem oly gondolattól menekült meg, mely régen, 
régen bánt, foglalkoztat. 

Tévedni emberi dolog, tévedhettem egyben-másban 
én is. Világosítsanak fel, a kik tudnak; jól fognak csele-
kedni egy aggódó kebel megnyugtatása által. Egyben 
hogy tévedtem, annak magam is nyomára jöttem. Előző 
cikkemben ugyanis azt állítottam, hogy a képezdi nö-
vendékektől beszedett egy-egy forint orvosi díj a képez-
dei számadásban külön elszámolva nincs. Nincs is az 
igaz; csakhogy azóta ötlött böngésző szemembe a mult 
évi kerüieti jegyzőkönyv 35. lapján a) pontja alatt, hol 
azt olvasom, hogy a képezde orvosául megnyert kezelő 
orvos díjazására fordíttatik a növendékektől fizetendő 
1 — 1 frt járulék. Sajnálom, hogy ez a pont eddig elke-
rülte figyelmemet; szánom, bánom előző cikkemben tett 
nyilatkozatomat, s a mennyiben ez sértő volna, igazgató-
tanár úrtól bocsánatot kérek. Formai tekintetben azon-
ban kifogásom ez eljárás ellen az (távol minden gyanú-
sítástól, gyanakodástól), hogy az ifjaktól beszedett orvosi 
járulék a képezde jövedelmei s kiadásai közt volna el-
számolandó, ép úgy mint a lakbér, orgona-díjak. Igaz, 
hogy eddig is az igazgató úr szokta leróni egy összeg-
ben az orvosi díjakat a növendékek helyett. Évről-évre 
olvassuk az értesí tőben: »különös hálával kell felemlí-
tenem e rovatban, orvos urak nevét, kik beteg ifjainkat 
a legnagyobb készséggel s előzékenységgel orvosolták.« 
Közel feküdt tehát a gondolat, hogy miután hála Isten! 
képezdei növendékeink annyira megvagyonosodtak, hogy 
ingyenes orvosi szolgálatot nem igényelhetnek, mert 



hogy a soproni orvosi karból kihaltak volna, vagy a 
gyakorlattal felhagytak volna mindazon jó lelkek, kik a 
szegényeket ingyen gyógykezelik, azt nem hihetem, 
közel feküdt mondom a gondolat, hogy ezen új módi 
szerint is az igazgatónak kell az orvosi szolgálatokért a 
hálát leróni. 

A dunántúli egyházkerület folytatólagos 
közgyűlése. 

A dunántúli ev. ref. egyházkerület ez évi julius 
hó elején Székesfehérváron tartott , de akkor bizonyos 
akadályok miatt be nem végezhetett közgyűlését aug. 
hó 15-ödik s következő napjain folytatta Pápán, Pap 
Gábor püspök rendes és Beöthy Zsigmond helyettes 
elnökségök alatt. Jelen voltak a kilenc esperes közül 
heten, a tiz gondnok közül hárman, a főiskola egyházi 
gondnoka, a törvényszék hivatalos tagjain kivül az egyház 
tagok közül hárman, világiakból ketten. 

A gyűlés első teendője volt a tatai egyházmegyé-
nek megválasztott új esperesét, Gzike Lajos urat eskü 
felvétellel hivatalában megerősíteni; azután pedig, mivel 
a mult alkalommal épen a törvényszéki ügyeket érte 
a fennakadás, törvényszékké alakult s a következő ügyek-
ben i tél t : 

AJ A belső-somogyi egyházmegyében levő alsók-
sarkadi lelkészvá'asztás ügyében az egyházmegyei bíró-
ság ítélete, mely e lelkészválaszlást elejtette, változást 
szenvedett, mert a kerületi törvényszék a lelkészválasztást 
helyben hagyta. 

B) A mayyar-sók-szeló'cei lelkészválasztás a komá-
romi egyházmegyéből került a zöld asztalra; ezen lelkész-
választási ügyben, a választást helyeslő egyházmegyei 
Ítélet indokaival együtt megerősíttetett. 

G) A belső-somogyi egyházmegyebeli szómajomi 
lelkész, egyházi törvényeinkbe ütköző magaviseletéért 
az egyházmegyei biróság által a büntetés 2-dik fokára, 
a megfeddésre volt Ítélve; ezen Ítélet a 3-ik fokú bünte-
tésre, pénzbirságra emeltetett. 

V) Ismét Belső-Somogy szolgáltatta a negyedik 
törvényszéki ügyet is, de ez, mint a melyben már a 
törvényszéki elnökök által két összhangzó Ítélet hozatott, 
elvettetett. 

Közgyűléssé alakulván az ülés, az államsegély, 
Baldácsy-alap, Közalap s egyházkerületi segélyek kiosz-
tása lettek a tanácskozás tárgyaivá. A közalapból segé-
lyezésnél, tetszést aratott a mezőföldi egyházmegye azon 
eljárása, miszerint segélyre, de azután elég komolyan, csak 
három egyházat ajánlott kebeléből, míg a többi egyház-
megyékből elég sok találkozott, egész zápor módra hul-
lott a kérvény. A gyűlés hangulatán észre lehetett venni, 
hogy nem helyesli a közalapból segélyezésnél az utóbbi 
években gyakorolt eljárást, miszerint minél több felé 
nyujtassék segély, ha mindjárt csekélymérvű leendene is 
az. Tagadhatatlan, hogy az elaprózott segély veszti te-
kintélyét, csökkenti a hatást. Százakra volna szüksége 
az egyháznak s nyer 50 f r to t ; ez alamizsna, nem se-
gély, egyházaink méltóságát kisebbíti az, midőn úgy-
szólván kéregető koldusokhoz közelítő elbánásban része-
síti őket. Némelyik egyházmegye felszabadítja gyüleke-
zetét a segély-kérésre, pedig minden segély-kérés ön-
erőnk, méltóságunk s önérzetünk egy bizonyos részének 
feláldozását követeli áldozatul; ilyenekké nevelné gyiile-
zeteinket, nem lehet helyes eljárás. Költött okokkal, 
kikeres, tt érvekkel állanak elő, még pedig tekintélyes 
egyházak, kiknek a segélyre szorulásnak eszökbe sem 
vo!n 1 szabad jutni. Lelkészeink közül is csak azok len-

I nének segélyezendők, kiket a közrészvét s szánakozás 
visz a segélyzendők közé, vagy kik oly váratlan csapás 
alá jutottak, hogy súlya alatt roskadoznak ; de óva-
kodnunk kell attól, hogy a segélyezés kitartássá min-
dennapiasodjék; szigorúan el kell választani a segélye-
zendő s kiosztandó lelkészi állomásokat, mert hogy 
ilyek is vannak, az tagadhatatlan ; a jelenlegi elbírálás 
összetéveszteni látszik őket. 

A pápai főiskola gyűlés elé jött tárgyai közül fel-
említendő, hogy a gymnasiumi német-nyelvi tanszékre 
megválasztatott Kermay Dezső felső-lövői volt tanár ; 
Révész Kálmán hittanár s Horváth József gymnasiumi 
vallás tanár urakat pedig, tanári hivatalukban állandó-
sította. 

Egyházkerületünk misszió ügye szép lendületnek 
örvend és e gyűlésen nemcsak egyes új misszió pontok 
lettek kijelölve, de azoknak kerületeik is térrajzilag meg 
állapíttattak. Vannak már régebben felkarolt misszió 
pontjaink, melyekről a nyert tudósítások csak örvende-
tes tudomásul szolgá'hatnak. 

Nem feledkezett meg gyűlésünk a folyó hó 24-én 
Győr városában tartandó testvér egyházi ünnepélyről, 

! a jubileumon küldöttség által, melynek vezére püspök úr 
leend, fogja magát képviseltetni. 

A tiszai ág. evang. egyházkerület közgyűlése. 
A közgyűlés Miskolcon tartatott és e hó 10-ikén 

kezdődött a templomban istenitisztelettel. Péchy Tamás 
kerületi felügyelő hosszabb beszéddel nyitotta meg a 
tanácskozást, eleve ís kijelentve, hogy a közgyűlésnek 
igen sajnálatos ügygyei is kell majd foglalkoznia, mely 
az egyházra árnyékot vet és ez a pánszlávizmus. Indít-
ványára elhatározta a közgyűlés, hogy a király ő Felsé-
gének Tertbesen leendő tartózkodása alkalmával a kerület 
hódoló tiszteletét, tántoríthatatlan hűségét egy küldöttség 
fejezze ki. A küldöttség tagjai megvalasztattak. — 
Gzékus István püspök évi jelentése, mely a kerület egy-
házi, iskolai és vallás-erkölcsi életének hű képét adta, 
tudomásul vétetvén, indítványára a közgyűlés egyhan-
gúlag elhatározta, hogy a kerület a »Magyar protestáns 
tudományos irodalmi társasága pártoló tagjai közé 500 frt 
lefizetése mellett belép. Ugyancsak egyhangúlag elhatá-
rozta a közgyűlés, hogy Karsay püspöknek még e 
hónapban megtartandó 50 éves jubileumára üdvözlő ira-
tot intéz. 

A gyűlésnek legtöbb idejét a vall ás sérelmek és a 
pánszláv törekvések ügyének tárgyalása foglalta el. Tizen-
négy vallássérelem lett felemlítve, melyeket illetéktelen 
elkeresztelés állal követtek el. Péchy Tamás régi bajnak 
tartja az ügyet, mert hiszen ezek a sérelmek a protes-
tánsok részéről naponkínt ismétlődnek, és célszerűnek 
látná, ha az egyházkerület a testvér protestáns feleke-
zettel együttesen tenné meg a lépéseket az orvoslás 
iránt. Ha nem lenne sikere, akkor minden egyes sérelmi 
esetet az országgyűlés elé kellene vinni, hadd lássa a 
képviselőház, hogy itt tenni kell valamit, esetleg a tör-
vény módosításával is. Szontagh Pál a felterjesztés indo-
kai közé felvenni óhajtaná azt a kijelentését is a kerület 
nek, hogy ha a sérelmek nem orvosoltatnak, a kerület 
utasítani fogja a lelkészi kart, hogy ők is a róm. kath. 
plébánosok eljárását kövessék. 

Ezen pótinditványra hosszas és élénk vita keletke-
zett, mely azzal végződött, hogy az elnök véleménye 

j fogadtatott el. 
A pánszláv törekvések meggátlása ügyében még élén 



kebb és érdekesebb vita keletkezett . Két pánszláv agitátor 
ügye került tárgyalás alá. Mind a két egyén tanító a 
kishonti egyházmegyében. Klementisz Lajost megválasz-
tották tiszolci tanítónak. Ez az egyházmegyei gyűlésen 
állásában megerősíttetett. Czékus István püspök azonban 
arról értesült, hogy a nevezett tanító rajongó pánszláv; 
azért utasította az esperességet, hogy a tanítótól térít-
vényt (reversálist) vegyen. A tanító a térítvényt kiállí-
totta, a tiszolci egyháztanács azonban a térítvényt hatá-
rozatilag semmisnek jelentette ki. A püspök ennélfogva 
elrendelte, hogy az esperesség vizsgálatot Índífson az 
egyháztanács ellen s vonja fegyelmi eljárás alá azokat, 
a kik a térítvényt megsemmisítő határozathoz hozzájá-
rultak. Hanem az esperesség ezen meghagyásnak nem 
tett eleget. Szentivdnyi esp. felügyelő megbotránkozását 
fejezte ki a felett, hogy akadhat olyan egyháztanács, a 
mely a felsőbb egyházi hatóság intézkedését nemcsak 
hogy nem respektálja, hanem azt semmisnek meri nyil-
vánítani. Ez épen olyan, mintha a járásbiróság a kir. 
kúria Ítéletét mondaná semmisnek. Indítványozza tehát, 
hogy a közgyűlés a tiszolci egyháztanács eljárása felett 
rosszalását fejezze ki. (Altalános helyeslés.) Sőt, miután 
a kishonti esperesség sem járt el kellő erélylyel ez ügy-
ben, annak elnöksége ellen a rosszhiszeműséget kéri 
kimondatni. Czéner János kishonti főesperes előadja, hogy 
az előtte szóló beszéde sértés, azt el nem fogadja, sőt 
az ellen óvást emel. 

Szentivdnyi felügyelő az egész dolognál, ha nem 
tényezőnek, de értelmi intézönelc a főesperest tartja. 
Péchy Tamás elnök a*t hiszi, hogy a közgyűlés a tiszolci 
egyháztanács ellenében kimondja rosszalását, de ennél 1 

talán tovább ne menne. 
Most következett a másik, még feltűnőbb pánszláv 

ügy. Szalva Karoly klenóci tanító sDomovy Calenda« j 
cím alatt egyházi naptárt szerkesztett, melyben a ma-
gyar haza és nemzetiség ellen izgat s Hurbánt, Daxnert 
és társait vértanuk gyanánt tünteti föl. A hírlapok útján 
erről Czékus István püspök- tudomást vévén, u'asította ' 
az esperességet, hogy a nevezett tanító ellen a fegyelmi 1 

eljárást indítsa meg. Az esperesség ez ügynél sem tett j 
semmit. 

Péchy Tamás elnök tehát újból utasítaná az espe- ! 
rességet, hogy záros határidő alatt a fegyelmi eljárást 
indítsa meg és a nevezett tanítót függessze fel. Szentivdnyi 
felügyelő előadja, hogy a főesperes pártolja a nevezett 
taní tót : tegnap is azt mondta róla, hogy egyike a leg-
jobb tanítóknak. (Egy hang : maga a főesperes árulta a 
kalendáriumot.) Uzener János főesperes: Most is azt 
mondja, hogy Szalva Károly egyike a legjobb tanítók-
nak. Neki, mint tanító ellen nincs semmi kifogása. Az 
íróhoz pedig nincs semmi köze. Az a sajtóbiróság dolga. 
Sem ő, sem az egyházkerület nem sajtóbiróság. Hörk 1 

József: Nagy vétség és mulasztás volna azt az embert 
tanítói állásában továbbra is meghagyni Hiszen szeren-
csétlen gyermekeket nevel az ilyen, a ki már gyenge 
korában beoltja a gyermekbe a haza és nemzet iránti 
gyűlöletet Az ilyen tanítót az iskolában megtűrni egy 
pillanatig sem szabad. Azután ő még ezzel nem elég 
szik meg, hanem a felnőttek számára — most már 
mint »író« — ilyen naptárféle eledelekről gondoskodik. 
Intézkedjék a közgyűlés, hogy az az ember az iskola 
küszöbét többé át ne lépje Klamarcsik Károly rozsnyói 
tanár a főespereshez fordulva, csak annyit mondott : 
Hiába mosakodik a szerecsen, nem moshatja magát 
fehérre. Péchy Tamás nem tartja veszélyesnek az egész 
dolgot, meit hiszen ezek a szegény emberek — ha még 
szócsövei lennének is a hátuk mögött álló nagy marti- j 

roknak — nem igen fognak ellenünk forradalmat csinálni 
és nem igen fognak bennünket a mi édes magyar ha-
zánkból kiszorítani. Hanem az eszme maga üldözendő s 
kimondja a határozatot, hogy a kishonti esperesség Szalva 
Károly tanító ellen záros határidő alatt a fegyelmi eljárást 
indítsa meg s Őt állásától rögtön függeszsze fel. Ruthényi 
Béla kishonti esperességi felügyelő kérdést intéz a köz-
gyűléshez, hogy mit csináljon ő akkor, ha a főesperes 
vonakodni fog a kimondott határozatot végrehajtani? 
Mayerszky Béla nyiregyházi felügyelő azzal felel, hogy 
ő ellene is meg kell indítani a fegyelmi eljárást. 

A bács-szerémi esperesség közgyűlése. 
E hó 9—io-én tartotta évi rendes közgyűlését a 

bács-szerémi ág. hitv. ev. esperesség, mely igen látoga-
tott volt. A lelkészek közül csak azok nem jelentek 
meg, kiket vagy betegség, vagy egyházi teendő tartott 
otthon, és a világiak is nagy számban gyűltek egybe. 
Nemcsak a kiskéri peres ügy és a Stelczer lelkész felett 
hozott ítélet, hanem az esperességnek elintézendő rendes 
tárgyai is szaporították a közgyűlés közönségét. E g y 
pár úri hívünk, kik először jelentek meg a gyűlésen, ki-
tartó érdeklődéssel kisérte a tárgyalásokat egészen a 
gyűlés bezártáig. 

Az esperességi közgyűlés előtt az esp. gyámintézet 
gyűlése tartatott. Ez után az esperességi közgyűlést 
nyitotta meg Scultéty Ede, esperességi felügyelő üclvözlő 
beszéddel, melynek folyamán felkérte az egybegyűlt 
egyházi és világi tagokat, hogy tárgyilagosan és higgad-
tan vennének részt a tárgyalásban, annál inkább, mert 
egy pár fontos és komoly ügy intézendő el. 

Következett azután a főesperes évi jelentése, mely 
sok szép vonásban tüntette fel az egyes egyházak fejlő-
dését és hitbuzgóságát, bevezetésében pedig erélyes 
hangon rosszalja ama nálunk elharapódzott sajnos visz-
szásságot, mely szerint ügyes-bajos dolgaink orvoslását 
nem az illetékes hatóság útján, hanem a lapokban kö-
zölt kifakadások által akarjuk elérni. Mi annál szomo-
rúbb dolog, mert ez által nemcsak az elkeseredést szítjuk, 
hanem egyházunk tekintélyét Ís a nyilvánosság előtt meg-
hurcoljuk. 

A főesperesi jelentés eme része általános helyes-
lésre talált, és én a magam részéről is hozzáteszem, 
hogy vajha elvalahára a jelzett anomalia esperességünk-
ben végképen megszűnnék és helyébe az őszinte testvéri 
szeretet lépne. 

A közgyűlés tárgyai közül legtöbb időt vett 
igénybe a kiskéri peres ügy, mely tudvalevőleg ab-
ból áll, hogy Koch lelkész nemcsak istentagadással, 
hanem úgy ő, mint a kiskéri tanítók is, különféle köte-
lesség-mulasztással voltak vádolva. Az ezen ügyre vonat-
kozó vizsgálati jegyzőköny vek, vádiratok és védekezések 
felolvasása után a közgyűlés, kü'önösen Sztehló József, 
glorsáni lelkész és Rohonyi Gyula esperességi ügyész és 
országgyűlési követ remek és tárgyilagos felszólalásai 
után azon meggyőződést nyerte, hogy az istentagadási 
vád alapján bizonyító okok hiányában Koch József lelkész 
ellen közkeresetet megindítani egyáltalában lehetetlen és 
így eme vád alól a vádlott teljesen felmentetett. Kon-
statálható volt azonban több rendbeli kötelesség-mulasz-
tás, valamint viszálykodási hajlam, mely okoknál fogva 
a közgyűlés azon határozatot hozta hogy Koch lelkész 
az esp. elnökség által hivatalosan megrovassék és szigorú 
kötelesség teljesítésére, valamint csendes és békülékeny 
életre utasíttassák. 



Hasonlóképen konstatálható volt az is, hogy a 
kiskéri tanítók iskoláiban tiltott testi büntetéseket alkal-
maztak és többször tobzódásnak adták át magukat, 
miért is közgyülésileg megrovattak és felelősség terhe 
alatt illedelmes magaviseletre utasíttattak. 

Ezen kellemetlen ügy ilyetén elintézése után sző-
nyegre került Stelczer Frigyes lelkész két folyamodványa, 
melyek egyikében azt kéri a közgyűléstől, hogy miután 
a békési törvényszék hivatlába való visszahelyezését ité-
letileg elrendelte, távolítsa el Langhofert, a kiszácsi 
adminisztrátort ; a másik folyamodványban pedig azt 
kívánja, hogy a közgyűlés arról intézkedjék, miszerint 
a kiszácsi papi fizetés egyik fele néki, másik fele az 
adminisztrátornak szolgáltassák ki. 

A közgyűlés legjobb akarata mellett ezen kérelmek 
folytán új intézkedésekbe nem bocsátkozhatott azon egy-
szerű oknál fogva, mert a békési esperesség nemcsak 
Stelczer lelkész-felfüggesztési kérdésében, hanem minden 
ezzel összeköttetésben álló más kérdések elintézése végett 
lett delegálva, s az esperességnek várni kell, míg a 
békési egyházi törvényszék ez ügyben hozott Ítélete 
jogérvényre nem emelkedett. 

Következett a kiszácsi presbyterium abbeli kérelme, 
járna közbe az esperesség, hogy miután Stelczer lelkész-
nek a békési consistorium Ítélete már megküldetett, néki 
is küldessék meg ezen Ítélet, nehogy az az elleni fel-
lebbezés lehetőségétől elessék, miután Haviar úr eljárá-
sával nincsen megelégedve, mert vádiratából — úgy 
mond — a legsúlyosabb vádakat, melyek Stelczer ellen 
emeltettek, kihagyta. 

A közgyűlés eme kérelemnek sem adhatot t helyet, 
mert nem a kiszácsi egyház a vádló és így a kedélyek 
megnyugtatására mást nem tehetett, mint hogy a kér-
déses folyamodványt a békési esperesség elnökségéhez 
tette át. 

Ezzel a gyűlés kellemetlen tárgyai el voltak intézve 
és a rendes, az egyházi életet csendes úton fejlesztő 
ügyek kerültek napirendre. Ezek közül pedig kiemelen-
dők a következők : 

Schneider Henrik, titeli lakosnak, ki a titeli fiók-
egyháznak 790 frtot adományozott, a gyűlés köszönetet 
szavaz. 

Okéren Wer ' e Henrik 50 ik születésnapja alkal-
mából a templomépítéshez 10 000 fali téglát ajándékozott. 

A bács-szerémi esperesség, mint alapító tag 100 fo-
rinttal belép a »Magyar protestáns tudományos irodalmi 
társulat «-ba, szintúgy 10 évre évi 4 frt fizetés mellett 
tagja lesz a Luther-társaságnak. 

Sajnálattal tudomásul veszi Roth T. K. ó-verbászi 
lelkésznek az alesperssi, özvegy-árva-intézet bizottsági 
elnöki, árvaház-ügynökségi és az új-verbászi algymnasium 
elnökségi hivatalairól való lemondását, mely hivatalokban 
évek hosszú során át fáradhatatlanúl működött s azoktól 
makacs szembaja miatt kénytelen megválni A közgyűlés 
az e hivataloktól távozónak szerzett számos érdemeit 
jegyzőkönyvileg megörökíti. 

Az egyházi perrendtartás Rohonyi Gyula, espe-
rességi ügyész és országgyűlési követnek észrevételés 
végett ki levén adva, annak indítványaival, melyek sze-
rint a canoni vétségek felsorolása, mint az anyagi tör-
vénybe tartozók a perrendtartásból hagyassanak ki. de 
előbb a fegyelmi vétségek alapíttassanak meg, elfogad 
tátott Kiskér Csepcsányi István agg tanítóját 336 frttal 
nyugdíjaztatta. 

A szabadkai misszió lelkésze Szabadka városától 
10 hold földet és évi 100 frtot kapott. A misszióhoz 
Apatin is csatlakozott. 

A szarvasi tanári nyugdíjalapra befolyt az espe-
| rességből 61 frt 55 kr, mely rendeltetési helyére már el 
1 is küldetett. 

Az esperesség a kerületen indítványozni fogja, hogy 
a Baldácsy-alapból befolyó jövedelem szigorúan a vég-

1 rendelet értelmében osztassék e l : 1) pusztuló és építkező 
egyházaknak, 2) püspöki díjazásra, 3) szegény lelkészek-
nek és 4) szegény papözvegynek. Tisza-Kálmánfalván, 
mely új telepítvény, az evang. fiókegyház szervezve és 
Kátyhoz csatolva van. 

Boszniában egy új 500 lélekből álló protestáns 
telepítvény létezik Franz-Josefs-Dorf név alatt, ottani 
híveink lelki gondozást keresnek nálunk, s a szurcsini 
utazó lelkész őket már meg is látogatta. A közgyűlés 
felhívja a szurcsini lelkészt, hogy ezentúl is érintke-
zésben maradjon e hívekkel, s ha lehet, őket lelkileg 
gondozza. 

A többi tárgy apróbb belügy. De mindenből látni, 
hogy, bár lassan, esperességünk egyházi élete minden 
kellemetlen súrlódás mellett is fejlődik, területe tágul. A 
szent lélek ereje és békéje legyen velünk! 

Bierbrunner Gusztáv, 
esperességi főjegyző. 

Ö n v é d e l e m . 
Ha Kálmán Farkas úr a »Prot. Egyházi és Iskolai 

Lap« 20-ik számában a megtámadások elleni feleletadásra 
mintegy fel nem hivott volna ; ha reform, énekügyünk 
érdekében némely észrevételt tenni szükségesnek nem 
tartanám ; ha tekintetbe nem venném, hogy egy reform, 
tanitóképezdei ének- és zenetanárnak iskolai tanításai 
által is, de különösen nyilvános felszólalásai által ref. 
ének- és zene-ügyünk előhaladására jótékonyan és buz-
dítólag kellene ha tn ia : hallgatással mellőzném Oláh 
Károly úrnak a »Mutatványra s Chorálkönyvemre« tett, 
s ezen becses lap f. évi 27. s 28. számaiban megjelent 
bírálati észrevételeit. Az adott körülmények között azon-
ban kötelességemnek tartom az önvédelmet annyival is 
inkább, mert az ilyen természetű birálat sem az én, sem 
mások önzetlen munkálkodására nem lehet biztató, és 
mert teljes meggyőződésben vagyok az iránt, hogy Oláh 
K. úr kedvezőtlen Ítéletének — mint az az alábbiakban 
kimutatva leend — épen semmi elfogadható alapja nincs, 
a mennyiben az általa hibásaknak vélt s olyanoknak 
feltüntetett összhangzati kapcsolatok nemcsak a zene-
tudósok által vannak megengedve, hanem a legkiválóbb 
zeneszerzők műveiben is gyakran, sőt mondhatni nagyobb 
számmal fordulnak elő, mint méltatlanul megtámadott 
szerény művemben. 

Időnyerés, helykímélés s világosabb áttekintés szem-
pontjából célszerűbbnek tartom a Chorálkönyvre vonat-
kozó általános biralatot elemezni előbb, s csak azután 
térni át a Mutatványt illető észrevételekre ; ekkép ugyanis 
a Mutatvány ellen emelt számos kifogásra — a mennyi-
ben azok ereje már az átalános birálat tárgyalása közben 
fog megsemmisülni — nem lesz szükség később egyen-
ként visszatérni. 

Bár magyar zeneirodalmunk nem kevés számú s 
nem jelentéktelen becsű részint eredeti, részint átdolgo-
zott Összhangzattannal dicsekedhetik, milyenek Bartay, 
Schmidt, Birtalus, Heinze—Egner, Bátori, Ábrányi, Benkő 
művei : ezek közül mindazaltal Ábrányi művére fogok 
inkább hivatkozni azért, meri biraló is azt használja 
— saját val'omása szerint — a n.-i őrö-i tanítóképezdé-
ben A kifogasolt hangzatok al nugegy^ző példákat 
pedig a követKe/ő művekből veszem: 1) Sz. Nagy 



Károly »Templomi és halotti Karénekes könyvéből*, 
mely mű már 28 év óta közkézen forogván sokak által 
csalhatatlan tekintélynek tartatik, melyről bíráló is a 
legnagyobb elragadtatással úgy nyilatkozott, hogy benne 
énekeinket »a legszebb kidolgozásban találhatjuk fel.« 
2) »371 vierstimmige Choralgesange« című műből, melyről 
Ábrányi Kornél (Általános Zenetörténet 70. 1.) azt írja, 
hogy az abban foglalt Chorálletételek »a szólamvezetés, 
harmóniai gazdagság és mesteri kidolgozásnak utolérhe-
tetlen mintaképei maradnak minden időben.« E mű 
Bach Sebestyén Jánosé, kiről ugyancsak Ábrányi állítja, 
(68. 1.) hogy »oly bevégzett tökélyű műveket teremtett, 
hogy az utánna következett zenetudósok mondhatni az ő 
gyakorlati műveiből vonták le amaz elméleti szabályo-
kat, melyek még ma is érvényesek.« 3) Az Oláh Károly 
és Sz. Nagy József nevei alatt két részben megjelent 
»Templomi és temetési Karénekek® című műből; hogy 
lássa a szíves olvasó, miszerint 0. K. úrnak, mint szer-
zőnek műve mivé lenne az általa Chorálkönyvemre alkal-
mazott jóindulatút birálat mértéke szerint! Szabadságot 
veszek magamnak néha más művekből is idézni. De ha 
valaki keveselné az általam felhozandó példákat, szívesen 
fogok szolgálni számos idézettel a Bach után élt neve-
sebb Chorálköny írók s orgonaműszerzők, mint Kühnau, 
Fischer, Rinck, Hentscel, Ritter, Korner, Lehmann stb. 
műveiből is. 

Az alább csak számszerint feltüntetett, de helykí-
mélés végett nem idézett adatok valóságáról, kezeske-
dem, egyszersmind kész vagyok az általam nagy gond-
dal s nem kis fáradsággal kijegyzett egyes példákat 
bárkinek rendelkezése alá bocsatani, sőt azokat biráló 
kívánságára, nag> tiszteletű szerkesztő úrnak engedel-
mével e becses lap hasábjain közzétenni is hajlandó 
vagyok. 

Nézzük tehát elsőben a Choralkönyv bírálatát. 
Biráló legelsőben is a hangzatok szétszórt állását 

kifogásolja, a mennyiben olykor a Bass és Tenor szóla-
mok egymástól nemcsak tized, de tizenketted távolságra 
is állanak, s ezt feltűnően hibás szólamvezetésnek nyil-
vánítja. A tizenketted hangköz Nagy K. Karénekesköny-
vében a következő Zsoltárok soraiban található fel : I. 2, 
— II. 1., 3., — III. 12., — V. 2., — VIII. 2., — 
IX. 2 , — XI. 2., — XII 1., — XV. 1., 2., — XVIII. 
3., 6. és 7., — XIX. 2.. 9., —XXII . 6., 7., — XXIII 3 , 
— XXIV. 4 , 5 - . - XXVII. 1., 3. és 8., - XXVIII. 
4 , 5 . , — XXX. 5., — XXXII. 3., — XXXIV. 3 , 7., 
— XXXV. 1., 4., — XXXVIII. 1., — XL. 2. és 8. 
soraiban. Legyen elég az idézetből. Csak a végösszegre 
mutatok. Nevezetesen míg szerény Chorálkönyvemben 
178. Chorálletételnél csak 67-szer, addig Nagy K. úr 
Karénekeskönyvében 164 Chorálnál 110-szer fordul elő 
tizenketted intervallum. Bach fenntemlített művének pe-
dig csak 10 első Choráljában is 40-szer találkozunk 
tizenketted hangközzel. Oláh úr és társa művéből ide-
vonatkozó példákkal nem szolgálhatok, mert férfikarra 
szerzett műveknél a hangkör szűk volta miatt (16—18 
hang) szinte lehetetlenség is a hangoknak tizenketted 
viszonyba jönni. A hangzatok összeszorított állása pedig 
oly gyakran fordúl elő minden négyhangú letéte'nél, 
hogy idevonatko/ólag idé^et-kre hivatkozni, merőben 
fele*1 eges. Tevés bírálónak ama következtetése is. mintha 
a Ch<>rál k^dolgo ója a hangzatok tömör vagy szétszórt 
állása m a t t lenne kénytelen olykor a négy szólamot 
ötödixkel is megs aporí'ani mert az énekműs/erzők altal 
n<-m kényszerűs gből. h<nem ' e jesebb ha gz is elérése 
végett szándékosan -zokott o ykor — különösen t>ezatá-
soknál — a', ötöd.k szólam bevo atni. Tapasztalhatta ezt 

mindenki, ki a műének!ésben valaha gyakorolta magát. 
Különben is az ötszólamosítás nem számtalanszor, hanem 
csak 12-szer alkalmaztatott nalam; Nagy K. művében is 
előfordul ötször. 

(Folyt, köv.) Szügyi József, 
orgoniss a-k ántor. 

R É G I S É G E K . 
Bornemisza Péter dunavidéki első református 

püspök élete és munkái. 
(Folytatás.) 

A rendelkezésemre álló csekély adatból igyekezem 
történeti hitelességgel lehetőleg időrendben vázolni to-
vább az ő tevékeny, dús életét. De itt jó előre meg-
jegyzem, hogy nem szabad csudálkoznunk Bornemisza 
azon sajátságos gondolkozásmódja felett, hogy ő az 
ördög, avagy a sátán személyes létezését feltétlenül hitte. 
De nem is tesszük ezt, ha ismerjük a XVI. század tör-
ténetét, és az akkor élt nemzedék gondolkozásmódját, a 
mely a meghasonlott ország keserves szenvedéseiben, a 
nemzetet bűneiért méltán ostorozó Isten büntető kezének 
működését látta. Hiszen ha olvassuk a nálunknál is ked-
vező fogadtatásban részesült Spurgeon Egyházi beszédei-
nek német fordítását, azokban csaknem minden lapon 
találkozunk az ördöggel, mely oly élénk színekkel van 
ecsetelve, hogy az ember szinte látja amint jön, és bi-
rodalmát készül építeni. Miért Ítélnők hát el ezért a 
XVI. század emberét, a ki gyermekkorában még szob-
rokat, faragott képeket is imádott. 

Helyén valónak tartottam itt emlékezni meg magán 
viszonyairól is, a melyeket ő maga feljegyezgetett az 
»Ördögi kísértetekről« írt művében, melyből csupán az 
összefüggés könnyebbségeért szószerint idézem a meg-
felelő helyeket. 

Az első prédikációban a 683. levélen ezeket írja : 
»Az Istennek naponként való sanyargatását egy néhány 
száz nyavalyáimból is tanultam ; kemény és halálos be-
tegségimből, fogságimból, szegénységimből, három fele-
ségim s öt gyermekim ha'áliból, és kemén(y) dögvei 
való ostorozásokból, cselédemnek (t. i. családomnak) 
sok nyavalyáiból, kik közül heten halának 1557-be Semp-
tén ez iráslcor} némelyek meg is gyógyultak. így jártak 
sokan többen. Mert talán húszszor való százezernél töb-
ben holtak meg három esztendői dögbe, az egész világ 
szerte.« 

A 822. és 813. levelet egészen ide írom, melyeken 
»Raytam történt dolgok« cím alatt önmagáról beszél, és 
amelyből azonkívül hogy teljesen kitűnik az, mennyire 
hitt az ördög személyes létezésében és hatalmában, be-
pillanthatunk családi életébe és an> agi á'lapotába, körül-
ményeibe is, melyekről így emlékezik meg. 

»Tudok oly napot, hogy Sátán elkezdette az ha-
ragra, az szorgalmatosságra, az bujaságra való indítást, 
és azokban ugyan oktalanúl megbolondított volna, 
ha az Úr hozzám nem tért volna. Mert az nap Jobbá-
gyim ellenem felrohantak, és morgottak velem es bocoz-
tak (búcsúztak) és költözettek ok nélkül. Feleségem is 
azomba megháborított igen apró dolog miatt, és hol 
egyik hol másik gyermekim szófogaditlanságokkal. Kikre 
felindultam, hogy verekedgyem kö' tök, é* azonba t. i. 
(azonközben) az Wr más gond<>lat<>t hozott, és nem 
eresztett reá. Ezek ut^n mindgyárt kocsisom, szolgáim és 
más gyermekim, az után szakaezom : Az apró gye.rmet.skék 
riwtak, siwtak reám és ki beteg-égbee-ett bennek. Azon 
napon könyv Nyomtatóim reám részegeitek, és velem ke-



tőitek (t. i. kötekedtek). Könyv kötőim bocsoztak. Még 
az ebek is az tyúkokat kergették és megölték, azokat 
egyfelől meghattam, hogy az vízbe vessék, más felől más 
dolgom érközett Az lovak elszaladoztak és edgymást 
annyira marták, hogy senki el nem érhetné, hanem ő 
maguk ledőlnének és az véres veriték lecsorgana róluk. 
Oskola mesterem és udvarló Dedkim (t. i. inaskodóim, 
felszolgálóim) étel fölött szomorítottak, Étel után hol fel-
házamba mentem imátkozni, hol kertben, és azokat velem 
félbe hagyatták. Tanulni akartam, és barátim panaszol-
kodni hozzám jűttek, az város népe, az Gróff (t. i. Balassa 
Menyhért) az tisztartó reám izentek, hol egyről, hol más-
ról. Mindezek edgynihány képpen egy nap háborgattak. 
Kikből eszembe vettem nyilván, h o g y : egy ördög nem 
győzte volna ezeket, hanem ugyan seregvei futostak ellenem. 
De mindazáltal az Wr ennyi kegyelmességgel volt hozzám, 
hogy néha elbusúltam, néha elpanaszolkottam, kiáltottam 
és csaknem szítkozóttam is, de ismét magam megtartóz-
tattam.* 

Majd a 824. levelen leírja fia halálát, és így sóhajt 
fel: »Végre elvevé (t. i. az Isten) tíz esztendős Peti 
fiamot. De miért hogy az gyermek jó tanuló vala, és 
az Egyházbann is Catechismust tanyított, és otthon is 
az több cseléddel (t. i. családdal) imátkozott ; ezzel vi-
gaztalá meg az W r Isten, hogy noha gyermek volna, 
de száz esztendős ember is, még Dávid király is, és 
Szent Pál, is nem mondhatná szepben és ájtatosban ímez 
igéket : En édes Istenem bocsásd meg az én bűneimet, az 
te szerelmes Fiadért. E e y nap pedig többszer százs7or-
nál kiáltotta édes szóval az Wr Istent, és az Mi Atyán-
kot is szépen elmondta, kinek halála mindazonáltal egy 
ideig igen nehéz volt.« 

Érne terjedelmes idézetet azért írtam ide, hogy 
megtudjuk belőle, mi zerint háromszor nősült, szép nagy 
családja volt, mert öt, majd más helyen hét gyermeke 
haláláról s némelyek meggyógyulásáról beszél. A felsorolt 
cselédek gazdagságáról tesznek bizonyságot, volt sza-
kácsa, kocsisa, szolgái, inasa ; könyvnyomtató műhelye, 
jobbágyai, lovai. De ezeknél fontosabb az, hogy iskola-
mestere is volt; tíz esztendős Péter fia már az »egyház-
ban « katechismust tanított, (hihetőn csak olvasott) és ott-
hon is ez imádkozott családjával Beszél fogságiról is, 
melyekből hihetően főrangú pártfogói közbenjárására 
menekült ki, avagy talán — mint egykor Pál apostol-
nak római — úgy néki is hasznára volt magyar ne-
messége ? 

Lássuk most már az ő rendkívüli szellemi műkö-
dését, kiadott könyveit, azok fogadtatását, hatását. 

Mint fentebb, a nagy-szombati tanácshoz intézett 
levelében, láttuk, már 1569 őszén szándékozott kiadni 
evangyeliumi magyarázatait, hogy mindenek olvashassák, 
valakik az eféle tanúságokat éhezik, melyből már akkor 
háromszáz ívnyi készen volt. Ily nagy munka kiadása 
sok költségbe 1 erűit s úgy látszik, hogy ő is lassan tudta 
előteremteni, a mit levelében felemlített: »az könünec pe-
dig kiniomtatása töbre menne ezer forintnál«, mivel csak 
1573-ban jelenhetett meg az első kötet 460 negyedrétű 
levélen, melynek első felét Huszár Gál nyomatta komjáthii 
nyomdáján, a másodikat pedig már maga Bornemisza nyo-
matta Semptén, saját nyomdájában; melyből azt követ-
keztethetjük, hogy Huszár Gál ez évben meghalt, s 
Bornemisza az ő örököseitől vette át nyomdáját, melyet 
igazolna eme megjegyzés is : »Nyomtatasa Comjatin 
keszdetet Huszár Gál által, vegesztefett Sempten. Mind-
szent hauanac első napian enni eszteíndeobe 1573. Kibeol 
dicertessec az. Vr Isten neue. Amen.« A műnek teljes 
címét ide iktatom Szabó Károly »Régi Magyar Könyv-

tárt- ából azon megjegyzéssel, hogy Bornemiszának ez 
már második nyomatott munkája; az elsőt még bécsi 
tanuló korában adta ki, de a melyből ma már egy pél-
dány sem ismeretes. 

(Folyt, köv.) Thúri Etele, 
fegyházi ref. lelkész. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Szeberényi Gusztáv bányakerü-

leti püspök f. hó 21-ikén kánonszerű egyházlátogatásra 
indul a bánáti esperességben hol 18 nap alatt 9 egy-
házat fog megvizsgálni. — A pápai főiskolában ürese-
désben volt német-nyelvi tanszékre Kermay Dezső felső-
lövői volt tanárt a dunántúli egyházkerületi közgyűlés 
megválasztotta. — A tiszántúli egyházkeríi'etben az üre-
sen állt egyházkerületi tanácsbiróságra általános többsé-
get senki sem nyervén, újabb szavazásra Kovács Ferenc, 
Komjáthy Béla és Vállyi Árpád tűzettek ki, mint a kik 
legtöbb szavazatot nyertek az első választásnál. — A 
tatai egyházmegye újonnan választott esperese, őzike 
Lajos, a f. hó 9-én tartott tractualis gyűlésen foglalta el 
hivatali székét. — Pukánszky Béla, a pozsonyi theolog. 
akadémia újonnan választott rendes tanára szept. 7-én, 
a tanév ünnepélyes megnyitásakor, tartja székfoglaló 
beszédét. 

* Papi vizsga. A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerü-
letben az egyetemes gyűlés által elrendelt papi vizsga 
Eperjesen f. é. szeptember 8-án tartatván, felhivatnak 
azon tiszakerületi theologus ifjak, kik a szakvizsgát ki-
állva lelkészi hivatalt viselni akarnak, hogy ezen vizsgára 
f. é. szept. 1 sejéig a püspöki hivatalnál jelentkezzenek. 
Rozsnyón, 1887. aug. ló-án. — Czékus István, evang. 
püspök. 

* Figyelmezteles. Az ev. Tisza-keriiletben a papi 
vizsgálat a folyó évben szept. 7—8. napjain Eperjesen 
fog tartatni. Figyelmeztetik minden megjelenni jogosult, 
miszerint főtisztei. Czékus István püspök úrnál (Rozsnyó, 
Gömör) jelentkezzék. Kelt Eperjesen, 1887. aug. 13-án. 
— Hórk József, theol. dékán. 

* Érfesites. A bonyhádi algymnasiumban a beha-
tások szept. 1 —4-ik napján történnek. A javító vizsgák 
aug. 31-dikén teendők le. Az igazgatóság a koszt, szál-
lást és cserét-adókról jegyzéket vezet, s esetleges fel-
szólításra szívesen ad felvilágosítást. A tápintézetbe 
valláskülönbség nélkül vétetnek fel a tanulók. Miután 
már több oldalról kérdés intéztetett valljon elkészül-e 
az új épület ; kijelentem, hogy jövő hó elsejére teljesen 
kész lesz. Bonyhád, 1887. aug. 13. — Marhauser Imre, 
igazgató. 

* Egy újonc esperes kérdése. Fölmerült eset 
alkalmából, jelesül egy tanító választási ügyben bátor 
vagyok a nagyérdemű olvasó közönség minden rendű 
tagját felhívni egy kis eszmecserére ; főként pedig azon 
igen tisztelt urakat, kik leghivatottabb magyarázói az 
általuk alkotott törvénynek, fölkérném, kegyeskedjenek 
szabatos értelmezését adni a köznevelési és közoktatási 
szervezet 47. §-ában foglalt amaz intézkedésnek, hogy a 
rendes tanítókat az iskolaszék meghallgatásával a pres-
byterium vá'asztja Involválja-e ez a fogalmazás az iskola-
szék szavazási jogosultságát? vagyis azt, hogy a pres-
byterium s az iskotaszék tagjai egyenlő szavazati joggal 
bírnak tanítóválasztás esetében ? A kérdést feltevő egy-
úttal szabadságot vesz magának egyéni felfogása szerint 
igennel felelni a föltett kérdésre, egyszerűen így okos-
kodván : hogy az iskolaszék meghallgatása a választási 



actus alkalmával nem jelenthet egyebet, mint a pályázók 
egyikének vagy másikának ajánlatba, vagy jelöltségbe 
tételét ; már pedig a kinek ehhez joga van, az kétség-
kívül szavazási jogot is gyakorolhat. És ha az úgyneve-
zett községi iskolákba az iskolaszék tagjai jogosúvák 
egyedül a tanítókat választani: azt hiszem, hogy ha már 
az illetékes hatóságok jónak látták a szabadelvűség te-
rén megtenni azt a retrográd lépést, hogy a tanítóvá-
lasztásra nézve megvonták a néptől a választói jogosult-
ságot, lega'ább a felekezeti iskolaszékek tagjai, kiknek 
épen hivatásukban áll iskolai ügyek elintézésében fele-
lősség terhe mellett híven forgolódni, ama joggyakorla-
tából nem céloztattak kizáratni. Én a dolgot így fogom 
fel egyszerű eszemmel, ha tetszik, szóljanak hozzá a 
bölcsebbek és tapasztaltabbak. — Quod capita, tot 
sensus. 

* A pozsonymegyei evang. esperesség közgyű-
lése Pozsonyban tartatott meg Ritter Károly főesperes 
és Kalenda János felügyelő kettős elnöklete alatt. A 
tartalmas és kitűnően szerkesztett esperesi jelentés tu-
domásul vétele után több közérdekű tárgyban hozott 
hazafias határozatokat a szépen latogatolt közgyűlés. A 
portómentes hivatalos leveleknek az államnyelvén való 
címezését az esperesség mostani határozatában is pár-
tolja. A Túróc-Szent-Mártonban tervezett tót gimnázium 
létesítését határozottan ellenzi (igen helyesen). Á pozsonyi 
lyceumtól tavaly a pánszlávok izgatására megvont egy-
házkerületi segély visszaállítását melegen óhajtja és a rá 
eső járulék fizetését még az esetben is teljesíteni ígéri, 
ha az egyházkerület nem ily értelemben határozna. Az 
• Irodalmi Tár?aság«-ba az esperesség ioo frtos alapító-
ként évi 6 forint fizetésével belép. Melegen üdvözöljük a 
pozsonymegyei esperesség derék vezetőit, kik a dunán-
inneni evang. egyházkerületben sajnosan elharapózott 
pánszláv törekvésekkel szemben bátran lobogtatják a 
magyar hazafiság és evang. műveltség zászlóját! 

* A mosonyi ev, egyházmegye ez évi közgyűlése 
hitbuzgó érdeklődéssel folyt le Magyar-Ocáron, e kath. 
jellegű városban, Scliuh Ágoston esperes és Major Fer. 
feliig) elő kettős elnöklete alatt. A népes gyűlésnek tör-
téneti mozzanata is volt, a mennyiben 200 évvel ezelőtt 
épen ezen hónapban űzték ki innen az evang. papokat, 
akkor kobozták el két templomát, a mikor most egy-
házépítő tanácskozásra gyűltek össze az ev. egyházak 
képviselői. Az esperes kitiinő jelentése hű képben mutatá 
be az esperesség áldásos hitéletét, a hívek példás áldozat-
készségét s a gyülekezetek virágzó egyházi-isko'ai életét. 
A gyámintézet javára 108 frt 25 kr gyűlt be, a lelkészi 
gyám- és nyugdíj-intézet oly szépen virágzik, hogy egy 
özvegynek 300 frt gyámdíjat, egy lelkésznek neg) ven 
évi szo^ála t után 300 forint nyugdíjat képes adni, s az 
elbetegesedett lelkész káp'ántartásra évről-évre IOO forint 
segélyben részesül. Az intézet e virágzó állapota bölcs 
szervezetének köszönhető, mely szerint minden esperességi 
lelkész és gyülekezet évenkint 15—15 frt járulékot tarto-
zik fizetni az intézet javára. 

* Rövid hi rek. A debreceni főiskolában megürese-
dett két rendes tai székre 13 pályázó jelentkezttt, és 
pedig a jogi tanszékre : dr. Kovács Pál és dr. Szigethy 
Lehel kecskeméti jogtanárok, dr. Pápay Imre és dr. Bakos 
Imre volt hely. jogtanárok, dr. Ozosy István debreceni 
ügyvéd, Kóródy Sándor beregszászi árvaszéki ülnök, 
dr. Némethy Károly beliigyminiszt. segéd-fogalmazó és 
dr. Bartha Béla ügyvédjelölt ; a gymnasiumi tanszékre: 
Katona Mihály kecskeméti, Faragó Bálint mezőtúri , 
dr. Dóczi Imre nagy-kőrösi, Vo. ári Gyula szathmári és 
Jancsó Géza nyíregyházi gymnasiumi tanárok. — A 

dunáninneni ev. egyházkerület f. hó 23-ikán Pozsonyban 
tartja meg ez évi rendes közgyű'ését. — A »Protest. 
Közlöny*-ben megje'ent »Szelíd polémia* cimű vezércikk-
sorozatra az élesen megtámadott »Dunamelléki« tüzetes 
választ irt, melynek közlését tárgyhalmaz, miatt a jövő 
számra kellett ha'asztanunk. 

* Gyászhir. Jancsovics István szarvasi kiérd, lelkész 
a maga és gyermekei nevében fájdalmas szívvel tudatja 
szerencsétlen fiának, Jancsovics Imre hites ügyvédnek 
folyó évi augusztus 10-dikén eskorban történt kimultát. 
Temetése e hó 12-én Szarvason ment végbe. Béke leng-

j jen hamvai fölött l 

N E C R O L O G . 

V á r a d y J ó z s e f 
1809—1887. 

Az élet és idő súlya alatt — 78 évvel vállain — 
roskadott le az Úr országa tovább építésének s megszi-
lárdításának munkájához oda állított sáfárok közül, a fent 
olvasható név viselője. 

Hogyan és minő mértékben használta fel hivatása 
1 betöltésénél a vett talentumokat ? Ennek elbírálására 

vagy megállapítására magamat feljogosítottnak nem tar-
tom, sőt ezt még csak odavetett vonásokban sem tün-

I tethetem elő, minthogy a mult idő azon szakában, mely-
ben a boldogult úgy egyházi, mint polgári téren szere-
pet vinni magát hivatottnak érezte, koromnál fogva is 
a tények közvetlen szemlélője nem lehettem, a hír, a 
hallomás pedig nem mindig eléggé biztos forrás, melyből 
a jellemző adatokat meríthetni; midőn pedig már én a 
lelkipásztori pályán megtettem az első lépést, az elhuny-
tat, mint eg> házmegyei főjegyzőt csak futólagosan, csak 
rövid időre ismertem, mert az azon időben —• egyház-
megyénk élete körül — kifejlett ellentétes áramlatok 
egyike, elég erős és szívós volt őt a közügyekben való 
beavatkozástól leszorítani, melytől fogva az intéző férfiak 
a kormányzó testület, sőt — mondhatom — az összes 
lelkészi kar iránt szívében keserűséggel, ajakán éles bí-
rálattal viseltetett, a mit is én — személyes érintkezés 
után — közvetlen tapasztalásból mondhatok, a mennyi-
ben az utóbbi években egyházlátogatás s más hivatalos 
ügyek elintézése alkalmából merítettem. 

De szintén ily módon és joggal állíthatom azt is, 
hogy az Úrnak ezen elhivatott szolgája, fényes észbeli 
tehetséggel volt megáldva, melyet hova-tovább fejlesz-
teni és művelni legfőbb törekvése, legszebb jellemvonása, 
de egyszersmind kimagasló büszkesége is vo'.t. Bizony-
ságúl erre nézve, nem kell talán egyebet felhoznom, 
mint azon tényt, hogy az irodalom minden nemének, 
egyik legkitartóbb, legáldozatkészebb tettleges pártfo-
gója vala. 

Gazdag könyvtára, mely jelenleg is nagy értéket 
képvisel, több százra menő külön művekkel bővölkodik, 
feltalálhatók ezek között úgy a klasszikusak, mint az 
újabb írók örök és magas irodalmi becscsel biró munkái, 
még pedig úgy a szakszerű tudományosság, mint a 
szépirodalom köréből valók. Az időszaki folyóiratok és 
füzetes vállalatok szintén nagy számmal feküdtek iró- és 
olvasó-asztalán, s mindezek kezelésénél a legtetszetősebb 
rend és tisztaság. Könyvtárában az eg) es munkák csinos, 
sőt elegáns kötésekben díszelegnek. 



A mellett azonban, h o g y az irodalom emelése kö-
rül mint buzgó bevásárló, sokat áldozott az egyéniségé-
vel, gondolkozásmódjával és tehetségeivel összhangzatban 
levő tudományos és más célú egyesületek tagjai közé 
is egész készséggel sorakozott , igy általában mondható , 
h o g y a mai kor műveltségének s ínvonalan állott, s mint 
ilyen, de m e g főleg •— mert fiatal korábán több főúri 
családnál taní tóskodot t — országos hirű féríiaink közül 
soknak ismeretségével, sőt barátságával dicsekedhetet t . 

Önmunkásságának elismerésre méltó jeléül említ-
he tem fel, miszerint egyházi dolgozatai t — melyeket 
bárkinek is felmutatni nem késlekedet t — gondosan 
leírva, oly szép egymásutání sorban, oly ízléses rende-
zéssel t a r toga t t a és őrizte, h o g y szinte jól esett a szem-
nek ezekben g y ö n y ö r k ö d n i ; irodalmi tar ta lmuk és be-
csükről már épen nem nyi la tkozhatom, m i n t h o g y a benső 
szellemmel már megismerkednem nem volt a lkalmam ; 
annyit a / onban legkisebb kockázta! ás nélkül elárulhatok, 
h o g y inkább a »modern theologusok® nézetéhez és vé-
leményéhez csatlakozott , a »merev or thodoxiá t« nem 
ta r to t t a a kor kívánalmaira nézve kielégítőnek, de túl-
ságba itt sem csapot t át legalább társalgása, egy vagy 
más ú jabb theologiai i rány és mozgalom felett nyilvání-
to t t észrevételei i lyesmire következtetni nem engednek, 
holot t pedig nem volt az egyházi és val lás tudomány 
terén oly mozzanat , avagy újí tani akarás, melye t élénk 
megfigyelésben ne részesített volna és h o g y tanulmá-
nyozhassa is az azokra vonatkozó munkákat , rögtön be-
szerzé. 

Egyén i jellemzésére elég legyen annyi t felhozni, 
h o g y miután tehetségeinek teljes tudatával bírt, sok ön-
becsérzetet árult el mindenkivel szemben, talán épen ez 
volt oka annak, h o g y nagyon kevesen vonzódtak hozzá 
rokonszenvvel, sőt legközelebbi hozzátartozói is nem h o g y 
bizalommal, de határozot t visszatartással, aligha nem félő 
tisztelettel viselkedtek i rányában ; ennek tudhatók be éle-
tének változatos esélyei, melyek gyakran a zavarólag 
ha tó kellemetlenségek és emberi tévedések határain Ís 
túl hág tak . 

Á m d e itt a sírnál, az elválás mindent kiegyenlítő 
pil lanatában, azt hiszem, hogy még legmakacsabb ellen-
felei, letennék kezükből a kíméletlen bírálkodás pálcáját , 
s a különben e l tagadhata t lan érdemekkel is biró ba j tá r s 
gyászravata lához pusztán a kibékülés és engesztelődés 
o 'a jágával közelítenének. 

Mi — az akkori időben szerepelt munkás férfiak-
kal szemben — az ú jabb kor növendékei, csak kedves 
és jóleső kötelességet vélünk teljesíteni — midőn, ha a 
régi kor harcosai közül az ősz és fáradt a lakokat egy-
másután kidőlni látjuk, egyéniségükben és munkálko-
dásukban csakis a jobb részt igyekezünk magunk elé 
állítani, ugyanazér t felkeresvén — a jó akara t ta l minden 
emberben megtalá lható — nemesebb és t isztább tulaj-
donságokat , az em1 ékezet oltáránál, ezeknek hatása alat t 
tesszük le a kegyelete^ség koszorúját . 

Most már szabad legyen ide írnom az évsorozatos 
főbb életraj d adatokat . 

V á r a d y József 1809. év április 17-én született 
Sza thmárvá rmegyében Hodászon, hol édes a ty ja szintén 
az Ú r szőllőjében pásztorkodot t . A legelső nevelést és 
tanítást, természetes, h o g y a szülői háznál, illetőleg a 
helybeli iskolában nyer te , majd a s.-pataki főiskola nö-
vendékei közé sorakozván, az akadémiai tanfolyamot 
1834-ben végezte be, a mikor is mint »academiai pro-
motióra« a cserépi »3 éves rectoriára« ment ki. A há-
rom évi taní tóság bevégeztével, a felső-szabolcsi egyház-

megyében Nyí regyházán segédlelkészkedett , majd a be-
regi e g y h á z m e g y e b e kebeleztetvén magát , a hírneves 
Széles A n d r á s egyházmegye i fő j rgyző és tánácsbiró 
mellett T . -Kerecsenyben nyer t alkalmaztatást , mint káp -
lán Barkaszón, mint adminisztrátor Fornoson működöt t , 
mígnem 1844-ben a matyusi kis egyházben rendes lelki-
pásztorrá lett, innen Gulacsra promoveál ta tván, ezen 
egyházban 1857-ig szolgált, a mikor is Fe jé rcsé re lett 
áthelyezve, végre utolsó állomását Izsnyété t 1861-ik év-
ben foglalta el, itt találta őt meg az Ú r elhívó szózata, 
mely előbb vagy később mindnyá junk részére fe lhang-
zik : » A d j számot sáfár sáfárkodásodról .c 

Az egyházi ügyek intéző férfiainak sorábán is helyt 
foglalt — mint már említém is — a főjegyzői t isztséget 
viselte, de melytől a viszonyok alakulása s egyik-másik 
oldalról vet t éles t ámadások visszavonulni kényszer í te t ték. 

Meghal t 1887. julius 27-én, t emet te te t t julius 29-ik 
napján számos lelkipásztor és tanító részvétele mellett, 
nem különben a munkás néposztá ly is — bár szerfelett 
szorgos dolog idő volt — nagyszámban jelent m e g a 
végtisztesség tételre. A gyászszer tar tás t — az már el-
engedhetet len — nagytiszt . Pe t e rdy Káro ly esperes, 
tiszt. Janka Gyula egyházmegye i tánácsbiró, barkaszói 
és tiszt. Bakony Gyula derczeni lelkipásztor végezték. 

A porrész az anyaföld kebelében megta lá l ta a 
szenvedések és viszontagságok elleni menhelyet . A lélek 
is találja meg a maga igazságát amaz örök bírónál, ki min-
dent tud, mindeneket vizsgál és kit-kit az ő cselekedetei 
szerint itél meg. Sütő Kálmán, 

b.-somi ev. ref. lelkipásztor. 
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HIRDETÉSEK. 

A z államilag segélyzett rimaszombati egyesül t prot . 
főgymnas iumban egy classica-philologiai és egy ra jz-
tanári tanszék megüresede t t . A z elsőnek javadalma, 
melylyel a latin és görög nyelvnek tanítása van össze-
kötve, heti 20—22 órában, 1000 frt évi fizetés és 150 frt 
lakbér. H a okleveles pályázó nem jelentkeznék, ez állás 
ideiglenes minőségben helyet tes tanárral fog betöltetni , 
mely esetben az elválasztott, illetve kinevezett fizetése 
800 forint leend. E tanszéket, melyre csak ev. reform, 
vallásúak pályázhatnak, az igazgató-válasz tmány ajánla-
tára a nm. m. kir. vallás- és közokta tásügyi miniszter 
tölti be. A rajztanár fizetése, kinek kötelessége az I-ső 
osztályban a mennyiségtan és földrajz tanítása is, 805 fr t 
és 4 öl fa. Ha az illető tornataní tásra is képes, 200 f r tban 
részesül. E tanszéket az igazgató-választmány tölti be. 

Felhivatnak t ehá t azon tanárok és tanárjelöl tek, 
kik ez állomást elnyerni óhaj t ják , h o g y okmányaikka l 
felszerelt kérvényeiket folyó 1887-ik év szeptember hó 
10-ik napjá ig a főgymnasium igazgatóságához küld jék 
be. A rajztanári állomásra bá rmely felekezetűek pályáz-
ha tnak . 

Rimaszombat , 1887. augusztus 17. 

1—2 Az igazgatóság. 

Felelős szerkesztő : Dr. Ballagi Mór. 
F ő m u n k a t á r s : Szőts Farkas . 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: JDx. S a . l l a . g i 3vEór, 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-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 
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 f kr. sorja. — Bélyegdij 

külön 30 kr. 

Teljes számú pé ldányokka l ra.ind.ig- szolgáLlliat-LirLlE-

Karsay Sándor ev. püspök félszázados papi jubileumára, a tolna-baranyai-somogyi ev. esperesség részéről. 

IRTA 

S Á N T H A K Á R O L Y . 

DÉLI tájon szent zsolozsma zendül, 
Végig bejárva Tolna-Baranyát; 
S hol nemcsak som, de ész gyümölcse zsendül, 
Visszhangra kél kies Somogyon át. 
A dal, köszöntve Mencshelyt, Tétre száll, 
S verdesve szárnyát, Győr felett megáll. 
Ötvenezernek *) így zajdúl imája : 
Az ötven évért Istené a hála 1 

Dunántúl bérces-völgyes szép vidéke 
Meghallja e dalt s együtt zeng velünk ; 
Behatsz imánk a közegyház szívébe, 
S figyel hazánk is, hogy ünnepelünk. 
Mert drága vagy szerény magyar Sión : 
Te a hazában s benned él a hon. 
Bástyája jognak, alkotmánynak őre, 
Tűz- és ködoszlop vagy. Jelszód : előre ! 

Udv, a ki munkás tagja a Sionnak : 
Honának él, ki egyházának él 1 
Hol a szívek hitért s honért dobognak, 
Ott áldás és szabadság napja kél. 
Üdv, a ki e két oltár papjaként, 
A népek ezrinek gyújt fáklyafényt! 
Dicsőség s áldás a nagyok nevére 
Dicsőség s áldás Karsaynk fejére 1 

Áldás fejedre, ihletett Apostol, 
Ki Bibliáddal vívod az eget 1 
Kezedben a Könyv, bűnt dorgálva ostor, 
Majd balzsam, melytől a seb béheged. 

*) A tolna-baranya-somogyi ev. esperesség népessége kerekszám 
ötven ezer. 

Az Ige elhat ajkadról máig 
Mind a velők megoszlatásaig. 
Te élő Ige, tükörül a nyájnak, 
Előttünk mégy s a jók nyomodba' járnak 

Áldás fejedre, Kormányos-Vezérünk ! 
Hajónk halad s a cél felé muta t ; 
Meg nem feneklünk, biztos révbe érünk, 
Mert érckarokkal tartod a rudat. 
A veteményes kertek ágai 
Feléd hajolnak, Téged áldani; 
A fák gyümölcsi éréshez pirulnak, 
S hála-jutalmúl mind Öledbe hullnak. 

Mondjam-e én is, hogy nyájas szavakkal 
Te biztatád e gyönge énekest, 
Te, Kit Apolló kenetes ajakkal 
Csókolt papjává, rája érdemest. 
Dávid hárfáját meg-megpengeted, 
S száll ég felé imád és éneked, 
S a Szentléleknek lágy fuvallatára 
Veséket jár át hangja s áriája. 

Ősz Költő-Püspök, fiatal kedélylyel, 
Gyermekded szívű szeretett Atyánk : 
Fogadd e képet, Bonyhád ecsetével,*) 
S terjeszd kezed ki, fiaidra, ránk I 
Idő elrontja e kép színeit, 
De szellemképed műveidben i t t ; 
Klió ha ír, a mult jelenre válik — 
Él a derék, élj Ünnepelt, sokáig! 

*) Az esperesség, jelesünknek, Forberger László bonyhádi tan^r 
által rajzolt arcképét nyújtotta át az ünnepély .alkalmából., } 
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A hunyadmegyei magyarok eloláhosodása és 
a református egyház. 

(Harmadik közlemény.) 

A fő kérdés ez : miként lehetne az eloláhosodás pro-
cessusdnakutját állanis a már eloláhosodott véreinket vissza-
magyarosítani ? 

De előbb lássuk : kik és mit tettek idáig e fontos 
nemzeti ügyben ? 

1867 előtt s kiváltképen az absolutizmus idejében 
senki se ápolta itt más a nemzeti nyelvet és szellemet, 
mint egyedül a reformált egyház, illetve ennek gyüleke-
zetei. Ezek templomai és iskolái őrizték meg a mai kor 
számára a magyar nyelvet és szellemet. Bár nagy sze-
génységgel, sőt nyomorral kelle küzdeniök, a legkriti-
kusabb időben is emberül megállották helyeiket. Papi és 
tanítói állomásaik meg annyi őrhelyek voltak itt a ma-
gyar nemzeti érdekek védelmére. Bátran merem állítani, 
hogy a hunyadmegyei magyarságot egyes-egyedül a re-
formátus egyház 25 gyülekezete tartotta fenn a 18. és 
a 19. században, egészen az alkotmányos élet vissza-
állításáig, amikor a nemzeti lét nagy harcában a magyar 
állam kormánya vette át tőle a vezérszerepet. 

Az alkotmányos élet visszaállításával új korszaka 
kezdődik Hunyadmegyének. Nagyobb és jótékonyabb 
változás országunknak talán egyetlen vidéken sem állott 
ennek folytán elő, mint itt. Már maga azon körülmény, 
hogy közigazgatásban, bíróságoknál stb. magyar lett a 
hivatalos nyelv, s hogy a megye emporialis helyeire a 
magyar hivatalnokok egész serege küldetett, jótékony 
hatással volt és van a nemzeti élet fejlődésére. 

De sokkal nagyobb lendületet adtak megyénk nem-
zeti kultúrájának s hatalmasabb bástyáit képezik ennél 
a magyarságnak az állam által felállított alsó és felső 
iskolák. 

Bármilyen nézetben legyünk is az állami iskolák 
értéke és haszna felől különösen vallás-erkölcsi és fele-
kezeti tekintetben, azt az egyet el kell róluk ismernünk, 
hogy a nemzeti nyelv és szellem ápolására különös gondot 
fordítanak, s az idegen nemzetiségek által lakott vidéke-
ken valóságos missziót teljesítenek. Főként Hunyadme-
gyében. És lelkünk édes örömével látjuk, hogy a magyar 
szót ma már nemcsak a mi 8—10 felekezeti iskolánkban 
tanítják, hanem mindenikben, s immár több mint 60 elemi 
népiskola, 2 középtanoda, 1 tanítóképezde és néhány 
iparos iskola tanítási nyelve kizárólag magyar. 

A magyar állam ma Hunyadmegyében többet 
költ kulturális célokra évenként 200 ezer forintnál. Csak 
a megye központján, Déván egy 14 tanárral működő 
főreáliskolát, egy 10 tanárral biró tanítóképezdét és egy 
7 tanítójú elemi népiskolát tart fenn. Ezeken kívül Szász-
városon 8, Piskiben és Petrozsénybau 6—6, Szálláspata-
kon és Vajda-Hunyadon 5 — 5 tanítóval növelteti a ma-
gyar nyelv és szellem uralmát. És még számos oly isko-
lát tart fenn e megyében, a hol 1, 2, 3 tanító vagy 
tanítónő fáradoz a magyar nyelv terjesztésén. 

Itt kell megemlítenem gróf Kuun Kocsárd nagy 
áldozatait is, melyeket egy pár felekezeti népiskolánk 
fenntartására s kiváltképen a szászvárosi kollégium fel-
virágoztatására hozott, amazoknál a tanítói fizetéseket 
emelvén 100—100 frttal, emennek pedig építkezéseire 
és egyébb szükségleteire 100 ezer forintot meghaladó 
összeget ajándékozván. Ugyancsak itt van helye azon 
alapítványok fölemlítésének is, melyeket a nagylelkű 
gróf a szászvárosi iskolánál és Szathmáry György a 
dévai főreáltanodánál (ez utóbbi gyűjtés útján) az el-
oláhosodott magyar szülők gyermekeinek fölsegélése és 

visszamagyarosítása céljából tettek, s melyeket e két 
tanintézet derék tanári kara folyton nagy buzgalommal 
gyarapít. 

De a magyar állam kormánya más úton is elő-
mozdította a magyar elem erősödését Hunyadmegyében. 
Az »Első erdélyi vasút«-at megvásárolván, fenntartotta 
és megnagyobbította a piskii gyártelepet, hol ma már 
3—400 család nyer, kifogástalan magyar vezetés alatt, 
munkát és kenyeret. Felállította továbbá a vajda-hunyadi 
vasgyárat, mely a hozzátartozó gyalári vasbányákkal 
csaknem ugyanennyi embert foglalkoztat és magyarosít, 
lassan bár és fokozatosan, de épen ezért biztosan és si-
keresen teljesítvén e helyen kulturális és nemzeti misz-
szióját. Bár e gyártelepek létesítése első sorban üzleti 
cé okból történt, megbecsülhetetlen jó szolgálatot tettek 
és tesznek a magyarosodás ügyének. Kár, hogy a petro-
zsényi kőszénbányát, mely megyénkben valamennyi 
bánya és telep között a legnépesebb, s így legtöbbet is 
tehetett volna nemzetiségünk érdekeinek előbbvitelére, 
haszonbérbe adta a »Brassói bányatársulat«-nak. De tán 
el jő az idő, midőn erre is gondolni fog a magyar állam 
kormánya s ha másképen nem lehet, anyagi áldozatok 
árán is visszaveszi ez oly annyira fontos bányatelep köz-
vetlen directióját. 

Egyházi ufón is tétetett egy pár lépés a magyar 
nemzeti érdekek erőteljesebb védelmére. A katholikus 
egyház az alkotmányos élet visszaállítása óta két plébá-
niát szervezett megyénk területén, nevezetesen Petro-
zsényben és Piskiben. Nem ugyan a magyar nyelv és 
szellem terjesztése céljából, amire soha sem is töreke-
dett, hanem felekezeti érdekből. Mindazáltal nem lehet 
tagadnunk, hogy e két új plébánia a magyar nemzeti 
törekvések sikerét meglehetősen támogatja s az óriási 
oláh néptömeggel szemben védelmi positióul szolgál. A 
református egyház sem maradt nagyon hátra, kivált a 
legújabb időben. Az egyházkerülettől és az országos 
közalapból nyert segélyek sok régi sebet gyógyítottak 
be gyülekezeteink megviselt testén. Itt templomok, amott 
iskolák építtettek fel romjaikból ; itt papi állomás állít-
tatott vissza, ott újnak vettetett meg az alapja. Maros-
Ilyén, Piskiben, Nagy-Pestény-Klopotiván körlelkészsé-
geket állított fel, lelkes buzgalmú püspökünk. De mind-
ezek inkább csak enyhítő balzsamként hatottak idáig 
szegény ekklézsiaink fájó sebeire, oly formán, mint a 
harmat, vagy néhány esőcsepp a szárazságtól megtik-
kadt föld fonnyadó növényzetére. Enyhít, fölfrissít, de 
gyógyulást, új életet nem eredményez. Sok kell még 
ahhoz, hogy régi sebeink begyógyuljanak s gyülekeze-
teink annyira erősödjenek, hogy a nemzeti művelődés 
nemes harcában, régi dicsőségöknek s szent hagyomá-
nyaiknak megfelelőleg, óhajtott sikerrel harcolhassanak. 

Jelenleg az »Erdélyrészi magyar közművelődési 
egyesület* hunyadmegyei fiókja kezd nagyobb szabású 
actiót kifejteni az itteni magyarság eloláhosodásának 
meggátlása, illetve a magyar nemzeti elem támogatása 
céljából. Dicséretes és üdvös törekvés, de a melynek 
gyümölcseit még csak a messzi jövőben fogjuk élvez-
hetni. 

Bénítólag hat a kultur-egyesületi fiók működésére, 
hogy a Kolozsvártt székelő központi választmány, püs-
pökünk nagyszabású tervezetét elvetette, s nekünk Ís 
oly eszközök alkalmazását ajánlja, melyek viszonyaink 
közt célra nem vezethetnek, ellenben az általunk aján-
lottak kivitelére segédkezet nyújtani vonakodik. Mind-
azonáltal, ha valahonnan, úgy ez egyesülettől remélhet-
jük, hogy nemzeti törekvéseinkben erkölcsileg úgy, mint 
anyagilag jelentékenyen támogatni fog. 



Es ezzel alkalmasint elő is soroltam mindazt, ami 
a hunyadmegyei magyarság megmentése és visszahódí-
tása érdekében idáig történt. Á m d e ezek még távolról 
sem merítik ki a magyar elem erősítésére szolgáló in-
tézkedések sorozatát. Sok van még, amit e nemzeti baj 
orvoslására tenni lehet és tenni kell, ha azt akarjuk, 
hogy a Hunyadyak földén ismét nagy és hatalmas legyen 
a magyar. 

Mindenek előtt tisztában kell lennünk afelől, hogy 
a baj orvoslása nem eszközölhető egyszerre és rohamosan. 
Holmi »császár-metszés® itt nem lenne sikeresen alkal-
mazható. Hanem : miként lassan és fokozatosan támadott 
a baj, úgy gyógyítása is csak lassan és fokozatosan tör-
ténhetik. Előbb tovább terjedésének kell útját állanunk, 
azután a sebes részeket orvosolnunk, s végre az egész 
testet praeserválnunk, hogy a betegség recidiválásától 
tartani többé ne kelljen. Más hasonlattal élve, olyforma 
munkát kell itt teljesítenünk, mint Izrael fiainak a ba-
byloni fogságból való visszatérés után, amidőn egyik 
kezökben karddal védelmezték, a másikban vako'ó kanál-
lal építették az Úrnak templomát. Védekezve építeni s . 
csak azután gondolni a hódításra: ez lehet a mi helyes 
és célravezető politikánk. 

A másik, amiben szintén egyet kell értenünk az, 
hogy nem külön-külön, erőinket szétforgácsolva, hanem 
csak együttesen és közös erővel teljesíthetjük e nagy nemzeti 
feladatot — megmenteni a hunyadmegyei magyarságot 
az eloláhosodás veszélyétől. Államnak, egyháznak és 
társadalomnak kezet kell fogni egymással e nagy munka 
teljesítésére, mert egyik sem elég erős, a másik kettő 
nélkül, magyar fajunktól a fenyegető veszélyt elhárítani, 
s mert mindenik rá van szorulva a többiek támogatására, 
erkölcsi és anyagi segélyére. 

A harmadik, amire nézve igen sokan csalódásban 
ringatják magokat, az, hogy a vissza- és a megmagyaro-
sítás csupán az iskolák útján eszközölhető volna. Hathatós 
eszköz bizonyára az iskola, sőt mondhatni, a leghatható-
sabb valamennyi között, de nem mindenható és nem az 
egyedüli. Tíz-tizenöt évi tapasztalás arról tanúskodik e 
megyében, hogy túlságosan vérmes remény volt kötve 
az isko'ák magyarosító működéséhez, kivált a falvakon, 
az e^mi iskolákéhoz. Megtanulnak bennök a gyermekek 
valamennyien magyarul, de midőn a tanköteles korból 
kilépve, sőt igen gyakran még előbb is, az iskolát el-
hagyják : magyarúl nem tudó szülőik, testvéreik, szom-
szédaik és barátaik körében néhány év alatt teljesen 
elfeledik az iskolában tanult magyar beszédet. Csak ahol 
tömegesebben él együtt a magyarság, s a felnőttek is 
tudnak, bár fogyatékosan, magyarul : bizonyult sikeresnek 
az iskola útján való nemzeti védekezés. S még ily helye-
ken is tökéletes siker csak akkor lesz elérhető, ha gon-
doskodva lesz arról, hogy az ifjú nemzedék iskolába 
járás előtt és után is hallhasson magyar beszédet. Az 
iskola, gyermekmenhely és templom nélkül, csak félmunkát 
végez a magyarosítás mezején. 

Legtöbbet tehet a hunyadmegyei magyarság ügyé-
nek előbbvitelére az állam kormánya. És pedig követ-
kezőképen : 

Ha fenntartja és szaporítja a magyar tannyelvű 
iskolákat, különösen oly helyeken, hol legalább 20—30 
magyar család lakik és a reform, egyháznak nincs elég 
anyagi ereje, ilyet fenntartani. 

Ha kiváló gondot fordít arra, hogy e megye terü-
letén létező összes hivatalok, lehetőleg magyar és pedig 
kipróbált erős nemzeti érzésű egyénekkel töltessenek be. 
Viszonyaink közölt még egy Írnoki, sőt egy díjnoki 
állomás betöltése Ís fontossággal bír a magyar nemzeti 

érdekek szempontjából, annyival inkább a magasabb 
állomásoké, melyekben sokat lehet használni is, ártani 
is, a magyarság ügyének. Nagy jelentőségű ez ügy 
Hunyadmegyében, ahol a m. kir. kincstárnak milliókat 
érő uradalmai, bánya- és gyártelepei vannak, s hol az 
allam, a vasúti személyzetet is beleszámítva, több mint 
5000 családnak ad kenyeret. 

S ha ugyancsak a magyarosítás céljából továbbra 
is fenntartja, sőt szaporítja meglevő bánya- és gyártele-
peinek számát, s azok munkásai közé a lehetőségig ma-
gyar embereket vétet fel — és ha bérlőiül, vállalkozóiul 
stb. hasonlók-épen magyar egyéneket fogad el. Szóval: 
ha a magyar elemet minden lehető módon erősíti és 
pártfogolja. Lám a Péchy Tamás és a báró Kemény 
Gábor erős nemzeti politikája minő örvendetes változá-
sokat eredményezett országunk összes közlekedési viszo-
nyaiban. Magyarrá lett ott minden és mindenki, ha sült 
német, tót vagy oláh volt is azelőtt. Ilyen politikának 
kellene uralkodni államunk valamennyi minisztériumában 
s akkor 20—25 év múlva, igazán meglenne a gr. Szé-
chényi által megjósolt erős és virágzó Magyarország. 
Ilyen politikával újjá teremthetné a kormány még az 
olah tengertől elözönlött Hunyadmegyét Ís, hol pedig a 
magyarság száma oly aggasztóan kevés. 

De sokat tehet megyénkben a magyarosodás elő-
mozdítására a magyar reformált egyház is, bár más mó-
don és más eszközökkel. 

Már fentebb érintettem a hunyadmegyei reformált 
gyülekezetek nagyfontosságú nemzeti misszióját, s ki-
emeltem e misszió teljesítésében szerzett érdemeiket, úgy 
a múltra, mint a jelenre vonatkozólag. Hálás szívvel 
emlékeztem meg az erdélyi egyházkerület és az orszá-
gos közalap több rendbeli segélyeiről, melyekkel gyó-
gyítani, vagy legalább enyhíteni kivánta szegény gyüle-
kezeteinknek s/ázadok óta fájó sebeit. Ezen segélyek 
tették lehetővé nagyérdemű püspökünknek azt, hogy a 
jelen év folyamán egy meglevő papi állomást jobban 
dotált körlelkészséggé változtatott, egyet romjaiból új 
életre hivott, egyet pedig — a piskiit kis Barcsa filiá-
jával — egészen újból teremtve, misszionáriusi központtá 
a'kotott, kettővel szaporítva ekképen a vajda-hunyadi 
egyházmegyében működő református papok kicsiny se-
regét. És ezzel a papi állomások száma el is érte a 
szükséglet határát, legfennebb Petrozsényben kell még 
egyet szervezni, mely a többi református gyülekezetektől 
távol, egészen elszigetelve all I lunyadmegye területén. 
De ha ez is szervezve lesz, akkor aztán nem lesz nagy 
kiterjedésű megyénknek egyetlen vidéke is, hol a ref. 
hívek, bármiféle papi functio szükségekor, más vallású 
lelkész szolgálatára szorulnának. 

Annál több gondot kell azonban fordítanunk a 
meglevő papi állomások, illetve gyülekezetek erősítésére. 
Nemcsak azért, mert ezekben már meg van az alap a 
tovább építésre, s így kevesebb segélylyel is nagyobb 
eredményeket lehet elérni, hanem azért is, mert a ma-
gyarosítási mozgalmak hullámgyiirűinek ezekből kell ki-
indulniok. Mind meg annyi régi bástyák ezek, melyek-
hez nemzeti nagy létünk s régi dicsőségünk kedves em-
lékei fű/.ődnek. Meglevő positió ;nk megerősítésével újabb 
védbástyákat építhetünk magyar fajunk védelmére, de 
hiába állítunk fel újabbakat, ha a régiektt, az erősebbe-
ket összeomlani s elleneink által elfoglaltatni engedjük. 
Kicsiny és alantas ember vagyok arra, hogy egyházam 
nagyjainak e fontos ügyben tanácsokat adhatnék, s jól 
tudom, hogy nem is szorulnak ilyenekre. Mindazáltal 
legyen szabad az alábbiakban kifejezett nézeteimet be-
cses figyelmökbe ajánlanom, s azok alapján kegyes párt-



fogásukat a hunyadmegyei ref. gyülekezetek számára 
tisztelettel kikérnem. 

A magyar reformált egyház, igénytelen nézetem 
szerint, többféle módon gyámolíthatná, a szegénységgel 
küzdő hunyadmegyei gyülekezeteket felekezeti és nemzeti 
missziójuk teljesítésében. Nevezetesen: 

Ha meglévő papi és tanítói állomásainak jövedel-
mét, ott, a hol 600, illetve 300 forintot el nem ér, 
állandóan rendszeresített segélylyel, legalább ennyire föl-
emelné. 

Ha a pusztulófélben levő templomainak, iskoláinak, 
papi és tanítói lakjainak kijavítására elegendő és gyors 
segélyt nyújtana. 

Ha a vallás és a templomi énekek tanítását, fő-
ként az állami és a községi iskolákban, alkalmas tan-
terv és kézikönyvek készíttetése, tankönyvek és más 
valláserkölcsi népies olvasmányok ajándékozása, nem-
különben a tanítással foglalkozó lelkészek és tanítók illő 
és méltányos díjazása által szélesebb körűvé és sikere-
sebbé tenni segítene, úgy amint azt püspökünk, illetve 
igazgató-tanácsunk pár év előtt meg is kezdette. Népünk 
sokkal szegényebb, hogysem gyermekeinek taníttatására 
jelentékenyebb áldozatokat hozhatna. Nem egy gyüle-
kezet van olyan, hol a szülők, még konfirmátiói kátét 
és énekes könyvet sem vehetnek gyermekeik számára. 
Igen nagy jót tenne azért reformált egyházunk főható-
sága, ha az ilyenek részére, valamely alapból kéziköny-
veket osztogatna, valamint ha a valláserkölcsi népies 
olvasmányokat terjesztő szerkesztőségek és társulatok is, 
e tekintetben segítségünkre lennének. És végül 

Ha a népesebb falusi gyülekezetek körében, a 
lelkész felügyelete és a tanító gondozása alatt, legalább 
a nyári szünidő folyamán gyermek-menhelyeket létesí-
tene, saját és a kultur-egylet segélyével. De erről később. 

Most még egy igen lényeges és fontos támogatást 
említek fel, melynek kieszközlése a közigazgatósági ha-
tóságoknál, illetve államunk törvényhozó testületeinél, 
szintén egyházunk főhatóságainak dolga. Értem a vasár-
nap megszentelését. Míg népünk szabadon dorbézolhat 
még vasárnap délelőtt ís a kocsmában s büntetés nélkül 
végezhet hétköznapi munkákat úgy otthon, mint a me-
zőn, míg maga az intelligentia és a közigazgatási ható-
ságok is minden politikai párt- és községi gyűlést az 
Isten tiszteletére szánt vasár- és ünnepnapokon tartat-
nak m e g : mindaddig üresek lesznek templomaink, ha 
angyalok nyelvén hirdetjük is az Isten igéjét. És ennek 
nemcsak valláserkölcsi, hanem viszonyaink között, nem-
zetiségi tekintetben is jelentősége van. Ha népünk nem 
jár a templomba, hol magyar szó és magyar ének hang-
zik : ugyan hogy ne felejtené el az iskolában tanult 
nemzeti nyelvet?! mikor felnőtt korában magyar szót 
hallani, a templomon kívül, sehol és soha alkalma nincs. 
Bizony ideje lenne már a vasárnap megszentelésének 
nagyfontosságú ügyét a törvényhozás útján diadalra 
juttatni. 

Az »Erdélyrészi magyar közművelődési egyesület 
nek s a vele szövetkezett magyar társadalomnak is bőven 
kijut a munkából és az áldozatból, ha — miként programm-
jában említi — első és legszentebb feladatának a magyar 
érdekek védelmezését tekinti. Kár, hogy felekezeti súrló-
dástól félve, az egyházak segélyezését csak cum grano 
salis óhajtja teljesíteni s legfőbb feladatául új iskolák, 
kisdedóvók és pénzintézetek létesítését tűzte ki, amikre 
pedig nekünk Hunyadmegyében alig van szükségünk. Ú j 
iskolák felállítása első sorban az állam feladata; kisded-
óvókra csak a városokban, új pénzintézetek létesítésére 

pedig, melyekből már is több van az elégnél, semmi 
szükségünk. Nagyobb és jobb szolgálatot tenne az »E. 
M. K. E.« a hunyadmegyei magyarságnak, h a : 

Gyermek-menhelyeket állítani segítne minden el-
oláhosodott magyar községben, melyeknek költsége leg-
kevesebb lenne. Nem kisdedóvó-intézetekről vagy Frőbel-
kertekről van itt szó, melyek csak nagyobb városoknak 
valók, hanem egyszerű gyermek-menhelyekről, hová a 
tavaszi munkák megkezdésétől az ősz végéig, küldené 
gyermekeit a mezőn dolgozó falusi nép. Egy kis házikó, 
melynek árnyékos udvara van, vagy maga az iskola, 
mely ilyenkor úgy is üresen áll, alkalmas helyiségül 
szolgálna a gyermek-menhelynek. E g y jóravaló magyar 
asszony, vagy szükség esetén a tanító neje, csekély 
díjért végezhetné a gyermekekkel való beszélgetés és 
játszadozás munkáját. Évenkénti 50—IOO frttal bámu-
latos eredményeket lehetne így elérni minden község-
ben, hol az iskola tannyelve s a lakosságnak legalább 
fele része magyar. Sőt okkal-móddal a többiekben is, 
a hol magyar nyelvű állami vagy felekezeti iskola és 
református templom van. Mert az itt félig-meddig el-
sajátított magyar ' nyelv az iskolában teljes birtokukká 
válnék, a templom pedig az elfelejtésnek útját állaná. 

Hasonlóképen jó szolgálatot tenne az egyesület, ha 
a fajunkhoz tartozó iskolaköteles szegény gyermekeket 
ruhával, lábbelivel stb. ellátná s ezáltal a magyar 
nyelv elsajátítását rájok nézve lehetővé tenné. Százakat 
tesz ki megyénkben az olyan szegény gyermekek száma, 
akikre nézve az iskolábajárás, kivált csikorgó télen, sőt 
az ezt megelőző erős és sáros időszakban is, a lehetet-
lenséggel határos. Egy pár csizma, egy darócból készült 
téli kabát minden hatósági kényszerítésnél többet érne 
az iskolábajárás gyakorlását illetőleg. 

Ugyancsak a kultur-egylet feladata lenne a magya-
rosítás terén kiváló érdemeket szerzett tanítók megjutal-
mazása, a jó magaviseletű, de szegény sorsú földmíves 
és iparos ifjaknak pályájuk kezdetén való fölsegélése, a 
sok gyermekű családapák gyámolítása stb. stb., amit e 
cikk keretében fölsorolni sem lehetne. 

És a társadalom ?! Ez segédkeznék az egyházak-
nak és a kultur-egyletnek minden jóravaló munkában, 
anyagi és erkölcsi gyámolításával, ép úgy, mint eddig is 
tette. FőtÖrekvése azonban csak kettő lehet. Egyik a 
nemzeti tudat folytonos ébrentartása, másik az állam, az 
egyház és a közművelődési egyesület magyarosító intéz-
ményeinek minden oldalról való támogatása. Gátot vetni 
azon rossz szokásnak, hogy a magyar ember oláh leányt 
vegyen feleségül, s lemondani régi politikájáról, idegen 
ajkú emberekből alkotni össze cselédségét és érettök 
elferdítse, elfelejtse édes anyanyelvét. 

így aztán, ha mindenki megteszi a magáét, ha az 
állam, az egyház, a kultur-egylet és a társadalom a ma-
gyarosítás szent céljától lelkesítve, közös erővel mun-
kálkodnak egy jobb és boldogabb jövendő megteremté-
sén : akkor a hunyadmegyei magyarság is rövid idő 
múlva, hálatelt szívvel adhat hálát az Istennek, hogy : 
»Kemény próbára tettél, óh Uram ! mindazonáltal el-
veszni nem hagytál engemet. Legyen áldott érette szent 
neved !« 

Szőts Sándor, 
dévai református lelkész. 



I S K O L A Ü G Y . 
Iskolai ér tesí tők. 

(Ötödik közlemény.) 

25. A nagy-körösi ev. ref. tanitoképzo intezet 
és népiskolák állásáról szóló értesítőt H. Kiss Kálmán 
igazgató-tanár állította össze. A mult iskolai évre beíra-
tott összesen 57 növendék a négy évi tanfolyamra. A 
tanári testület 10 tagból állott. Kalocsa Balázs igazgató-
tanácsos 60 frtnyi adományán a műfaragászathoz eszkö-
zök szereztetvén be az ifjak ebben is képezték magu-
kat. Az egyik növendék, Csajághy Imre, a selyem-
hernyó tenyésztéséről írott dolgozatáért az államtól kapott 
egy 4 frtos aranyat jutalmul. Filó Lajos és Kovács 
Lajos nagy-kőrösi lelkészek 25 éves jubileuma alkalmá-
ból a presbyterium összesen 500 frtos alapítványt tett a 
tanító-képezde javára. Az igazgató-tanácsban az a vál-
tozás történt, hogy Adám László ig.-tanácsi elnök fő-
gondnoki állásáról lemondott s helyére Inárcsi Farhas 
Elek választatott meg. A gyűjtemények gyarapításához 
különösen Szigethi Warga Jánosné járult nagy mérték-
ben, ki a könyvtárnak 513 db könyvet ajándékozott. A 
gyakorló iskolában, a 6 osztályban összesen 53 növen-
dék volt. Kétszer tartatott az év folyamán képesítő 
vizsgálat és pedig 1886. szept. 16-án, a mikor képe-
síttetett 1- és javító vizsgálatra 8 egyén és 1887. junius 
27. s következő napjain, a midőn képesítve lett 17 ta-
nítójelölt, javító vizsgára utasíttatott 2. A tanári kar 
tagjai közül irodalmi működést fejtettek ki a lefolyt 
iskolai évben : Losonczy László (»Népiskolai magyar 
nyelvtan® II. rész 3. kiadás); Oláh Károly (»Egyházi 
énektár« stb. 2. kiadás) és Hajdú László (»Egyetemes 
földirat a népiskolák IV—VI. osztálya számára* 12. ki-
adás. »Pest-KÍskúnmegye« népisk. III. osztálya számára 
3. kiadás.) A tápintézeti pénztár összes bevétele 5157 frt 
volt, míg kiadása 2118 frtot tett. A tápintézetben átlag 
20—27 növendék vett részt. A segélypénztár bevétele 
142 frt 51 kr, kiadása pedig 101 frt 47 kr volt. A te-
metési díjakból e tanévben mintegy 1 570 frtot kaptak a 
növendékek. A könyvtár összes állománya 4184 darab. 
Egyébb gyűjteményeknek ez évi gyarapodása összesen 
324 darab 170 frt értékben. A tanítóképezde összes 
bevétele 11,571 forint 93 kr volt. Pénztármaradvány 
nincs. A nagy-kőrösi ev. ref. egyházzal kapcsolatos nép 
iskolákban a növendékek összes száma 1820 volt fiú és 
leány együtt. A 22 elemi népiskolára Nagy-Kőrös városa 
a reform, egyháznak ad 8194 forintot, maga az egyház 
pedig 7899 frt 92 krt, az összes jövedelem és kiadás 
együtt 23,838 forint 58 krajcárt tesz, mely összegben a 
tanítói fizetések 11,736 frttal, a tanítói nyugdíj 364 fo-
rinttal, a tanszerek és tanítói könyvtár együtt 100 frttal 
szerepelnek. A 6—12 éves tankötelesek száma 188°/-. 
évben volt : fiú 1037, leány 1024 Összesen 2061, ezek 
közül tényleg oktatásban részesült összesen 2018 az elemi 
iskolákban, a főgymnasiumban, a nőegyleti- és a tanyai 
iskolában. A 13—15 éves tanköteles iskolások összes 
száma 1185 volt, kik közül tényleg oktatásban is része-
sült részint az ismétlő iskolában, részint a főgymnasium-
ban, alsófokú ipariskolában és fe'ső-leányiskolában Ösz-
szesen 824; nem járt 361 növendék. Tanév kezdete 
szeptember 1. 

26. A hód-mező-vásárhelyi ev. ref. főgymnasium 
értesítőjét Illés Gyulának »A harmadrendű vonalakról, 
a harmadrendű ellypsís centralis ábrázolásával című ér-
tekezése nyitja meg. Az igazgatói jelentés abból az 

alkalomból, hogy épen 25 évvel ezelőtt egészíttetett ki 
az intézet teljes főgymnasiummá, igen érdekes vissza-
pillantást tesz a főgymn. 1862—1887-iki életére. A ta-
nulságos történeti áttekintésből itt kénytelenek vagyunk 
csak egy-két statisztikai adattal megelégedni. A főgym-
nasiumnak a lefolyt 25 év alatt összesen 6r 1 1 rendes-
és magántanuló növendéke volt. Ezek között evang. 
ref . : 2671 ; ágost. h i tv . : 190; róm. kath. 1390; gör. 
kel. : 525; gör. ka th . : 4 ; unit . : 3 ; zsidó: 1328; hely-
beli 4083, vidéki 2028. Esik átlag egy évre 244 tanuló. 
A könyvtár, mely ma már megközelíti a 9000-et e 25 év 
alatt megnégyszereződött. Évenkénti bevétele különböző 
forrásokból 300—350 forint szokott lenni. Az ifjúsági 
könyvtár, mely csak 1877-ben vette kezdetét, ma már 
1421 kötetre menő művekből áll. A természettani gyűj-
temény gyarapítására évenként 170—180 frt áll rendelke-
zésre. Az alapítványok 1862—63-ban összesen 29,474 frt 
58 krt tettek, 1886. dec. 31-én ezek már 77,803 forint 
63 krra emelkedtek. A tápintézeti alap 3946 frt 17 krt 
tesz, a physikum muzeumi alap 2196 frt 35 k r t ; az 
ösztöndíj-alap 4658 frt 98 krt és a Kovács Ferenc és 
Küry Teréz-alap 5663 forint 99 krt. Ezekhez járul az 
1878 óta gyűjtögetett tanári korpótlék-alap: 10,032 frt 
8 kr. A lefolyt iskolai évre beiratkozott 250 rendes-
és 9 magántanuló, mely létszám a mult évihez képest 
19 többletet mutat. A tanáti kar 13 tagból áll a hit-
oktatókon kívül. Érettségi vizsgát tett 35 ifjú, köztük 
jelessel : 3, jóval : 4, elégségessel 19, visszavettetett két 
hóra 6, egy évre 3. Jutalmakban kiosztatott 494 forint 
6 kr. A tápintézetben ellátást nyert 21 tanuló. A táp-
intézet kiadása 1430 frt 75 kr volt. A tanév ünnepélyes 
megnyitása szept. 4-én lesz. 

27. A székely-udvarhelyi ev. ref. collegium ér-
tesítőjét Szakács Mózes igazgató állította össze megint 
a nála szokásos jegyzőkönyvi modorban. Gönczi Lajos-
nak Kis Gergely felett tartott emlékbeszédét hozza az 
értesítő. A tanári kar a helyettes- és segédtanárokkal, 
valamint a köztanítókkal együtt 19 tagból áll. A nö-
vendékek száma a gymnasiumban 189, az elemi iskolá-
ban 123 volt az év elején, évközben kimaradt összesen 17. 
Alapítványok kamatai 2282 frt 15 krt tesznek. A beteg-
ápoldára gyűjtést eszközölvén az iskola elöljárósága, ez 
alapra begyült 198 frt 9 kr. Érettségi vizsgát tett 14 ifjú 
és pedig jelesen: 2, jól 4, egyszerűen 4, javító vizsgára 
utasíttatott 4. Szép gyarapodást mutatnak fel a colle-
gium egyes gyűjteményei. A tanév megnyitása szept. 
7-én lesz. 

28. A rimaszombati egyesült prot. főgymnasium 
értesítőjét Baksay István igazgató közli. » Alkotmányunk 
1848-iki reformjáról* címmel Sárkány Imre érdekes ta-
nulmánya van közölve az értesítőben legelső helyen. Az 
igazgatói jelentés sajnálattal emeli ki a tanári karban 
történő gyakori változást, mit az idők szomorú jelensé-
geinek tekint — és méltán! Valóban elmondhatjuk, 
hogy »videant consulesU Mert ha nem gondoskodnak az 
iskolákat fenntartó testületek a tanárok jobb anyagi hely-
zetéről, nyugdíjáról, bizony innen-onnan legjobb tanerőink-
től leszünk megfosztva. Vigyázzanak hát, nehogy sülyedő 
hajónak látszassanak iskoláink, melyből menekül, a ki 
csak menekülhet! A tanári kar, a hitoktatókkal együtt 
15 tagból áll. A tanulók létszáma 222 volt. Érettségire 
jelentkezett 19 ifjú, tényleg vizsgát tett 15. A könyvtár 
állománya 2727 mű 3310 kötetben. A természetrajzi 
szertár állománya áll összesen 5055 darabból; a physi-
kai muzeum gyarapodott 202 frt 50 kr összeget tevő 
vásárlással. A vegytani szerek és eszközök száma 85. 
A földrajzi tanszerek 96 frt 70 kr értékben gyarapodtak. 



A régiség- és pénzgyüjteményben van 916 drb. Az ifjú-
sági önképző-kör vagyona 170 frt 70 kr. Az ifjúsági 
gyámintézet, mely azzal a céllal áll fenn, hogy éven-
kénti gyűjtéseivel az ifjúságban a jótékonyság szellemét 
ébreszsze fel, a lefolyt évben 30 frtot gyűjtött és osz-
tott is ki. Az iskolai takarékpénztárba való betét 107 frt 
4.6 7a krt tett. A tápintézetbe 72 tanuló volt felvéve. 
Élelmezésre kiadatott 2561 frt. Ellátási díj ebéd és va-
csoráért egy egész iskolai év 42 forint 40 kr. A tanári 
nyugdíjintézet alaptőkéje 2000 frt, mely Összeg hatodfél 
év eredménye. Ez év folyamán adakozásokbői 64 forint 
56 kr folyt be e célra. A következő három évre igaz-
gatóúl Zachar Gusztáv tanár lett megválasztva. A tanév 
kezdete szept. 1. 

29. A mezőtúri ev. ref. gymnasium értesítőjét 
Bodolay László igazgató tette közzé. Az intézetbe be-
iratkozott 153 ifjú, köztük 100 ev. ref. vallású, 3 ágost. 
hitv., 13 róm. kath. és 37 izraelita. Gyarapodás a mult 
évi létszámhoz képest 6. A gymnasium újra való építése 
válván szükségessé, e célra a városi tanács 1.300,000 drb 
téglát és cserepet szavazott meg, a téglagyár 310,000 da-
rabot ebből ingyen szállított az építkezés helyére. Az 
egyház 30,000 frt törlesztési kölcsönt vett fel ez építke-
zésre. A tantestület 11 tagból áll a melléktánárokkal 
együtt. A gymnásiumi könyvtár állománya 3123 darab, 
az idei gyarapodás 39 mű 49 kötetben 241 forint 9 kr 
értékkel. Gyarapodást mutatnak egyébb gyűjtemények 
is, melyek között leggazdagabb a természetrajzi muzeum. 
A tápintézet összes kiadása 728 frt volt. Kegyes ado-
mányokban befolyt 631 frt 84 kr. A tanév ünnepélyes 
megnyitása szept. 6-án lesz. 

30. A nyíregyházi ág. hitv. evang. gymnasium 
értesítőjét Martinyi József igazgató közli. Az eddig csak 
6 osztályú gymnasium a lefolyt tanévben már mint hét 
osztályú kezdette meg a maga működését. A tanári kar 
kiegészítésére Máthé György és Szánthó János tanárok 
választattak meg s illetve neveztettek ki a minisztérium 
által. A tanintézetbe beiratkozott 228 tanuló, köztük 
196 rendes és 32 magántanuló. A tanév végére maradt 
222 növendék. Az ifjúság a maga körében megalkotván 
a »Fillér-egyletet«, ennek tőkésített alapja 114 frt 61 krt 
tesz ; ezenkívül adakozott a hegyaljai gyámintézetre és 
a rozsnyói árvaházra (8 forint 65 krt). Adományokban 
részesült az iskola 436 frt 28 kr és 2 drb 10 frankos 
arany erejéig. A tanári könyvtár gyarapítására kiadatott 
81 frt 24 kr. A természettani szertár 209 frt 20 krajcár 
értékben vásárlóit tárgyakkal szaporodott s több-keve-
sebb mértékben gyarapodott egyébb gyűjtemény is. A 
növendékek között különböző címen kiosztott pénzbeli 
jutalom és egyébb segély 439 frt 17 krt tesz. A tanári 
kar 14 tagból áll a hitoktatókkal együtt. A tápintézet 
bevétele 3310 frt 4 kr, kiadása pedig 345 forint 60 ki-
volt. A jövő tanévvel a VIII. osztály is megnyílik. A 
rendes tanítás szept. 5-én kezdődik. 

31. Az iglói ág. hitv. ev. főgymnasium értesítő-
jét Zimann János igazgató adta ki. A tantestület 13 tag-
ból áll a hitoktatókon kívül. A tanulók száma a tanév 
elején 449, a tanév végén 426 volt, mely szám 7-tel 
való apadást mutat fel, de az apadás csak a magán-
tanulók számában jelentkezik. Vallás szerint volt 130 ág. 
ev., I l i ev. reform., 131 róm. katholikus, 9 görög kath. 
45 mózes hitvallású. /Nemzetiség szerint: magyar 245, 
német 158, tót 23. Érettségi vizsgálatra bocsáttatott a 
VIII. osztály 60 növendéke közül 56. Közülök érettnek 
nyilváníttatott 51 ( n jelesen, 17 jól, 23 elégségessel), 
5 javító vizsgára utasíttatott. Az ifjúság körében műkö-
dött a magyar önképző-kör, a német önképző-kör, a 

gyorsiró-kör, a dalkör, zenekör és a tornakör. Segélye-
zésben, jutalomban stb. 1344 frt 10 kr, 5 drb arany és 
3 darab 2 forintos tallér erejéig részesültek az ifjak. A 
természetrajzi szertár 3156 darabbal gyarapodott , ebbe 
számítva Kalchbrenner Károly gyönyörű növénygyűjte-
ményét. A természettani szertár jelenleg 378 drb fizikai 
és mennyiségtani műszer. A könyvtárállomány 4671 mű 
6825 kötetben; ez évi gyarapodás 86 mű, 128 kötetben. 
A tápintézetbe felvétetett 179 tanuló, köztük 28 egészen 
ingyenes. A kegyes adományok összege 279 frt 50 krt, 
4 drb aranyat és egy jó mennyiségű terményt tesz ki. 
A tápintézeti díj ebéd- s vacsoráért 52 forint. A tanév 
ünnepélyes megnyitása szept. 3-án lesz. 

32. A békési ev. reform, gymnasium értesítőjét 
Osváth Ferenc igazgató közli. Az értesítőt Pöcz János 
tanárnak »Történelem« című értekezése nyitja meg. A 
történelemnek a Dubois — Reymond-féle tárgyalását is-
merteti s az ő felfogásával szemben végig vezetve a 
történelmen azt mutatja ki, hogy az emberi szellemnek 
meg van a maga önálló fejlődése és hogy minden nyi-
latkozása, államtudomány, művészet és vallás terén an-
nak egy-egy irányát képviseli stb. Igen szépen s nagy 
készültséggel irt értekezés. A lefolyt iskolai évben lett 
a békési iskola úgy berendezve, hogy felekezeti jellegé-
nek megtartása mellett továbbra is mint 6 osztályú 
gymnasium állhasson fenn. A város évi 2000 frt segély-
ben részesíti az intézetet. A tanári fizetések 1000 frtban 
állapíttattak meg. Az egyik újonnan szervezett tanszékre 
Pocz János okleveles tanár választatott meg, a másikra 
pedig Kabós Bálint tanárjelölt. Az intézet költségvetése 
10,936 frt bevétel és 10,669 frt kiadás. A tantestület 
tagjainak száma 7, a hitoktatókon kívül. A növendékek 
száma az év végén 106 volt. A könyvtár és egyébb 
gyűjtemények jelentékenyen gyarapodtak. 411 frt for-
díttatott csak könyvek szerzésére, 142 frt a természet-
rajzi gyűjtemény gyarapítására és 107 frt a mértani rajz 
tanításához szükséges eszközök beszerzésére. A tanév 
szept. i-én kezdődik. 

33. A bonyhádi ág. hitv. evang. algymnasium 
értesítője szerint, melyet Markauser Imre igazgató adott 
ki, az intézetben működött 8 tanár a hitoktatókkal 
együtt ; a növendékek száma pedig az év végén 132 volt 
és pedig ág. hitv. 48, ev. ref. 20, róm. kath. 55, görög 
keleti 2 és mózes-vallású 11. A tanári nyugdíjintézetnek 
alapja 3600 forint. A gymnasium épületének régi része 
építés alatt van s a fenntartó egyházmegye már mint-
egy 20,000 forintot adott építkezésekre azalatt a 17 év 
alatt, a mióta Bonyhádra helyeztetett át a gymnasium. 
A tápintézetre begyült adományok 355 frt 4 krajcárra 
rúgnak. A szertárak gyarapodtak. A tanév megnyitása 
szeptember 4. 

34. A felsö-lövó'i ág. hitv. ev. nyilv. tanintézetek 
(tanítóképezde, gymnasium és reáliskola) — értesítőjét 
Kozmay Dezső tanárnak »Magyar írásbeli dolgozatok a 
középiskola alsóbb osztályaiban, tekintettel a német anya-
nyelvű tanulókra« című igen érdekes és tanulságos ér-
tekezése nyitja meg. A tantestület a hitoktatókkal együtt 
14 tagból áll. A tanitóképezdében volt 20 növendék, a 
gymnasium 6 osztályában 66, a reáliskolában 61, össze-
sen 155. A befolyt kegyadományok összege 3243 frt 
35 kr. A Wimmer-alap bevétele és kiadása 397 frt 37 krt 
tett. Az iskola-alap 25,739 79 a f. é. január 
l-jén. A segély-egylet pénztárállománya 608 frt 92 kr. 
A tanári nyugdíj-alap tőkéje 76 forint 15 kr. A tanév 
kezdete szept. I. 
(Folyt, köv.) Lector. 



T Á R C A . 

A tudományos s különösen az egyháztörténelmi 
seminariumokról. 

i. 
A tudományos seminariumokról általában. 

I. A seminariumok neve s föladata. A tudományos semi-
narium fogalma. 

A »seminarium« nem tisztán egyféle tárgy meg-
je'ölésére használtatik. A Francke Ágost által 1696-ban 
alapított »seminarium praeceptorum seleclum« című inté-
zet más feladntot volt hivatva megoldani, mint minő 
például egy r. kath. papnöve'dére, vagy akár egy ev. 
német Prediger-seminariumra vár.1) Míg ugyanis a hallei 
árvaház áldott emlékezetű alapítója seminariumában a 
folytonosan szaporodott árvák -— meg nem árváknak 
is — érdeke által követelt s életre hívott tanítóképzés 
eszméje valósult meg : a papi seminariumok feladata a 
jövendőbeli papi nemzedéknek — lelkében a tanítás és 
nevelés magvának'2) elvetése által — képzése. Emitt a 
papi, Francke intézetére nézve a tanító jelző a meg-
határozó. 

Azon semineriumoknak is, melyekről mi akarunk 
szólni, feladata szintén új nemzedék képzése, csakhogy 
szűkebb körre szorítkozó munkaprogrammal. A mi se-
minariumaink inkább intézményeknek, mint intézeteknek 
nevezhetők s egyik fő jellemzőjük mindenesetre az, hogy 
kevésbé a gyakorlati, mint inkább az elméleti — tudo-
mányos — érdeknek szolgálatában állanak s mint ilye-
nek csak a tudománytanító főiskolába (akadémiába, egye-
temre) valók. Tudományos seminariumokról fogunk elmél-
kedni. Vagyis oly főiskolai institutiókról, melyeknek 
»tudományost jelzőjük, illetve az általa feltételezett fel-
adat s módszer az, mely míg egyfelől megkülönbözteti 
őket a sokkal tágabb körű s inkább gyakorlati irányú 
hasonló nevű tan- és nevelő-intézetektől, másfelől meg 
sajátos fogalmuk főjegyének megállapításához vezet. 

A mondottak alapján már most felvetjük a kérdést : 
mi a tudományos seminarium /ogalma ? Talán a valót 
közelítjük meg meghatározásunkkal, mely szerint : a 
tudományos seminarium a főiskolai tanító s tanuló közötti 
érintkezésnek :i) azon neme, melynek célja valamely tudo-
mánynak új nemzedéket nevelni. Ebből folyólag a 
theologiai tudományos seminariumok a theologiai tudo-
mányoknak, s e körön belül: az egyháztörténeti semi-
nariumok az egyháztörténeti tudománynak új nemzedéket 
nevelni hivatvák. 

De hát —• fölmerül ez a kérdés is — az egyház-
történetnek, vagy valamely más theologiai tudománynak 
jóravaló nemzedéket — már legalább mi itthon — nem 
nevelhetünk-e (s nem neveltünk-e ?) előadván a szóban 
forgó tudományokat alaposan, lelkesen és szépen ? Van e 
szükség még új — pótoló, kiegészítő — intézményekre 

') Mert ilyen is van, pld. Wittenberg, Ileidelberg, Friedberg 
városokban, a herrnhutiaknak Gnaden felel ben ; mely seminariumok azon-
ban a mellett, hogy a jövendőbeli papokat keresztyén kegyes nevelés-
ben részesíteni iparkodnak, nem emelnek egyúttal választőfalakat közéjök 
s a laikusok közé, mint az a hasonnevű r. kath. intézetekben történik. 
(V. ö. Herzog: Real: Encyclopaedia, VII. k. 242—250. 1.) 

2) Semen ; innen seminarium, melynek megfelelően van képezve 
pld. a szláv »semeno« vagy »sime«-ből származó »semeniste«. 

3) Schleiermacher szép szava s ideális szárnyalású meghatározása 
szerint: együttélésnek. 

a mi főiskoláinkon, különösen pedig a magyar protestáns 
theol. intézeteken, melyekben manapság amúgyis egyre 
nő a tanítás tárgyainak halmaza, hallszik immár panasz-
képen is! 

A felvetett kérdés szerves összefüggésben lévén a 
felső oktatás céljának (tehát a theologiai tanításénak is) 
korszerű kérdésével: mielőtt a tudományos seminariumok 
értékéhez hozzászólanánk, szólnunk kell magának a felső 
oktatásnak céljáról. 

2. A felső oktatás célja. 

Többféleképen határozható meg. A meghatározá-
sok különbözőségének a tudományok művelése s a gya-
korlati pálya érdeke közötti viszonynak eltérő, leginkább 
pedig háromféle, felfogásában rejlik. Kövessük e felfo-
gásokat nyomon. A kérdés arról szól, váljon az egye-
temek (avagy akadémiak) a kizárólagos tudományos 
foglalkozás, vagy pedig a szoros értelemben vett szak-
képzés intézetei ? 

Azok, a kik az egyetemeket tisztán tudományos 
szempontból nézik, legfőképen azt hangsúlyozzák, hogy a 
tudomány öncél, mely minden egyéb felmerülő érdek felett 
uralkodik a felső oktatás színhelyein (Scheidler: »Ueber 
die Idee der Universitát.« 1838.); a másik párt az egye-
temet csupán »a gyakorlati életpályára előkészítő inté-
zetnek* mondva, okkal perhorrescálja azon irányt, mely 
a főiskolákat tudósok képző intézetévé avatja (Bieder-
mann : »Wissenschaft und Universitát in ihrer Stellung zu 
den praktischen Interessen der Gegenwart ; Leipzig 1839 ). 

Egy alapos gondolkodásáért méltán dicsért magyar 
tanügyi férfiú s philosophus a tisztán tudós képzésre 
törekvést ideális céllűzőnek mondva, azt állítja, hogy ez 
állásponton az egyetem vagy valamely akadémia olyan 
intézet, »mely egyedül és kizárólag a magasabb szellemi 
munkásság műhelyeül szolgál, a melynek egyedüli fel-
adata a tudománynak, magáért a tudományért való műve-
lése, a tudományos vizsgálódás és kutatás . . . . Egy ily 
eszményi intézet létesítésére — teszi hozzá — nálunk 
nem igen lehet gondolni. «4) 

Hát talán nem is volna szükséges. Nagy Német-
országban sem arat a merő ideális felfogás diadalokat. 
Igen szép volt például Fichtenek a berlini egyetem 
szervezésére vonatkozó terve, a melylyel azon a bajon, 
hogy az ifjúság csak a jövő életpálya tekintetéből ta-
nulja a tudományokat, segíteni akart akképen, hogy 
azokat, a kik a tudományt önmagáért tanulják (regulares) 
eligálta, a kenyérért tanulók seregét pedig (az irregulara-
soket) reprobálta, pusztulni, veszni hagyta. A szép tervet 
méltányolták — igenis — azonban el nem fogadták. S 
mit tennének ma ? Feleljen reá Zeller Ede, a ki azt 
mond ja : 5) »az egyetemek nem pusztán' tudósokat s 
tudományos kutatókat nevelnek. Tanítványaik legnagyobb 
része gyakorlati élethivatásra készül, melylyel önálló tu-
dományos munkásságot egybekapcsolni csak egyeseknek 
sikerül.® És valóban mi lenne a hadseregből, mi a nemzet-
ből, ha csupán a tisztek kiképzésére fordítana az állam gon-
dot, a közkatonák begyakorlására meg ügyet nem vetne? 

Tisztelet tehát az ideáloknak, a kellő távolságból 1 
Szakképzés a felső oktatás főcélja, s a célravezető 

eszközök a tisztán gyakorlati életpályára előkészítő szak-
iskolák, melyekben a növendékek a legjobb úton s módon 
sajátíthatják el azt, a mi kell, t. i. választott hivatásuk 
követéséhez szükséges ismereteket. így beszélnek az u. n. 

4) Dr. Pauer Imre : »A jogakadémiák kérdéséhez.* 24. 1. 
5) Vortrage und Abhandlungen. Dritte Sammlung. Leipzig 1884'. 

Magyarul: »A Magyar Tanügyben* XIII. k. I. f. 2. 1. 



gyakorlat emberei, a kik mindenesetre más mértéket is 
alkalmaznak a tanítás és tanulás eredményeire, mint azok 
a tudósképzők. A gyakorlat emberei, a kiknek főargu-
mentunriok minden idealizálással szemben, a megevő ke-
nyér. Utjokon szintén nem járhatunk, mert míg egyfelől 
alacsony niveaut szabnak a felső oktatásnak, másfelől 
meg igen sokszor komoly veszedelembe sodorják magát 
a tudományt, szolgálatba adván azt az állam vagy 
egyház — semmi esetre sem jól felfogott — érdekének. 

Az igazság tehát sem az egyik, sem a másik részen 
nincsen. Hol van hát? Közbül — szerény véleményünk 
szerint. A két rendszer combinálása által jutunk el a 
harmadik, helyes útra, melyen haladva úgy az idealisti-
kus felfogás messzelátásából, valamint a »nyárspolgári* 
gondolkodás rövidlátásából származó veszedelmektől óva 
leszünk. Es pedig nemcsak a világi felső, hanem a 
theologiai tanintézeteken is, s különösen ezeken. Hang-
súlyozzuk ezt, a nélkül azonban, hogy a kétféle jellegű 
intézeteket különválasztva nézni akarnók, ami •—• véle-
ményünk szerint — csak protestáns-ellenes álláspontból 
volna szükséges tennivaló. Annyit azonban kimondunk, 
hogy ha valahol, a theologiai fakultásokon nem szabad a 
tudományos érdeknek feláldozni minden más érdeket, sem 
pedig nem szabad a mindennapi értelemben vett kenyér-
tudományért tanulni. A theologiai intézeteken »az élet 
kenyeréről« van szó. S épen azért, míg amaz idealisti-
kusnak nevezett egyoldalú tudományos felfogás igen 
könnyen a Jézus Krisztustól elvezető bölcsességnek fog 
hódolni, úgy másrészről megszívlelendő az is, hogy »ki 
magát az egyháznak szenteli s e végből theologiát tanul, 
elhibázza célját, ha ugyan, az abban áll, hogy az egy-
házban hivatal által magának életet, fenntartást, jólétet, 
kényelmet, becsületet stb. szerezzen, mert a mennyiben 
a hivatalt mint eszközt, s magát, vagy vágyainak kielé-
gítését, mint célt tekinti és használja, soha nem emel-
kedhetik egyházi hivatalnokká, csupán napszámossá lesz 
az egyházban.® fi) A theologiánál észbevegyük, hogy »a 
tudós theologus csak akkor fogja fel helyesen a maga 
tudományát, ha azt az egyházra élő viszonyulásban fogja 
fel, a gyakorlati lelkész pedig hivatását csak akkor tölti 
be áldásosán, ha a theologiai tudománynyal s annak 
művelőivel barátságos közlekedésben marad.« 

S valóban, alig van valami kívánatosabb honi egy-
házunkra nézve is, minthogy az összhang a papi hivatal 
és a theol. fakultás közt soha meg ne zavartassék ; min-
den önös felülkerekedni vágyásnak, vagy az egymással 
nem törődésnek az evangyéliom adná meg kárát. »Beide 
sollen wirken in einem Geist. Das Pfarramt ist das hö-
here, wichtigere in seiner Nothwendigkeit. Das akade-
mische Lehramt ist das einflussreichere, weitergreifende«,8) 
mert az evangyeliom hirdetőit képezi. 

Boldogtalan az állapot ott, hol az élet és a tudo-
mány kölcsönhatása egymásra megszűnik, vagy nem az 
igazság medrében folyik; mindkét esetben a közművelő-
désnek, a salusnak rosz aratása van. 

Az egyetemeknek — úgymond Szamosi 9) — kettős 
feladatuk van. Az egyik a tudományok mívelése, fejlesz-
tése és új harcosok kiművelése által való terjesztése, a 
másik az állam számára tudományosan képzett egyének 
kiművelése. E kettős feladatot — nézetünk szerint — 
csak az egyoldalúan idealistikus s egyoldalúan praktikus 

8) A theol tud. encyclopaediája, irta Hagenbach ; ford. Révész J. 
9. 1. Daub idézete. 

7) I. m. Schleiermacher szavai. 
8) Olv. »Die Unzulanglichkeit des theol. Studiums der Gegen-

wart« 49, s. f. 1. 
e) l886/7-ben mondott rektori székfoglaló beszédjében, Kolozsvártt. 

irányokat egyeztető azon felső oktatási rendszer old-
hatja meg sikeresen, a mely — hogy Csengery l0) sza-
vaival éljünk — gyakorlati pályára is képez, s e célból 
a tudomány anyagát közli, egyszersmind a tudományos 
munkásságot is tanítja. E rendszer mellett a tanárok 
nemcsak hirdetik, de egyszersmind művelik a tudomá-
nyokat, lévén a tanszékek egyszersmind a tudomány 
műhelyei, a melyek nemcsak a tudomány tételeit ma-
gyarázzák, hanem azt is tanítják, hogyan kell tudomá-
nyos foglalkozást űzni. A rendszer mellett a módszert 
is igyekszenek elsajátíttatni a hallgatókkal. S az ered-
mény ? Az, hogy az ifjak tiszta tudatot szereznek ma-
guknak a tudomány feladatairól s azon operatiókról, a 
melyek szerint e feladatok megoldandók, s a tudomá-
nyos érettség oly fokára emelkednek, a mely, ha nem 
is akarnak tudósok lenni, képessé teszi őket bármely 
hivatást az életben magasabb, tudományos értelemben 
fogni föl. S ha fölmerül a kérdés, hogy vájjon lehet-e 
gyakorlati életpályára is, meg tudományos munkásságra 
is egyszerre képezni, ismét csak Zellerrel (i. m. 3. 2. 1.) 
azt válaszoljuk, hogy mivel a gyakorlati működésnek is 
alapos tudományos kiképzés a mellőzhetetlen alapja, 
a gyakorlati életpályák lényegileg ugyanazt a tudomá-
mányos kiképzést kívánják meg, mely a tudósok kuta-
tásának is alapját képezi. 

A combináló rendszer a combinálás számára nyilt 
tág tér tekintetéből is ajánlatos (lehetvén itt szó a com-
binálásnak 3 esetéről), valamint azért is, hogy általa 
meg van adva a mód úgy a feltétlen, valamint a kor-
látoltabb tanszabadság meghonosítására; az ideálhoz való 
közeledés, valamint a tényleges állapotokkal való számo-
lás érvényesítésére. 

A közvetítő irányban haladva, bizonyára nem fog-
juk összetéveszteni a felső s az alsó iskoláknak feladatát 
egymással, valamint a tudomány tanító akadémiákat is el 
fogjuk tudni választani a tudománymívelő akadémiáktól. 
Idevágólag ha valaki, a tanügy terén is nagy Schleier-
macher igen szépen fejtegeti a közművelődés nevezett 
3 tényezőjének jelentőségét, egymással összefüggését, 
egymástól különbözését. Az egyetemnek, mely szerinte : 
Nachschule és Vorakademie, jut azon szép feladat osz-
tályrészül, hogy az ifjakban a tudományos szellemet 
fölébressze.11) »Die Schule ist das Zusammensein der 
Meister mit den Lelirburschen, die Universitát mit den 
Gesellen, und die Akadémia als Versammlung der Mei-
ster unter sich«.12) Az akadémia mesterei közé sorozza 
a tudomány tanítása és művelésében megőszült profes-
sorokat, a kiknek feladatává teszi, hogy a tanszéktől 
megválva, a tud. akadémia fényes csarnokába vonulja-
nak vissza s helyet adjanak a fiatalabb erőknek.13) 
Erdmann li) is az egyetemről emlékezve, azt mondja , 
hogy: »Die Mitte zwischen der Schule und der Akademie 
bildet die Universitát, auf welcher der Jüngling ebenso 
sich mit dem Studiren befreundet, wie der Knabe in 

10) Csengery munkái : V. k. 243. 1. 
" ) »Gelegentliche Gedanken über Universitaten* Schleiermaeher-

től 1 So8-ból; 49. 1. 
12) I. m. 23. 1. 
13) »Die Gabe der Mittheilung, wie sie der Universitiitslehrer 

habén muss, ist ein zartes Talent, das nur in dem s.chönsten Zeit-
punkte des Lebens sich findet. Je mehr die Jugend schon einem ganz 
andern Zeitalter angehört als der Lehrer, je weniger er sich ihr in 
Gedanken assimiliren, und eine bestimmte Liebe uncl Freude mit ihr 
gemein habén kann, um desto mehr muss sich die Neigung und das 
Geschick verlieren sich mit ihr in náhere Verháltnisse einzulassen, und 
um desto unerfreulicher und unfruchtbarer wird das Geschaft* (101. 
102. lap.). 

14j Erdmann: »Vorlesungen über Akad. Leben und Studium;* 
(54. és 55. 1.) 



der Schule mit dem Lernen , der Mann in der Gelehrten-
republik ,5) mit dem Wissen ;« s a következő l a p o n : 
»Das Wesent l iche aber ist, und darum ist der S tudent 
weder ein Schiiler, l 6) noch ein Akademiker , dass er 
weder wie der Schüler allseitig sein muss, indem eine 
Autor i tá t ihn dazu zwingt, noch wie der Akademike r 
sich concentriren soll, weil er dazu innerlich genöthigt , 
verpfl ichtet ist, sodern dass er Beides sein kann, dass er 
all- und einseitig sich auszubilden vermag.« A z egyetem-
nek nem feladata, h o g y növendékei szellemi fejlődését 
korai befejezésre juttassa, hanem h o g y kezdődő tudomá-
nyos életüket ápolja s szakavatot t vezetéssel odáig fejlesz-
sze őket, h o g y út jokat meggya rapodo t t erővel s élesített 
szemmel maguk kereshessék, be kell érni azzal, ha egy-
egy ifjúi kísérletben a jövendő mester önálló gondolko-
dása, biztos keze, gondos munkája nyilatkozik. T ö b b e t 
nem tehe tnek s ne is t egyenek legfelsőbb tanintézeteink, 
melyek nem pusztán tudósokat nevelnek.1 7) 

(Folyt, köv.) Krupecz István, 
pozsonyi theol. m.-tanár. 

B E L F Ö L D . 

Karsay Sándor dunántúli püspök jubileuma. 
A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerüle tnek n a g y 

ö r ö m ü e n e p e volt f. hó 24-én: a szeretve tisztelt főpász-
tor, Karsay Sándor ünnepel te m e g lelkészi működésének 
50 éves jubileumát. Az örömöt növelte az, h o g y Kar say 
e napot lelki és test i erejének tel jében ér te meg s szinte 
fiatalos rugékonysággal , bámula t ra méltó sze' lemi és 
physikai erővel válaszolt minden egyes üdvözlő beszédre. 
Régebb i megál lapodás szerint a jubileum megünneplése 
a kerületi közgyűlés idejére lett téve, melynek helyéül 
az idén Győr jelöl tetet t ki. Fo lyó hó 23-kán a kerületi 
gyűlést megelőzni szokott előértekezlet t a r t a to t t meg, 
melyen a közgyűlésen t á rgya landó ügyek ter jeszte t tek 
elő. Másnap reggel 8 órakor, a közgyűlés hivatalos meg-
nyitása előtt gyámintézet i istenitisztelet volt, melynél az 
oltári szolgálatot Gyurátz Ferenc, pápai lelkész végezte, 
az egyházi beszédet pedig Horváth Samu téthi lelkész 
mondot ta , egy valóban emelkedet t szellemű s szép gon-
dolatokban gazdag beszédet ta r tva az I. T i m o t h . : V I : 
17—19 felett a következő disposit ióval: 1) nyissunk a 
gyámintézet számára minél több segélyforrást , 2) kér jünk 
tőle keveset, h o g y a keveseken annál gyökeresebben 
segí thessen és 3) csoportosuljunk mindnyá jan körülötte, 
h o g y így megerősí t tessék s általa a hit-élet magasabb 
lendületet nyer jen . A n a g y gonddal kidolgozott beszédet 
K a r s a y Sándornak Hagenbach Káro ly R . után írt szép 
éneke előzte m e g és követ te . A z egyházi beszéd után a 
nagy közönség, mely minden zugában megtöl tö t te a 
templomot , rövid időre eltávozott , h o g y kiki le tegye 
fillérét a gyámintéze t javára az a j tókban elhelyezett per-
selyekbe. Ez adakozás e redménye körülbelül 325 forint 
volt. 10 órakor Káldy Gyula egyházkerület i felügyelő az 

15) Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy Erdmann a »Gelehrten-
republik< alatt tulajdonképen a tud. raív. akadémiát érti; idevonat-
kozó felette önérzetes nyilatkozata következőképen hangzik : »Wir habén 
ein Institut d'Allemagne, das grossartiger ist, und diesen Namen mit 
mehr Recht führt als das »Institut de Francé;« das ist die deutsche 
Gelehrtenrepublik« (53. 1.) 

16) Er ist nur auf der Schule gewesen (Schüler); er hat studirt 
(Student: azaz egyetemi hallgató) — mondja — megkülönböztetésül, 
a német. 

17) Zeller i. m. (1. 2. 1.) 

újra díszes közönséggel megtel t t emp lomban megny i to t t a 
az egy házkerületi közgyűlést s azonnal indí tványba tet te, 
hogy erről a napról a rendes közgyűlési tá rgyalások 
halasztassanak el, e nap szenteltesssék a jubiláns püspök 
tiszteletének. Mely indítvány egyhangúlag elfogadtatván, 
kinevezi azon küldöttségi tagokat , kik a főpásztor t ün-
nepélyesen meghívják a gyűlésbe. E küldöt tség tagja i : 
Báró P rónay Gábor, P u r g h y Sándor , A n d o r k a János, 
Nádossy Ká lmán , Peregi Mih., Mészáros István, Lancsek 
Jónás és Zábrák Dénes voltak. Az ol tár előtt álló zöld 
asztal körül o t t l á t t u k : Báró P rónay Dezsőt , P r ó n a y 
Gábort , Czékus Istvánt , P a p p Gábor t , Zelenka Pált , 
V a r g y a s Endré t , Kiss Sándor t , Kiss Gábor t stb. A meg-
érkező püspököt a lelkes éljenzés elhangzása után legelő-
ször egy igazán szép vegyes kar üdvözölte, ma jd néhány 
szóval Ká ldy Gyula, mint elnök, ki rög tön á t ad ta a szót 
Győrvá rmegye és Győr városa főispánjának gr. Battyáni 
Lajosnak. A rokonszenves megjelenésű fiatal főispán 
melegen üdvözlé a jubilánst á t a d v ^ neki a királyi k e g y 
ki tüntető okmányá t , mely szerint O Felsége a dunántúl i 
ág. hitv. püspöknek, az egyház és a közügyek terén 
szerzett bokros érdemei elismeréseül * téthi* előnévvel 
nemességet adományoz, annak a férfiúnak, a ki, mint 
igen szellemesen j egyez te meg később egyik szónok, 
»nemes« volt, mielőtt m é g királyi oklevél documentá l ta 
volna ezt. Reszketve, megha to t t an fogadta az ősz főpap 
a királyi kegy e jelét, mely egyszersmind várat lan meg-
lepetés volt reá nézve. Majd az egye temes főfelügyelő 
br. Prónay Dezső üdvözölte őt, mint a ki bölcs t a n á -
csaival t ámoga t t a mindég a convente t és nem egyszer 
épen egyéniségében rejlő tapinta tosságával a legnehe-
zebb kérdéseket is meg tud ta oldani. Azu tán Káldy Gyula, 
kerületi felügyelő nyú j to t t át egy pompás kötésű bibliát, 
mint az egyházkerüle t a jándékát , mely a jándéknak be-
csét sokszorosan emelte az a valóban nagyszabású, 
meleg, mély vallásos érzésektől á tha to t t beszéd, melyet 
a felügyelő mondot t . E g y felkent s vallásáért és szent-
könyveér t lelkesedő pap sem m o n d h a t o t t volna szebbet . 
A gyönyörű gondola tok, mint az igazi meggyőződésnek 
szülöttei nagy hatást te t tek s minden szembe a meg-
ha to t t ság könnyei t csalták. Maga az ünnepelt is köny-
nyezve vet te kezébe azt a könyvet , mely eddig lépé-
seinek szövétneke, lelkének táplálója, aggkorának vigasz-
talója volt. A biblia valóságos remekmű, gyönyörű 
kötéssel, benne a négy evangelista mesterművű rajzával. 
Ú g y a kötés rajza, mint a belső ra jz Hauser Károly 
soproni főreáliskolai tanár szép composit iója. E g y m á s -
után üdvözölték ezután a jubilánst Czékus István tiszán-
inneni püspök, ki kerülete üdvözlő iratát nyúj to t ta át, 
Papp Gábor dunántúli ev. ref. püspök egy nagy hatás t 
keltet t beszéddel : Tatay Sámuel esperes az ág. evang. 
esperesi kar nevében, Kiss Sándor megyei árvaszéki 
ülnök az egyházmegyei felügyelők nevében, Zelenka Pál 
esperes és gyámintézet i elnök a gyámintéze t nevében 
mondot t e g y művészileg kidolgozot t s igazi bibliai szel-
lemtől á tha to t t rövid üdvözletet n a g y szónoki eloquen-
tiával s oly ön tuda tos határozot tsággal , mi egyszerre 
elárulta, h o g y nem a szavak uralkodnak ő felette, h a n e m 
ő a szavak felett. Antal Gábor pápai theol. tanár a pápai 
ref. főiskola küldöt tsége nevében szólott, míg Müllner 
Mátyás soproni lyceumi igazgató a kerületi tanintézetek 
tanári karát vezette. Mélyen megha tó jelenet volt, mikor 
a mencshelyi gyülekezet küldöt tsége tisztelgett a püs-
pöknél, ki lelkészi pá lyá já t e helyen kezdé meg . A z 
ottani segédlelkész Reichenberger Ede üdvözölte őt az 
igazi fiúi ragaszkodás és m e g h a t o t t s á g hangján szép és 
rokonszenvesen ta r to t t beszédben. Karsay Sándor elér-



zékenyülten, könnyezve emlékezett vissza azon kies ba-
latoni tájra, hol ő a szegény fiatal pap pályáját meg-
kezdette és felejthetetlennek mondotta ama szeretetet, 
buzgóságot, ragaszkodást, melyet első hívei között tapasz-
talt. A szép jelenetnek méltó kiegészítője volt az, midőn 
Matisz Károly vezetése alatt Karsay püspöknek 12 volt 
segéd'elkésze tisztelgett s egy értékes ezüst serleget adott 
át neki szeretetük és ragaszkodásuk jeléül. Az ünnepelt-
nek rendkívül jól esett az »uram öcsém«-eknek kegye-
letes megemlékezése. A győri ev. református gyüle-
kezet nevében Pereszlényi János lelkész tisztelgett. A 
téthi ág. ev. gyülekezetét üdvözletét Horváth Samu lel-
kész tolmácsolta s kiemelte az érdemeket, melyeket a 
nagynevű püspök e gyülekezet körében magának szer-
zett 28 éven át ott teljesített lelkészi szolgálata alatt. 
Végül a győri ág. ev. gyülekezet presbyteríuma mutatta 
be Izsó Vince ág. ev. lelkész vezetése alatt tiszteletét 
és fejezte ki örömét a felett, hogy közvetlen a magu-
kénak mondhatják azt, s ő vele dicsekedhetnek, ki az 
egész protestáns Magyaroszágnak dicsekedése és méltó 
büszkesége. A püspök hangsúlyozta válaszában, hogy 
győri hívei lesznek ezután is azok, kik, míg Isten éle-
tének kedvezend, gondoskodásának legelső tárgyai, mert 
mélyen érzi a felelősséget a reá bizott nyájért. 

A tisztelgők után, a kik mindegyikének teljesen 
ad hominem válaszolt az agg főpásztor, egy emelkedett 
hangulatú beszédben rövid visszapillantást tett ő maga 
saját életére és lelkészi működésére. Mélyen meghatva 
mondotta el, hogy annál az oltárnál, a mely előtt áll s 
annál a keresztelési medencénél, mely mellette van, vé-
tetett fel 1814-ben a szent keresztség által a Krisztus 
hívei közé, itt avattatott lelkészszé és később püspökké, 
s különös örömére szolgál, hogy ma itt ünnepelheti 
50 éves működésének jubileumát. Vezére működésében 
mindig lelkiismeretének hangja volt, s e hang ma is 
megnyugtatja, hogy bár nem tartozott az öt talentumos 
szolgák közé, mégis az Úrtól nyert ajándékot nem ásta 
el, hanem azzal hívei javára nagy igyekezettel sáfárko-
dott. Lelkészi pályájával egyidejűleg kezdődött közpá-
lyája is. 1839-től fogva mindig ott szerepelt a közélet 
terén is, a mennyiben azóta egyetlen egyetemes gyűlést 
sem mulasztott el. Szemere Bertalan külföldi utazását 
olvasva, ennek hatása aJatt született meg nála a gyá-
molda eszméje. Egyszerre indult meg indítványa folytán 
Tiszántúl és Dunántúl ennek létesítése iránt a mozgalom, 
de míg amott csak csirában maradt az eszme, addig itt 
testet öltött 1846-ban. Majd hálás köszönetet mondva 
az egyházkerületnek, a jelen volt küldöttségeknek és a 
győri gyülekezetnek a megtisztelő kitüntetésért buzgó 
imát rebegett az egek Urának, kitől annyi éven át ke-
gyelmet vett kegyelemért. Ezután Káldy Gyula néhány 
meleg szóval zárta be a gyönyörű ünnepélyt. 

A díszgyűlés után a jubiláns lakásán tisztelgett a 
Győr városi hatóság Zechmeister Károly h. főkapitány 
vezetése alatt, Zalka János megyei püspök képviseleté-
ben Szilágyi Gáspár jószágigazgató, a bencések főgym-
nasiumának igazgatója, Kenessey Béla a budapesti ev. 
ref. theol. akadémia tanári karának és a »Prot. Egyházi 
és Iskolai Lap« nevében, Fischer Gusztáv főrabbi az 
izraelita hitközség képviseletében. Itt nyújtotta át a 
tolna-baranya-somogyi esperesség a bonyhádi gymnasium 
rajztanára által készített arcképét a jubilánsnak, Sántha 
Károly ódája kíséretében, mely díszes albumba kötve, 
művészi kalligrafiával írva, adatott át. Itt tisztelgett a 
győri gyülekezet tanítói kara is Fadgyas Pál vezetése 
alatt. A fogadás körülbelül déli 11/2 óráig tartott . 

Délután 2 órakor a Redoute teremben ünnepi la-

komára gyűlt össze, mintegy 254 főből álló nagy kö-
zönség, lelkészek és világiak felekezeti különbség nél-
kül, a város és vidék előkelő világa. A pohárköszöntők 
sorát Káldy Gijula nyitotta meg, Ő Felségére emelve 
poharát. Majd báró Prónay Dezső szólott igen szelleme-
sen, verbunkos püspöknek nevezve Karsayt, ki nagy 
tehetségével annyi áldozatra kész hivőt tudott toborzani 
az egyház számára. Azután Karsay éltette az egyetemes 
főfelügyelőt, gróf Battyáni főispán Karsayt, mint győr-
városi képviselőt. Kiss Sándor a főispánra emelt poharat, 
Bognár Endre Papp Gábor püspökre, Papp Gábor Kar-
sayra, Gyurátz Ferenc a katholikus klérus képviselőire, 
Reuchek Antal győrszigeti plébánus Karsayra, Czékus 
István ugyan ő rá stb. Távirati üdvözleteket küldtek: 
Geduly püspök, a b.-csabai esperesség, Fabiny Theofil 
miniszter, br. Radvánszky Béla, özv. Székács Józsefné, 
Domanovszky tanár, Ivánka Imre és még többen. A la-
koma 5 óra felé ért véget. 

Karsay Sándor ág. ev. püspök tettekben gazdag 
élete nyílt könyvként áll mindenki előtt. Elete könyvé-
nek lanulmányozása sok és gazdag tanulságot nyújthat. 
Működésével maradandó emlékeket állított nevének; ne-
mes, fennkölt jellemével az összes protestánsok előtt 
nagy tiszteleteit vívott ki magának ; szerető szívével 
mindeneket, kik csak valaha érintkeztek vele, magához 
fűzött; eszélyes tapintatosságával a mire csak kezet ve-
tett, azzal célt is ért és példás családi életével minde-
nek előtt világolt s méltóvá tette magát a feltétlen tisz-
teletre és becstilésre. Örömmel és teljes tisztelettel üdvö-
zöljük őt mi Ís jubileuma alkalmával áldást kívánva életére 
és kérve az egek Urát, hogy tartsa őt meg ad multos 
annos egyháza és hazája javára ! y—a. 

A tiszántúli egyházkerület nyári közgyűlése. 
Rég nem emlékszünk ily aránylag kevés tárgyú s 

rövid tartamú közgyűlésre. Négy nap alatt végeztek a 
tárgyakkal, melyek közt egyetlenegy fegyelmi ügy sem 
fordult elő. 

Augusztus 20. és 2 1. napjain lelkészképességi vizs-
gák tartattak. A második vizsgára 32, az elsőre 10 ifjú 
állott elő. Amazok közül Sass Béla, Brassai Károly, 
Kutass Bálint és Dobi Mór, — emezek közül Kövendi 
Dénes, Fogarasi Bálint és Csák Aladár vizsgáztak kitün-
tetéssel. Átalában véve megelégedését nyilvánítá a bi-
zottság a vizsga eredménye felett. 

A közgyűlés f. hó 22-én nyílt meg az ősz püspök 
Révész Bálint megható imájával, kivel Vállyi János fő-
gondnok osztá meg az elnöklés terhét. Az esperesi kai-
teljes számban jelen volt, a gondnokok sorából azonban 
több kiváló férfiú hiányzott. Egyházi elnök rövid meg-
nyitó beszéde után csakhamar kezdetét vette az érdem-
leges tárgyalás, melynek folyamából csakis a közérdekű 
pontokat említjük itt fel. 

Bejelentetett, hogy a francia reformátusok saint-
quentini zsinatán, egyházkerületünk meghivatván, püspök 
úr egy meleghangú s francia hitrokonaink által rendkí-
vüli örömmel fogadott levélben üdvözölte a hugenották 
derék utódait. 

A prot. irodalmi társulat támogatására 2000 frtot 
ajánlott meg a kerület, melynek 5%-os kamatát fogja 
évenkint fizetni. Az egyházmegyékben ís szépen szapo-
rodnak az ajánlatok, így például csak a heves nagykunsági 
egyházmegyéből is eddig 6 egyház és egy lelkész aján-
lottak 100--100 frtos alapítványt. 

Az ének- és zenetanári tanszék állandósítása egy 



lépéssel tovább haladt, amennyiben három éven át évi 
350 frttal javíttatik a fizetés. 

Egy kerületi világi tanácshirói állásra új szavazás 
rendeltetett el Kovács Ferenc (271), Komjáti Béla (94) 
és Vállyi Árpád (20) közt. A szavazatok f. é. dec. 31-ig 
adandók be. 

Körösi Sándor országgyűlési képviselőnek a jogta-
nári székről való lemondása elfogadtatott, nyugdíjának 
kérdése a tanárkarhoz utasíttatván. A folyton beteges-
kedő Bethlendi Endre helyettesítését Menyhárt János és 
Dicsőfi József vállalták el. 

A debreceni főgymnasium ügye komoly megvitatás 
tárgya volt ismét. Ugyanis a vallás- és közokt. miniszter, 
hivatkozva azon körülményre, hogy az egyes osztályok 
népessége a törvényben megállapított maximumot (65) 
a mult évben is meghaladta, azon alternatívát állítá fel, 
hogy vagy minden osztály mellé parallel szakasz állít-
tassák, vagy pedig a tanulók felvétele korlátoztassék. 
Mivel pedig az első követelmény teljesítését a vagyoni 
helyzet nem engedi meg, a jövő iskolai évre vonatkozó-
lag azon intézkedés történt, hogy az I., II., VII. s le-
hetőleg a VIII. osztályok mellé parallel szakasz állítta-
tik, a többi osztályokra nézve pedig akkép korlátoltatik 
a felvétel, hogy másvallású tanulók csakis akkor fogad-
tatnak el, ha a reformátusok száma a törvényes maxi-
mumot meg nem titi. Ugyancsak a jövő iskolai évre 
Szentgyörgyi Kálmán és Papp Gusztáv segéd-, dr. Halász 
Sándor pedig helyettes tanárul megerősíttettek. 

A tápintézet az 1888/í(. iskolai évben új épületben 
új szervezetet nyer. A természetrajzi gyűjteményekről 
leltár készül; az oratorium tetőzete pedig Petz Sámuel 
terve szerint alaposan renováltatni fog. 

A br. Baldácsy alapítvány mult évi jövédelméből 
kerületünk részére jutott 2500 forint következőleg osz-
tatott fel : 800 forint a püspöki hivatal dotatiójára, 
680 frt a pusztuló egyházak, ugyannak 680 forint a lel-
készözvegyek és árvák segélyezésére, végre 340 forint 
a csekélyebb fizetésű lelkészek gyámolítására. Kívánatos 
dolog lenne, ha ez alapítvány jövedelmének egy részét 
a kerület évről-évre tőkésítené s így idővel ugyanazon 
célokra hasonlíthatatlanul nagyobb összegeket fordíthatna. 

A segélyegylet 2000 forintot osztott ki 35 szegény 
egyház között. 

Az * And aházi— Szilágyi* nevelő-intézetbe Paksy 
Béla, Magyari Adorján és Rhédey István I. gymn. osz-
tályba menendő tanulók vétettek fel. 

Legvégül szólok a gyűlés legfontosabb és legérde-
sebb tárgyáról, mely a második napot egészen igénybe 
vette: a tanárválasztásokról. 

A büntetőjogi tanszékre 8 pályázó jelenkezett, kik 
közül azonban dr. Szigeti Lehel még a jelölés elő't 
visszalépett. A főiskolai tanárkar azon körülmény miatt, 
hogy a jogtanárok közül egyetlenegy tartózkodott a 
szünidő alatt Debrecenben, ajánlási jogával, illetőleg kö-
telességével nem élhetvén, hosszas vitát okozott azon 
kérdés, hogy ezen alaki hiány miatt ne halasztassék e 
el még egy évre a választás. A többség oda döntött, 
hogy az iskola érdekében a választást már most meg 
kell ejteni és pedig akképen, hogy a közgyűlés a pályá 
zók jelölésére, kérvényük beérkezésének sorrendjében, tit-
kosan szavaz. Ekkép dr. Pápay, dr. Bakos, dr. Kovács 
Pál, dr. Ozory és Kóródy Sándor egymásután szavazás 
alá bocsáttatván s a szükséges többséget megnyervén, 
az utánok következő két pályázó, kiket a tanárkar szin-
tén teljesen képesítetteknek nyilvánított, nem jelöltethe-
tet t . A jelelés megtörténte után dr. Pápay Imre és 
Kóródi Sándor kijelenték, hogy magukat választás alá 

bocsátani jelen körülmények között nem óhajtják, így 
tehát dr. Bakos, dr. Kovács Pál és dr. Ozory maradtak 
jelöltekül. A tanárválasztó küldöttség (8 a kerület, 8 a 
debreceni egyház részéről) 12 szavazattal 4 ellenében, 
melyet dr. Kovács Pál nyert, dr. Ozory István debreceni 
gyakorló ügyvédet választá meg jogtanárúi. 

Sokkal hamarabb ment a gymnasiumi classica-phi-
lologiai tanszék betöltése. Az öt pályázó közül egy, mivel 
okmányait nem kiildé be, figyelembe nem vétetvén, a 
többiek következő sorrendben ajánltattak az illető tanár-
kar által r 1. Dóczi Imre. 2. Katona Mihály. 3. Vozári 
Gyula. 4. Faragó Bálint. A közgyűlés ezen ajánlatot 
hasonló sorrendben jelölésnek nyilvánítván, Dóczi Imre 
nagykőrösi tanár 16 szavazattal, tehát egyhangúlag meg-
választatott. 

E hó 27-én szombaton lelkészavatás leend, melyre 
eddig 44 lelkész és tanár jelentkezett. Az egyházi be-
szédet Dicsőfi József debreceni theologiai tanár fogja 
tartani. 

Ö n v é d e l e m . 
(Folytatás.) 

Kifogást emel továbbá biráló a bővített és szűkített 
hangközök miatt. A tankönyvek ezek használatában óva-
tosságra intenek. Nézzük meg tehát, ki óvakodott tőlük 
jobban? Az én művemben 178 Chorálnál 78-szor, Nagy 
K. Karénekeskönyvében 164 letételnél 81-szer, Oláh és 
társa »Templomi és Temetési Karénekek« című művében 
pedig 120. kidolgozásban 46-szor fordul az elő, pedig az 
utóbbi mű II. részében látható 90 dallam csak három, és 
nem négy szólamra van alkalmazva. De nem kisebb 
arányban találjuk azt Bach »371 Choralgesánge* című 
művében sem, mert a következő számú Chorálok mind-
egyikében meg van ez egyszer vagy kétszer: 3., 4., 6., 
7., 8., 9., 10., 12., 13., 17., 18 , 21., 22., 2 4 , 30. stb. 
De nézzük tovább az alhangnak kifogásolt heted lépését 
lefelé. Bachnál megtalálható az a 2 9 , 43., 58 , 107., 
179., 190., 270., 277., 345. és 346. számok alatt, a 
Karénekeskönyvben a XCII. és LXXXV. Zsoltárok dal-
lamainál; Oláh úr könyve I. kötc.t 26. lap 13. és 15-ik 
íitenyeiben, szünjegy után alkalmazva pedig a 24. lap 
utolsó ütenyében is, továbbá Z--asskovszky »Enektárá-
ban« a 3., 115., 145. és 179. s/.ámú éneknél , ugyancsak 
ezen szerzőnek »Gyakorlati Orgonász* című művében 
feldolgozott hat ének közül az elsőben. De nemcsak 
Choraltételeknél, hol pedig az alheted lépés a dallam 
lassú mozgása alatt elég könnyen található, hanem gyor-
sabb mozgású ének műveknél is elő szokott az többször 
fordulni. Látható ez Gluck és Thern neve alatt például 
a Bartalus és Gyertyánfy »Négyes dalok Zsebkönyvében« 
a 2., 114. és 116. lapokon. 

Otödmeneteket és keresztállásokat is talált biráló 
művemben. Valóban az ötödmenet úgy hangszer- mint 
vocal-zenében, a keresztállás pedig énekművekben nagyon 
lényeges zenei hiba. Ugy látszik azonban, hogy Oláh 
K. úr zenetanár létére nem tudja, vagy művemmel szem-
ben legalább is nem akarja tudni, hogy úgy az oktáv-
és quintmenetek, mint a keresztállás meg vanak engedve 
sztinjegyek és fermáták (zenei nyugjelek) után, tehát a 
záradék és kezdő hangzatok között is. Utalom azért 
bírálót a Heinze által irt, Egner által tanítóképezdei 
használatra átdolgozott »Osszhangzat és Zenetan* című 
mű 52-dik, továbbá Lehmann »Theoretisch-praktische 
Harmonie- und Comp isitionslehre* című munkájának 
23. és 43. lapjaira, hol e tekintetben teljes meggyőző-
dést szerezhet magának. Különben Nagy K. Karénekes* 



könyvében dallamsorok közt a nyolcad- és ötödmenet 
32-szer, Oláh úr művében hétszer, keresztállás sorok 
közt Nagy K.-nál 13-szor, Oláh úrnál hétszer jő elő. 
Bach művében is sokszor találkozunk mindkettővel. Dal-
lam folyama alatt előjövő ötödmenetet is szeretne bíráló 
Chorálkönyvemben felmutatni, nevezetesen az LI. és 
CXIII. zsoltárokban, valamint Uram a töredelmes kezdő 
éneknél. Ismét tudnia kellene pedig neki, hogy itt nem 
tiszta, hanem vegyes ötödmenetekkel van dolgunk, melyek 
felfelé irányuló mozgásban sem tilalmaztatnak. Ilyen 
ötödmeneteket lehet szemlélni Nagy K.-nál aXCI . zsoltár 
hetedik, s a 3-dik számú temetési ének ötödik sorában. 
Olah úr és társa művében pedig az I. Rész 4. és 5. lapja 
s a 31-edik lap hatodik és hetedik ütenye közt. Bach 
művében rövid lapozgatás után az I., 23., 26., 37., 40., 
41., 275. és 282. számú énekeknél találtam felfelé haladó 
vegyes ötödmenetet. Ábrányi »Összhangzattanának« 197. 
lapján felhozott utolsó hangjegypélda pedig tökéletesen 
egybevág a CX11I. zsoltár kifogásolt, hangzati alakulásá-
val. Idevonatkozólag ezt írja Ábrányi »Összhangzattaná-
nak® 103. lapján : »Ha nem két tiszta ötöd következik 
egymásután egyenes mozgásban, akkor az ily menetek 
úgy kétszólamúlag, mint hangzati tömegben is megen-
gedhetők, még pedig az újabb gyakorlati irály szerint 
úgy lefelé, mint feljelé.« S ez azon »Összhangzattanban® 
van megírva, melyet Oláh K. úr tanítványai kézikönyvül 
használnak I 

Egy hét záradék ellen is kifogást emel bíráló. A 
26-ik dicséret második sorának s a LXIV. Ének negye-
dik sorának záradékával megegyeznek Nagy K. Kar-
énekeskönyvében a következők: XXXIV. 3., XL. 5., 
XLI. 3., XLIV. 5., CXXII. 4., CXXX. 6., CXXXII. 2., 
Istennek sz. fia kezdő ének negyedik,' 173-ik dicséret 
harmadik, és 176-ik dicséret első sorainak záradékai. A 
65. és 76-dik dicséretek felhozott soraiban szándékosan 
nem alkalmaztatott általam zárlat, mert e sorokat a g> ü-
lekezet a következő sorokkal rendesen egybekötvén, ezt 
jeleznl~c>hajtottam. De ha ezen egynehány záradák ellen 
csak azért szólalt fel Olah úr, mert sem egész, sem fél 
zárlatot nem adnak, ugyan mit mondjunk Nagy Károly-
nak a XCIII. zsoltár harmadik és 146-ik dicséret hato-
dik sorának zárlatára, hol azonnali feloldást vagy tovább-
vitelt követelő dissonans (uralgó hetes) akkord van al-
kalmazva ? 

A cikk további folyamán biráló az egyházi hang-
nemekről írt rövid ismertetésemről kicsinylőleg nyilat-
kozván kérdésbe teszi, hogy »ha már mindeíeket tudod, 
mi hasznát veszed?* Hát legelsőben is azt, hogy a ki 
ezen ismertetést figyelmesen végig olvassa, s ennek alap-
ján a régi énekeskönyvek hangjegyzéseit átvizsgálja, nem 
fog oly nyilvánvaló tévedés áldozata lenni a zsoltárdal-
lamok hangnemeinek meghatározását illetőleg, mint bi-
ráló. A hely szűk volta s. e becses lapok iránya nem 
engedik meg, hogy bírálónak tévedését a felhozott 
dallamok hangnemeire vonatkozólag rendre kimutassam, 
csak egy pár megjegyzésre szorítkozom. A XCI. és 
C1V. zsoltárokat pl. épenúgy látjuk hangjegyezve a régi 
zsoltátokban, mint az Oláh úr által doriakúl e 'fogadott 
V., VI I I , IX., X , X X , XCII , C X X V , CXXVIII , 
CXXX. zsoltárok dallamait, t. i. előjegy nélkül D vagy 
A (ötöd) kezdettel, mégis azon dallamot biráló aeoliak-
nak (moll) tartja. Hiszen ez esetbbn a b előjegynek 
kitéve, s a dallam folyamán H helyett mindig 5-nek 
kellene előfordulni! Próbálja meg azonban bárki is a 
CIV. zsoltárt a bíráló nézetéhez képest D aeoli (moll) 
; zerint a b előjegy kiírásával tenni fel, meg fogja látni, 
hogy a kitett előjegy hatását a dallam folyamán min-

denült meg kell szüntetni visszaállító jegyek kiirása által. 
Abból pedig, hogy a frigi hangnemeket biráló követke-
zetesen aeoliaknak (moll) nevezi, azt lehet következtetni, 
hogy a friginek még jogosultságát is megtagadja. Hogy 
pedig a XVII I , XXII I , XXXIV. és XCVI. zsoltárok 
dallamait a régi hangjegyzések alapján én Ís doiiaiak-
nak tartom, tudná biráló, ha hangnemi ismertetésemet 
nagyobb figyelemmel olvasta volna végig; sőt annak 
indokolását is megtalálta volna, miért lettek ezek a 
XXVII I , XL. és L X X X zsoltárok dallamaival együtt 
moll hangnem szerint előjegyezve. Bizonyára egyedül a 
régi hangjegyzések adnak nekünk szilárd alapot a zsoltár-
dallamok hangnemének biztos meghatározására nézve. 
A mennyiben pedig a dallamokat illetőleg jónak látta 
birá'ó a revideált Énekeskönyvre is hivatkozni köteles-
ségemnek tartom annak dallamátirására lehetőleg röviden 
elmondani szerény véleményemet, s ezt itt annálinkább 
helyénvalónak tartom, mert az alábbi sorok folyamán 
kellő magyarázatot fog találni a szíves olvasó arra nézve 
is, hogy miért támaszkodtam inkább a régi énekes-
könyvek, mint az s>új zenerendszer alapján« kidolgozott 
revideált énekeskönyv hangjegyzéseire. 

(Folyt, köv.) Szügyi József, 
orgonista-kántor. 

R É G I S É G U K . 
Bornemisza Péter dunavidéki első református 

püspök élete és munkái. 
(Folytatás.) 

2. Első része az Evangeliomolcbol es az Epistolakból 
való tanosagoknak. Mellyeket az keresztyeneknec GyiÜeke-
zetibe szoktanac prédikálni minden ünnep nap. Kit az Vr 
Jesosnak lelke altal az egyengyen keresztyeneknec idueos-
seges tanusagokra ira BORNEMISZA PETER, Pestifi. 
Keolt Semptereol 1573. 4. r. 460 levél. Ajánlja latinul: 
gróf Salm Gyulának, és magyarul : Salm nejének, Beth-
lenfalvi Thurzó Erzsébetnek ; az ajánló levél is Semptén 
kelt 1573. octóber i-sőjén 

Evangyéliomi magyarázatait ezután már a maga 
semptei nyomdáján nyomatta ki, melyek ily renddel 
következnek.32) 

3. Ma sic Resze. Az Evang el iom okból és az Episto-
lakból való tanosagoknac. Mellyeket az Keresztyeneknec 
Gyülekezetibe szoktac prédikálni minden ünnep nap. Kit 
az Wr Jesusnak lelke által az egyengyen keresztyeneknec 
iduesseges epeulettjekre, ira BORNEMISZA PETER. 
Johan : XV. Ha en bennem maradtok és az en beszedim 
meg maradnac ti bennetec : valamit akartoc kerjetek, es 
meg leszen tinektec. Keolt Semptereol 1574. 4. r. 718 
levél. Ajánlja latinul Alsó-lindvai Bánfi László Szala vár-
megyei főispánnak és magyarul nejének Somi Bor-
bálának. 

Ezen műve 664, levelén következőleg ír Borne-
misza: »Most is sokakon rettenetes kisérteteit lattiuk az 
eordeognek, szintén az tájban hogy ezeket irám, hozá-
nak hírt egy asszonyról, ki midőn életében jeles hitű és 
szent életű volna, halálakor lelkipásztorának nagy jajj-
szóval panaszkodott kárhozatyáról; kit midőn bíztatna 
az pásztor és emlékeztetné régi hitéről ezt feleli : hogy 
noha volt hite, de kicsipték azt, s hinne ha lehetne. Ezt 
hallván térdre estek az hívek s a midőn imádkoztanak 
volna erette, ottan megvidulva mondá az sereg ördög-

82) Szabó Károly: »Régi Magyar Könyvtár* című művéből me-
rítvék. Minden munkáját, ritkaságuk miatt, még nem láthattam. 



nek kire néz vala, hiába dühösködéi rajtam, mert meg-
győze az én Krisztusom tégedet, kinek általa az örök 
életre megyek, és ezt a szót mondván ottan lelkét ki-
bocsájtotta.« Mely sorokhoz oldaljegyzetben Bornemisza 
hozzá teszi: »Comiatin Huszár Gal eleot teortent.* :{:í) 

4. Harmadic Resze Az Evang eliomokbol es az Epis-
tolakbol való tanusagoknac. Mellyeket az keresztyeneknec 
Gyeulekezetibe szohtac prédikálni minden eunnep nap. Kit 
az Wr Jesusnak lelke altal az egj/engyen keresztyeneknec 
iduesseges epeulettjekre ira BORNEMISZA PETER. 
Rom. 10. Az hit hallásból vagyon : Az hallas pedig a 
Isten igeyenec altala. Keolt Semptereol 1575. 4. rész 
összesen 965 levél, ajánlva van Gyarmathi Balassa And-
rás Nógrád vármegyei főispánnak és nejének Mérai 
Annának. 

Telegdy Miklós nagyszombati plébánus és eszter-
gomi prépost látván Bornemisza munkáinak nagy sikerét, 
ő is kiadta evangyéliomi magyarázatait, ily cím a la t t : 
»Az Euangeliomoknac, melyeket Vasárnapokon, es egyeb 
Jnnepeken esztendeo altal az Anyaszentegyhazba olvasni 
és prédikálni szoktanac, magyarazattjanak Elsec Res7e. 
Melly magaba foglallja az Aduentteol Husuetig való 
vasarnapi Euangeliomokat, egynehány egyeb innepeknec 
(kiknec szamat megtalalod ezt e leuelet elfordetuan) Euan-
geliomiual es az oltári szentsegreul való három predicatioual 
egyetembe. Iratot T E L E G D Y MIKLÓSTÓL Esztergomi 
Praepostol. Bechbe Appfl Mihály nyomtatta, az felseges 
római Chaszarnak kegyelmes engedelméből 1577. eszten-
dőbe 4. r. 613 lap, melyet ő magyar püspököknek aján-
lott.* Ez a legelső nyomatott katholikus magyar prédikáció, 
amelyben mivel Telegdy Bornemiszát és a protestáncokat 
bántja : neki rontott nagy sietséggel még azon évben 
Bornemisza, és egy csomó »Fejtegetést* irt, s azt az 
1578-ban február 2-án megnyílt pozsonyi országgyűlésen 
maga osztogatta, melyben — mint maga Telegdi írja — 
Bornemisza őt néhol Judasnac, néha eordeongeosnec, 
orzonac, poroszlonac, gyilkosnac, hazugnac, Christus 
ellenseginec, bolondnac, szemfenjveszteonec, balvanjozo-
nac, az igaz egjhaz haborgatojanac, rocanac, angiali 
abrazatba eolteozeott eordeognec, Christus chufolonac, 
stb. irja. Másutt pedig azt irja Telegdi : »Soha sem 
olvastam oli irast, meliben valaki teob merget es lcese-
reuseget okadot volna ki mas ellen, mint ez a Borne-
misza okad en ellenem.« 3 i) 

Bornemiszának ezen könyvéből Szabó Károly hír-
neves tudósunk sem ismer egy példányt se, de »Régi 
Magyar Könyvtár«-a első kötetében mégis felemlíti, mivel 
Telegdi Miklós is hivatkozik rá »Postillá«-i második kö-
tetében. 

»Fejtegetés* ei után ily cimü könyvet adott ki 
Bornemisza : 

5. Negy keonyvetske a Kresztyeni Hitnec Tudomá-
nyáról. 1. Az elseo Keonyvetske, Kitsin Gyermetskeknec. 
II. Korosb Keossegnec. III. Az prédikátoroknac reovid 
tanusagokra. IV. Vigasztaló Keonyvetske. Az magyar Iras 
olvasasnac modgyaval, Es szép ímadkozasockal egyetembe. 
Reondeltetett Bornemisza Peter altal. Ephes 6. Átyac a 1 
ti magzatitokat tanyítasban, es az Wrnak parancolatiban 
nevellyetek fel. Sempten 1577. 8. rét. I. Rész 12, II. 52, 
III. 151, IV. 73 levél. Az első három rész ajánlva van 
Ballassi Menyhárt úrfinak, Ballassi István és Zrinyi Honi 
fiának, a negyedik rész pedig Ungnad Maria asszonynak 

33) Vesd össze : Bévész Imre: Huszár Gál magyar reformátor és 
az ő egyházi beszédei. »Prot. Egyh. és Isk. Lap« 1862. évfolyamának 
102—108. lap. 

34) Lásd: Lányi K.: »Egyh. történelme* II. 416. lap. 

Ungnad Kristóf és Losonczy Anna leányának Sempté-
lől 1577. augusztus 4-ikéről, melyben többi közt eze-
ket ír ja: »Láttam keserűségteket ez napokban, midőn 
csak igen rövid nap egymás után két tisztes leánzó 
öcsédet az Vr szemetek elül magához vötte volna. Azon-
kívül is tudom az te szerelmes anyádnak mennyi lelki 
ohajtási legyenek. Megolvastam az te kezed Írását is, 
kibe kértél, hogy tenéked egy jámbor tanyétót szerez-
nék, hogy jobban jobban gyarapodhatnál az Isten aka-
ratiának értelmébe, kiből jó reménységet vettem felőled 
lm azért én is előbb egy kis könyvetskét küldtem az 
ti megkeresedett szíveteknek, vigasztalására, kit ezelőtt 
»Füves Ker fecskének* is hittak, mert mint az kis orvos 
kertecskébe az betegnek drága és hasznos füveket sze-
degetnek és öszvetörnek az orvosok, nagy nehéz, fáj-
dalmú betegségeknek meggyógyítására és mint az szép 
leánzók szép és jó illatozó virágokból ékes koszorúkat 
kötnek az ő külső ékességekre: így ez kis könyvecs-
kéből is mind egészséget, mind szépséget vehetsz lel-
kedben.* 

Telegdi Miklós 1578-ban megvevén a bécsi jezsuiták 
heverő nyomdáját ezer forinton, saját nagyszombati há-
zában állította azt fel, ezzel mintegy ellensúlyozni akar-
ván Bornemisza Péter Semptén működő nyomdájának 
nagy hatását, s itt nyomatta ki a Bornemisza Péter fej-
tegetéseire vonatkozó feleletét 1580-ban, melyben külö-
nösen : »az io Cselekedeteknec jutalmarol való igaz ke-
resztyeni tudomant tarta'mazza, Jóllehet egyebre is min-
denre valaszt teszen valamiben Peter az en vallását 
ellenzi*,35) melyet í^y ve>et b e : »Telegdi Miklós pechi 
pispek az alazatossagnac lelket keri Istenteol Bornemisza 
Peternek, hogy fellieb ne erichen maga feleol mint 
illic.« 

7. Negyedic Resze Az Evangeliomokbol és az Epis-
tolakbol való Tanosagoknac stb. (úgy mint a 4. szám 
alatt) Math. : 28. Tanyiczatoc minden nepeket stb. Keolt 
Semptereol. 1578. 4. r. 930 levél, ajánlva van Enyingi 
Török Istvánnak, Hunyadvármegye főispánjának, néhai 
Török Fererncz és Guthi Ország Borbála (most gróf Eck 
özvegye) fiának ekképen: »Az Atya Istentűi az W r 
Jesus Christus által, öröc életre vezérlő szent lelket 
kérek.* 

»Nemes uram és szerelmes Fiam Török István : 
lm most immár nagyob könyvet is küldök ajándékon, 
mert láttam minap mely örömmel fogád az kisebbet, 
midőn asszonyommal szerelmes anyáddal hozzám térte-
tek volna az Isten igéje hallgatásáért, két ízbe: először, 
mikor alá mentetek Diósgyőrbe azkor veled vala bátyád 
is Török János az néhai nagyságos Török János fia, 
azután két esztendővel is, hogy megtérnétek Diós-Győr-
ből Pápára, ismét megszállátok, annak az igének ta-
nulásáért, kibe Isten örök életre való hatalmát rekesz-
ték. Azkor veletek együtt levén asszonyomnak anyád-
nak öcscse is, az nagyságos Losontzi Anna asszony, 
az nagyságos Ungnad József tótországi bán házastársa, 
es az kegyelmes szerelmes hajadon huga Susánna asz-
szony. Prédikáció után hogy szintén elkészülnétek, adék 
egy kis könyvecskét, kikbe szép renddel : először az kis 
gyermekecskék, azután az korosbak és értelmesbek, har-
mad rendbe az egyűgyűbb prédikátorok tanyítatnak az 
keresztyéni tudománynak minden czikeléről. Azt tűlem 
midőn elfogtad volna, vig és mosolygó szívvel ottan el 
is vid az asztalhoz és megnyitván olvasgatni kezded és 
örvendezel rajta, hogy először is neked való tanúságodra 
szólna. (Kétségtelen, hogy itt a keresztyén hitnek Tu-

35) Szabó Károly: »Régi Magyar Könyvtár* I. 93. 



dományáról 4 könyvecskébe irott művét említi.) Most 
tizenkét esztendőt hátra hagyván majd-majd ki viddegél 
az Úr (Isten) a gyermek észből. Azért ha immár egy-
nihányszor által megolvastad, az először ajándékozott 
kisebb könyvecskémet és azból rövid fundamentumot 
vettél azokban, az mit kiváltképen kell tudni a keresz-
tyén embernek , ezután kezdgye el kegyelmed az esz-
tendő által való evangyéliomok magyarázatyát is. . . . 
Ez negyedik rész kiváltképen azzal a költséggel nyom-
tatódott, az kit az kegyelmed szerelmes anya kétszer 
ajándékon küldött énnekem. Kinek köszönik mindazok 
az hívek, akik sok külömb külömb hasznait az tanyítás-
ban es vigasztalásokban veszik naponként. Éltessen az 
Úr Isten és nevelyen az ő szent fiának ismereti által az 
örök életre, és őrizzen, alkalmazzon és tartson meg 
szerelmes szüleiddel és véreiddel : bátyáddal az nagys. 
Török Jánossal, nénéddel az nagys. Homonnai Istvánné 
asszonnyal, és minden hozád tartozókkal. Adatot Semp-
tén Pinkest tayba, 1578.® Ezen magyarázatait később 
két külön füzetben adta ki Bornemisza, olyformán, hogy 
a i>negyedik résszele- együtt kiadott » Ördögi kísértetekről* 
szóló prédikációkat újra nyomatta, új élőbeszéddel, új 
címlappal látván azt el. 

8. Oerdeogi Kisértetekreol, avagy Reottenetes Vtá-
latossagarol ez megferteztetett vilagnac. Es azbol való ki-
tisztogatasarol az mi Vrunk Jesus Christusnac. Sempte 
1578. 4. r. 

Bornemiszának ezen műve Evangyéliomi magya-
rázatainak negyedik részében jelent meg tulajdonképen, 
és csak később nyomatta le külön is; a lapszámok ott 
felszámítvák. Ezen munkájában magáról számos helyen 
megemlékezik. 

• Erre irt Perneszi András egy » Valasz teteU-1, s 
nyomatta ki Nagyszombatban 1579-ben eme szentirásbeli 
helyre való hivatkozással: »Megfelelj a bolondnac az ő 
bolondsaga szerint, hogy ne lattassék magának bölcsnek 
lenni.« 

Perneszi könyve azért nagy fontosságú reánk nézve, 
mivel ebből tudjuk meg, hogy Bornemiszának 1578-ban 
már el kellett távoznia Semptéről, elűzetvén onnan. Itt 
működött legáldásosabban e férfiú és valóban igaz, amit 
Bauhofer mond róla, hogy többet irt, mint azóta az ág. 
hitvallású püspökök mindösszesen.36) Nemcsak kortársaira, 
hanem még reánk is gyakorolnak hatást, magyar hit-
szónoklatai. Hogy csakugyan elhagyta Semptét ez évben, 
világosan kitűnik Perneszi András eme szavaiból: » A t e 
ördögi kísértetről való könyvednek a kezdetire, im nem 
regen azt merted nyomtatni, hogy Semptén 1578. esz-
tendőben nyomtattad, kiben tudod, hogy semmi nincs, 
mert távol voltál Semplétííl, midőn az új prefácziókat 
kibocsátottad, oly titok helyen, kinek igazán nevét meg 
sem merőd nevezni. Ki csak ebből is megtetszik, hogy 
az énnekem írott leveledbe, a te fogságodról tész emlé-
kezetet, mely 1579. esztendőben történt azután, hogy Semp-
téről mind nyomtato szerszámoddal egyetembe elpíronkodtál 
volt immár. 

Elűzetéséről most több, avagy részletesebb adatot 
nem tudok felsorolni, de biztat a remény, hogy nem-
sokára teljes világot vethetek erre is. 

(Folyt, köv.) Thúri Etele, 
fegyházi ref. lelkész. 

36) Gescliichte der Evang. Kirclie in Ungarn. Vom Anfange der 
Reformation bis 1850. Berlin, 1854. 118. lap. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. A bács-szerémi ev. esperesség-

ben az alesperesi hivatalra 26 szavazat közül 23-mai 
Schneeberger János újverbászi lelkész választatott meg , 
a szavazatok felbontása Ökéren f. hó 22-én történt. — 
Kun Bertalan tiszáninneni püspök, mint írják, egyház-
látogató körúton van az ungi egyházmegyében. — Dóczi 
Imre nagy-kőrösi főgymn. tanárt a debreceni főiskolához 
a görögnyelv és irodalom tanárává egyhangúlag megvá-
lasztották. — Thuri Károly h. lelkész a külső-somogyi 
Kapoly egyházközség lelkészévé választatott. 

* Lelkészjelölések. A pesti egyházmegyébe kebele-
zett Bugyi egyházközség lelkészi állomására, mint magán 
úton értesülünk, a Budapesten megejtet t candidatio al-
kalmával 14 pályázó közül kijelöltettek: Farkas Sándor 
ercsii helyettes, Szűcs Sándor d.-bogdányi helyettes, Szabó 
Elek óbudai segéd lelkész, Hajdú Ignác szabadszállási 
tanítókáplán és Szekér Sándorkőröshegyi h. leik. — A 
b.-gyulai ev. ref. lelkészi hivatalra 10 pályázó közül kije-
löltettek : Dombi Lajos n.-váradi, Futó Zoltán temesvári 
segéd-, Rácz Károly szapárifalvai, Szalay József n.-becs-
kereki, Szikszay József szalacsi lelkészek. 

*A dunamelléki egyházkerület Theologiai választ-
mánya f. é. szeptember hó 5-ikén tart ja az 1887 — 88. 
tanévi első ülését, a budapesti ref. egyház tanácstermé 
ben. És pedig d. e. 9 órától a II. évet végzettek pae-
dagogiai vizsgálatát fogja megtar tani ; d. u. 4 órakor 
pedig az intézetbe belépésre jelentkezettek fölvétele, a 
bennlakás és köztartás jótéteményében részesítendők s 
egyébb folyó ügyek felett határoz. A tanév megnyitása 
s az előadások megkezdése szept. 6-án d. e. 9 órakor 
leend. — Az elnökség. 

Tanévmegnyitás. A pápai ev. reformált főiskola 
theol. akadémiajában, főgymnasiumában és tanítóképző-
intézetében az 1887 — 88. tanév jövő szept. hó 6-dikán 
reggeli 8 órakor kezdődik. Ezt előzőleg a VIII. oszt. 
tanulók javító, esetleg magánvizsgalatai aug. 30-ikán és 
31-én; az Írásbeli érettségi vizsgálat szept. 1—5. napjain 
d. e. 8 — 12 óráig; a javító-, pót- és magánvizsgálatok 
pedig délutánokon 3—6 óráig lesznek. A tanitóképző-

{ intézetben pedig a javító-, pót- és magánvizsgálatok, 
1 úgy szinte a tanképesítő vizsgálatok akképen történnek, 

a mint a »Néptanítók Lapja« f. évi 60. számaban közölve 
van. — Pápa, 1887. augusztus 19-dikén. — A főiskolai 

j igazgatóság. 
* A sárospataki ev. ref. főiskolában az 1887—88. 

| iskolai évre a felvételi, javító és pótvizsgák, valamint a 
beírások szept. 1 — 5-ig fognak megtörténni. Szept. 6-án 

! lesz az év ünnepélyes megnyitása. Azok, kik a főiskolai 
épületben fognak lakni, komolyan figyelmeztetnek, hogy 

l az »Iskolai Jelentésben« közölt tápintézeti szabályokhoz 
pontosan alkalmazkodjanak, különben a lakást elveszítik. 

1 Az igazgatóság. 
* A csurgói evang. reform, főgymnasiumban a 

1 beiratások szeptember i-től 3-ig tartanak, 4-én a javító 
vizsgálatok lesznek. A tandíj s egyébb fizetni valók egy 
évre 18 frt 60 krajcárt tesznek ki ; a köztartás-díj egy 
évre 50 frt 50 kr, mely összeg, úgy mint a tandíj is 
két részletben fizetendő, a beiratáskor és február l-jén. A 
köztartásra, mely házi kezelés alatt áll, felekezeti különb-
ség nélkül vétetnek fel a tanulók. — Dr. Vida Károly, 
igazgató. 

* Iskolai értesítés. A pozsonj i ág. hitv. evang. 
i lyceumban a beiratások az 1887—88-dik tanévre szép-



tember hó i-jétől kezdve 4-ig történnek. A felvételi-, 
javító-, pót- és magán-vizsgálatok augusztus hó 30. és 
31-én tartatnak. A tanév megnyitása szeptember hó 5-én 
lesz, az előadás szeptember hó 6-án veszi kezdetét. A 
tápintézet szeptember hó i-én nyittatik meg. — Az igaz-
gatóság. 

* A felsőbb leányiskolák reformja. A vallás- és 
közoktatási miniszter a tanfelügyelőkhöz intézett legkö-
zebbi rendeletében a felsőbb leányiskolák szervezetén és 
különösen tantervén lényeges módosításokat tett, melyek 
üdvös reformot eszközölni vannak hivatva. A rendelet 
a tantervből mindazt kihagyja a mi a növendékek elmé-
jét pusztán csak ismeretekkel tömte, definíciók gépies 
magolásával gyötörte és oly tanmód alkalmazását sür-
geti, mely a leánynövendékek igazi nevelését eszközölni 
van hivatva. Lényeges szervezeti újítást is tartalmaz, 
midőn különbséget téve a 4 osztályú másodfokú és a 
6 osztályú elsőrendű felsőbb leányiskola között, a nő-
képzés érdekében működő eddigi iskolák között belső 
kapcsolatot, mondhatni szerves összefüggést biztosít. A 
tanterv már a 4 polgári iskolában befejezést nyer, az 
V-ik és Vl-ik osztályok tananyaga csak magasabb fokú 
ismétlése a négy alsó osztalynak; a szervezeti kapcso-
lat pedig akként létesíttetett, hogy a ki a négy osztályú 
felsőbb leányiskolát végezte, az egyenesen átmehet a 
praeparandia i-ső osztályába, a ki pedig a hat osztályú 
felsőbb leányiskolát sikerrel kijárta, az a tanítónő-képző-
intézet Ill-ik évi folyamába vétetik fel. Illetékes szakfér-
fiak üdvösnek mondják ezen reformálását a felsőbb 
leányiskoláknak. 

* Az országos prot. árvaház köréből. Árvaházunk 
egyik melegkeblű fiatal barátjától a következő sorokat 
vettük : A jótékonyság gyakorlásának nagyon sok faja, 
nagyon sok módja van, különösen korunkban, a mikor 
legszebb, legáldásosabb intézményeink csaknem kizárólag 
a szeretet filléreiből létesültek és létesülnek. Ma, ha 
valami szép, de nagyobb áldozatokkal járó ügyet aka-
runk megvalósítani: egész általános, hogy a nagy kö-
zönség elé visszük, annak zsebeiből szedjük össze —• 
fillérenként bár — azon összeget, melyet egyesektől, 
még ha oly gazdagok és adakozók is, nem kívánhatunk, 
mert a szeretet rovására sokszor önmaguknak és család-
juknak ártanának. A budapesti orsz. prot. árvaház, mely 
szintén fillérekből alapíttatott, s tartatik fenn ma is, mi-
óta megismertem, érdeklődésemnek folytonosan tárgya 
volt és az ma is, s ma talán jobban, mint bármikor, 
mert benne élek, benne mozgok én is. Nyári szünidőm 
egy részét Fehérmegyében, Polgárdin töltém, hirdetve, 
mint az ottani ev. ref. lelkész helyettese, az Isten igéjét. 
Egyik vasárnap az egyházi beszéd végeztével — a lel-
kész engedélyének megnyerése után — röviden beszéltem 
az árvaházról, s végül felhívtam a híveket, hogy — épen 
aratási időszak levén —• az árvaházat egy kis búza, árpa 
vagy másféle terménynyel ki-ki tehetségéhez mérten, 
segélyezze. Felhívásomnak meglett a kivánt eredménye, 
mert rövid idő alatt 160 kilogramm szép tiszta búza 
gyűlt össze, amely legalább is 9—10 frtot képvisel. A 
jószívű adakozók: az ottani lelkész úr 55 kgr., Juhos 
Ferenc 10 kgr., Bózsa Péter 20 kgr., Ladi János 10 kgr., 
Kozári János 10 kgr., Dékán Mihály 5 kgr., Ör. Sebők 
Ferenc 5 kgr., D. Barát István 25 kgr., Földes József 
20 kgr. Kevesen vannak, de sokat adtak ; ily Összeget 
krajcáronkint egy év alatt sem lehetne összeszedni, s 
éppen e tény mutatja, hogy ha eltaláljuk a kérés idejét 
és mód já t : nem zörgetünk hiába. Aratás idején a leg-
szegényebbnek is van egy kis gabonája, melyből szívesen 
áldoz a szeretet oltárára. Nem lehetne-e ezt minden 

faluban megpróbálni? En erősen hiszem, hogy mindenütt 
lenne több-kevesebb eredmény. Adja Isten, hogy Pol-
gárdinak minél több követője legyen. A pénz az árva-
ház igazgatójának adatott át. — A kegyes adakozókra 
Isten áldását kéri Schmidt Samu, végzett theologus. 

* Figyelmeztetés. Az eperjesi teljesen kiépült és 
kibővített ev. kerületi collegiumnak fogymnasiumában az 
1887 — 88. iskolai évre szóló beiratások f. é. szeptember 
1—4. napjain eszközöltetnek. A beírásokat megelőzőleg 
augusztus 30. és 31. napjain tartatnak a javító, felvételi 
és esetleg magánvizsgálatok. Az évnyitó ünnepély szept. 
hó 4-én d. e. 11 órakor fog megtartatni. Az előadások 
a főgymnasiumban szept. 5-kén kezdődnek. — A helyi 
viszonyokkal netalán ismeretlenek kedvéért megjegyezte-
tik, hogy a szép környékű Eperjesen havi 16 forinttól 
30 frtig kapható teljes ellátás szállással ; szállások 3 frt 
50 krtól 10 forintig havonkint. De a collegium maga is 
gondoskodik arról, hogy növendékei tisztességes és olcsó 
ebéd s vacsorával láttassanak el : a collég, tápintézetében 
az alumneumi ebéd és vacsora díja egész évre 50 forint 
70 kr ; a convictusi ebéd és vacsora egész évre 62 frt 
70 kr ; az előbbeniből elengedésnek is van helye. Ezen 
jótéteményben a collegium növendékei valláskülönbség 
nélkül részesíttetnek. Van a collegiumnál azonkívül számos 
alapítvány, melyekből évenkint 5—65 frtos ösztöndíjak 
és praemiumok osztatnak a collegium növendékeinek; a 
mult iskolai évben 20 gymnásiumi tanuló részesült ezen 
ösztöndíjakban. — K e l t Eperjesen, 1887. aug. 18-án. — 
Ludmann Ottó, gymn. igazgató. 

* Evangyéliomi prot. egyház Szófiában. A feje-
delmi bevonulás napjára lerándultam én is Nisböl Bul-
gáriának fővárosába, Szófiába. A helybeli német, angol, 
svájci s osztrák-magyar bevándorlottakból keletkezett a 
porosz követség védnöksége alatt még Sándor fejedelem 
idejében azon ev. gyülekezet, mely a maga papját a berlini 
Websky-féle »Prot. Kirchenzeitung« hasábjain közzétett 
pályázat alapián 6 héttel azelőtt választotta. A díszes 
kis templomot az új városrészben még a szlivnicai hős, 
Sándor fejedelem építette a helybeli feevándorlott evan-
gélikusok és reformátusok számára, s annak szomszédos 
palotaszerű épületét, a jelenlegi külügyminiszteri épületet, 
melyben Koch lelkész, Sándor udvari papja lakott, pap-
iaknak szánta. A templom fölépítése, berendezésétől el-
tekintve, 50 ezer frankjába került a fejedelemnek, s 
valóban díszesen van berendezve. Midőn Sándor fejede-
lem Bulgáriát elhagyni volt kénytelen, összes holmiját 
másfél millió frankért a bulgár kormánynak adta el, s 
így került a nagy zűrzavarban az ev. templom s annak 
paplaka a kormány birtokába. Szerződés nem lévén, 
másrészt a fejedelem sem intézkedett külön az evangel. 
templom ügyében, az eddigi kormány csak bizonyos 
váltságdíj mellett hagyá meg azt az evang. protestánsok 
birtokában. Kérdés most már, hogyan gondolkodik majd 
az újonnan választott fejedelem, ki tudomás szerint két 
pátert vitt magával s anyja buzgó pápista, meg fogja-e 
hagyni a templomot az evangélikusok birtokában, miután 
az ma tényleg bulgáriai állami birtok. Emiatt aggódnak 
most s tán méltán a szófiai protestánsok! Valószínűbb 
azonban, hogy Kóburg a fejedehni udvarban rendez be 
anyja számára katholikus imaházat, miután az evangel. 
templom kissé távol esik a fejedelmi palotától, s ez 
esetben nyugodtak lehetnek a protestánsok. Az egyház-
nak, mely önkéntes adakozásokból s a Gusztáv Adolf-
egyletnek évi segélyéből tar t ja fenn magát, legközelebb 
megválasztott buzgó fiatal lelkésze Grasshof, kinek szí-
vességéből holnap prédikálok, egyszersmind tanító is a 
porosz követséggel szemben lévő iskolai és paplaki épü-



letben s 4500 frank évi jövedelemmel bír. Az egyház 
lélekszáma 180. Ezenfelül van itt Szófiában 100 lelket 
számláló bulgár ev. gyülekezet is, mely egy legközelebb 
építendő templomra (most imaháza van) máris 18 ezer 
frank alappal bír. Lelkésze Tszanojf\ az angol misszio-
náriusok intézetében angol földön neveltetett. R^á nagy 
misszió vár itt Bulgáriában, tán egyetlen szláv evang el. 
gyülekezet ez itt a Balkán félszigeten, s egyháza — mint 
tőle hallottam — szépen és folyton gyarapodik. Mindkét 
egyház főleg a bulgár erős megtámadtatásnak van ki-
téve a szófiai pópák, de leginkább az ismeretes orosz-
párti Kelemen érsek, a belgrádi exmetropolita Mihály 
méltó társa részéről, dacára annak, hogy a bulgár 1 or-
mány a berlini szerződés értelmében az evangélikusok 
vallásszabadságát biztosítani és respektálni tartozik, a 
mit különben az új fejedelem, Kóburg is igért a szultán-
hoz intézett egyik legközelebbi jegyzékében. Grasshofftól, az 
új lelkésztől hallottam mint érdekes esetet említeni, hogy 
Sándor fejedelem udvari papja Koch, mint udvari ember 
az új templomban soha sem prédikált, s a keletkezőben 
lévő gyülekezet ügyeivel egyáltalában nem törődött, úgy 
hogy ha Sándor valaha vissza is menne Bulgáriába, ő 
aligha kerülne többet bulgár földre. A szófiai két mus-
tármagnak e helyütt is azt kívánjuk: vivant, floreant, 
crescant! Szófiában, 1887. aug. hó 20-án .— Dr. Szlávik 
Mátyás. 

* Gyászhirek. Zsigmondy Pálné szül. Jármay Vilma 
asszony, a nagy nevű és nagy kiterjedésű Zsigmondy és 
Liedemann családok derék nagyasszonya, élete 64-dik, 
boldog házasságának 44-dik évében f. hó 21-kén Buda-
pesten elhunyt. Áldás és béke poraira ! — Dr. Ilamary 
Dánie1, nyugalmazott honvéd főtörzsorvost azon súlyos 
csapás érte, hogy neje szül. Buysz Izabella életének 46., 
boldog házasságának 28-ik évében hosszas szenvedés után 
f. hó 23-kán Budapesten meghalt. Béke az elhunytnak 
hamvaira, a lesújtott család s annak feje találjon vigasz-
talást a jó Istentől s azon számos tisztelőitől, kik őszinte 
részvéttel osztoznak mély bánatában 1 — Stand Teréz, 
Szilágyi Sándor egyházkerületi ügyész sógornője, életé-
nek 70-ik évében Budapesten agyszélhüdésben kimúlt. — 
Kálmán József város-hidvégi lelkipásztor, Kálmán Farkas 
édes atyja, V.-Hidvégen elhunyt. Béke poraira ! 

* Szerkesztői üzenetek. W. S. úrnak Sz. B. Már 
régebben megkaptuk s mihelyt illető rovatunk szabadul, 
örömmel közöljük. — Th. E. úrnak S. A »Pótlék« is 
jövend a maga során. Kivánata szerint intézkedtünk, az 
eddigiekből próbalenyomást küdtünk, kérve rendelkezését. 
— V. Sz. S. úrnak T. F. »Emlékezése É. A.-re* meg-
jött . — A »Szerkesztői üzenet* beküldője elégedjék meg 
annak kijelentésével, hogy mi is botránkoztatónak tart-
juk, ha »egy lelkész 8 irott sorban 15 helyesírási hibát 
ejt.« P. L. úr irodalmi hencegésére is elmondhatni : ig-
notos fallit, notis est derisui. 
SS 

Az államilag segélyzett rimaszombati egyesült prot. 
főgymnasiumban egy classica-philologiai és egy rajz-
tanári tanszék megüresedett. Az elsőnek javadalma, 

melylyel a latin és görög nyelvnek tanítása van össze-
kötve, heti 20 — 22 órában, 1000 frt évi fizetés és 150 frt 
lakbér. Ha okleveles pályázó nem jelentkeznék, ez állás 
ideiglenes minőségben helyettes tanárral fog betöltetni, 
mely esetben az elválasztott, illetve kinevezett fizetése 
800 forint leend. E tanszéket, melyre csak ev. reform, 
vallásúak pályázhatnak, az igazgató-választmány ajánla-
tára a nm. m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
tölti be. A rajztanár fizetése, kinek kötelessége az I-ső 
osztályban a mennyiségtan cs földrajz tanítása is, 805 frt 
és 4 öl fa. Ha az illető tornatanításra is képes, 200 frtban 
részesül. E tanszéket az igazgató-választmány tölti be. 

Felhivatnak tehát azon tanárok és tanárjelöltek, 
kik ez állomást elnyerni óhajtják, hogy okmányaikkal 
felszerelt kérvényeiket folyó 1887-ik év szeptember hó 
io-ik napjáig a főgymnásium igazgatóságához küldjék 
be. A rajztanári állomásra bármely felekezetűek pályáz-
hatnak. 

Rimaszombat, 1887. augusztus 17. 
2—2 Az igazgatóság. 

f j L n r s r - A . z : A T . 
A beregi ev. ref. egyházmegyébe kebelezett bara 

bási, beregújfalui és izsnyétei ev. ref. egyházak lelkészi 
állomásaira. 

Mindháromnak jövedelme áll : szántóföld haszon-
élvezetéből, különféle életneműek, széna, fafizetésből, 
stóla és szolgálmányokból ; utóbbi két egyházban tago-
sítás még nem volt ; ezekben fennemlített javadalmazás-
hoz szabad legeltetés is járul. 

Az egyházmegyei közgyűlés által mindhárom Il-od 
osztályba soroztatott. 

A pályázni óhajtók kérvényeiket f. évi szeptember 
hó 8-ig a »beregi ev. ref. egyházmegye esperesi hiva-
lához«, Barabásra (Beregmegye) küldjék. 

Debrecen, 1887. augusztus 20. 
Z E S é T r é s z B á l i n t , püspök. 

Pályázat tanári á l lomásra. 
A csurgói ev. ref. főgymnasiumban pályázat hirdet-

tetik egy ideiglenes német nyelvi tanszékre 1000 azaz 
egyezer forint fizetéssel, melyhez a német nyelven kívül 
azonban más tárgy tanítása is csatolva van. Heti összes 
óraszám 18—20. 

Megjegyeztetik, hogy állandósíttatásra az alkalma-
zottnak reménye csak akkor lehet, ha a magas kor-
mánnyal az államsegélyt illetőleg a szerződés létre j ő ; 
a mikor a fuetés lesz 1050 frt, 250 frt lakbér és 50 frt 
ötödéves pótlék. 

Protestáns vallásúaknak előny adatik. 
A képesítettséget igazoló okmánnyal, keresztlevél-

lel, egészségi bizonyítvánnyal felszerelt folyamodvány a 
csurgói ev. reform, főgymn. igazgatóságához küldendő 
szept. 10-ig, bezárólag. Az állás szeptem. i ő á i g elfog-
lalandó. 

Szabó Kálmán, 
I — 2 az igazgató-tanács elnöke. 

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

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: ÜDr. BaJLlsig-i IsALóx. 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-utca 29. sz, am. 

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 s z á m ú pélcLám.yokikia.1 min.cLigr szolg-álHat-ULnk:. 

Visszhang a „Szelid polémiádra. 
„Codificatio az erdélyi egyházkerületben* című 

cikkemet a Kolozsvártt megjelenő >Prot. Köz-
löny4 kiváló figyelmére méltatta. Előbb maga a 
szerkesztő, Szász Gerő egyházkerületi főjegyző úr, 
emlékezik meg róla, azt írván, hogy „a ki így beszél 
(már mint én beszéltem a nevezett cikkben), az 
forradalmat akar, lázít, törekvése kompromittálni 
az erdélyi egyházkerületet * (1. 24. sz.) Majd 
Szász Béla egyetemi tanár, igazgató-tanácsos és 
konventi képviselő úr veszi éles bonckés alá sze-
rény dolgozatomat és >Szelid polémiádnak ne-
vezett hatszámos cikksorozatában kereken ki-
mondja, hogy én roszakaratú, tájékozatlan és 
tudatlan pap vagyok, a kinek számára póttanfo-
lyamot kellene rendezni az erdélyi és dunamelléki 
egyházkerületek alkotmányos szervezetének meg-
ismertetése végett. (Lásd u. a. lap 25., 27., 28., 
29., 30. és 31-ik számait.) 

Rajtam is teljesült tehát a közmondás szava: 
„Szólj igazat s betörik a fejed.c Mert hogy igaz 
dolgokat tartalmazott cikkem, azt épen ez a 
menydörgő hang és ez a >szelid*-nek keresztelt 
bunkós polémia bizonyítják leginkább. 

Nem szándékozom, mert egy magamféle név-
telen kis emberhez nem is illenék, oly magas 
állású férfiak leckéztető modorában szólani, mint 
Szász Gerő és különösen Szász Béla urak tevék, Í 
ámbár erre, az ellenem használt kemény kitéte-
lek és indokolatlan kifakadások által egészen föl-
jogosítva érezhetném magamat. Én csak némi j 
visszhangot akarok adni a >Szelid polémia* dör-
gedelmes szavaira, mintegy újabb igazolásául annak, 
hogy az erdélyi codificatióról irott cikkem való-
ságot tartalmazott. 

A Szász Gerő úr odavetett nyilatkozatára 
alig van egy pár szavam. Jupiter tonans hara-
gos mennyköveivel ugyan kinek volna bátor-
sága szembeszállani ?! Inkább elismerem, hogy 

agyon vagyok ütve, s így biztos lehet a főjegyző 
úr, hogy lázítani vagy forradalmat csinálni többé 
nem fogok. Még a vélemény szabadságának tisz-
teletben tartását se hangoztatom vele szemben, 
mert tudom, hogy ő annak, úgy szép költemé-
nyeiben és prédikációiban, mint az egyházi és 
politikai sajtóban, ennek előtte sokszor és erőtel-
jes kifejezést adott. 

De Szász Béla úrnak tüzetes felelettel tarto-
zom, már annálfogva is, hogy dolgozatomat be-
ható tárgyalásra méltatta, irván reá, róla, felőle, 
belőle, körülötte és mellette egy 6 számra kinyúlt 
olyan vezércikk-sorozatot, melynek csupán hosszú 
körmondatai is teljesen le- és megkötik az olvasó 
figyelmét. Előre kijelentem, hogy tisztelt ellenfe-
lemet sem az agyonbészélésig vitt hosszadalmas-
ság modorában nem követem, mert régi, de örök-
érvényű igazságnak tartom a „simplex et brevis 
est dictio veri* elvét; sem azt a folyvást gyanú-
sító, mindig az iró kilétét kutató személyeskedő 
eljárást nem tartom csekélységemhez illőnek, me-
lyet Sz. B. úr talán előkelő egyet, tanári állásából 
kifolyólag vélt mengedhetőnek. Pusztán a lénye-
ges kérdésekre szorítkozva és egyenesen a tárgy 
mellett maradva akarok reflektálni a „Szelid po-
lémiádnak nem mindenik, csak néhány sarkalatos 
botlására. 

Azt állítottam a codificatióról irott dolgoza-
tomban, hogy az erdélyi kerület a maga speciális 
intézményeinek fenntartásában túlságosan conservativ 
álláspontot foglalt el, nem simult, nem alkalmaz-
kodott a többi kerületekhez, s ezen eljárása által 
a korábbi válaszfalakat még inkább megerősítette. 
Ennek bizonyítására ismertettem az erdélyi spe-
ciális intézményeket, névszerint: a püspöki vizs-
gálat alatt álló egyházakat, a sok gondnokságot, 
az igazgató-tanácsot, a kerületi gyűlés szerveze-
tét, a directori intézményt, a püspöki széket, a 
papok próba-prédikálását stb. stb., mint a me-
lyek Erdély alkotmányát a mi kerületeink alkot-



mányától lényegesen megkülönböztetik. Ez állí-
tásom igazságát Szász B. úr is elismeri, sőt tudós 
dissertatiót tart azon thémáról, hogy az egyház 
lényegénél és céljánál fogva conservativ termé-
szetű. Hát én ezt az igazságot Szász B. úr nél-
kül is régóta tudom és hirdetem. Csakhogy itt 
nem arról van szó, hogy az egyház conservativ 
vagy radicalis természetű-e? hanem arról, hogy 
az erdélyi egyházkerület az unióhoz fűzött ama 
jogos reményünket, hogy a többi kerületekhez, 
az Összetartozás és kisebbségének érzetéből fo-
lyólag, lassanként közeledni fog: valósította-e 
vagy nem ? Arról van szó, hogy a kodifikáló 
bizottság munkálata s most már az erdélyi kerü-
let > Törvénykönyv*-e megfelel-e az országos 
>Egyházi törvény* 9-ik §-a azon egyenes utasí-
tásának, hogy Erdély a maga ^alkotmányát jövő-
ben is a képviseleti rendszer elveivel összhang-
zóan fejleszsze tovább?1 Az a kérdés eleje és 
veleje, hogy az erdélyi új codificatio tett-e a v a g y 
csak egy komoly lépést is az igazi unió, a többi 
kerületekkel való valódi egyesülés óhajtott meg-
valósítása felé ? . . . . Én azt állítottam, hogy a 
codificationalis munkálat az unióhoz fűzött jogos 
várakozásunkat nem teljesítette, a többi kerüle-
tek képviseleti alkotmányához nem közeledett, sőt 
a fenntnevezett speciális intézmények változatlan 
fenntartása által az igazi uniót sok időre kétsé-
gessé tette. Szász B. úr pedig mindezen kérdé-
sek elől egy Flankenbewegunggal kitérve, az ol-
vasónak hosszas dissertatiót tart az egyház con-
servativ természetéről. 

Bocsásson meg tisztelt ellenfelem, de ily 
módon sem az én ignorantiával gúnyolt gyönge 
fejem, sem a kérdést elfogulatlanul tekintő egyet-
len olvasó nem fog Önnek hitelt adni, midőn 
látja, hogy egészen mást bizonyítanak a codifica-
tio tényei, mint a mit állít a codificatio hírlapi 
védelmezője. Mert. kérdem, igazi-e azon unió, 
mely a codificatióban Erdélynek minden speciali-
tását változatlanul fenntartotta? Valódi-e az a 
közeledés, mely egy törvénykönyvben az eddigi 
különállást még inkább megerősítette? Vagy talán 
azt tartja a tanácsos űr, hogy Erdély részéről tel-
jesen elég van téve a testvéri egyesülés követel-
ményének pusztán azzal, ha képviselői a konven-
ten megjelennek, ott minden ügy eldöntésébe 
szóval és szavazattal a mieinkkel teljesen egyen-
jogúlag befolynak, a Közalap évi terméseit, ismert 
szegénységüket kiáltólag hangoztatva, busás arány-
ban átveszik, de e jogi és anyagi előnyökért 
részükről megfelelő kötelességek teljesítesével 
nem adóznak az egyetemes egyháznak ? Tisz-
telettel kérdem Szász B. urat, mit szólott volna 
Erdélynek az anyaországgal való politikai egye-
sítésekor egy oly unióhoz, mely Erdély alkotmá-

nyos különállásának minden speciális intézményét 
fenntartva, tehát úgy akart volna egyesülni Ma-
gyarországgal, hogy rendi alkotmányát változat-
lanul megőrizze és kiváltságos intézményeit sér-
tetlenül megtartsa ? Vájjon igazi lett volna-e ez az 
unió s rosz néven lehetett volna-e venni az anya-
ország politikusaitól, ha azok államférfiúi bölcsessé-
gükön ily félszeg követelésekkel erőszakot tétetni 
nem engedvén, így szóltak volna erdélyi testvé-
reikhez : szíves örömmel egyesülünk veletek, de 
közös alapon, fenntartások nélkül, a különállás és 
a specialitások megszüntetésével? Az egyházi unió 
is csak közös alapon ép és valódi, s a zsinati 
törvény is ilyet contemplált, midőn a 9. §-t be-
cikk elyezte, hogy az által egyfelől megkímélje 
Erdélyt a hirtelen átzökkentés káros rázkódásai-
tól, más felől időt és alkalmat adjon neki a foko-
zatos átalakulás békés keresztülvitelére. Sőt ha 
az unió természetét s a debreceni zsinat intentio-
ját tekintjük, azt hiszem, nem tévedek, ha azt 
állítom, hogy a kérdéses 9-edik § nemcsupán 
engedményes feltétel Erdélynek az unióba lépésre, 
hanem kifejezett kötelességet tartalmazó utasítás 
az iránt, hogy az erdélyi egyházkerület az anya-
ország egységes alkotmánya felé közeledjék. Es 
én épen e közeledést nem látom az új codifica-
tióban s ezért neveztem azt conservativnak. 

Hibája, elvitázhatlan nagy hibája ez az er-
délyi codificatiónak, mit velem együtt számosan 
fognak sajnálni a Királyhágón innen, midőn a 
már kinyomatott kerületi jegyzőkönyvben olvasni 
fogják a becikkelyezett ^erdélyi törvények*-et; 
de még inkább hibáztatandó a codificátorok és 
más intéző férfiak azon elég érthetően kifejezett 
intentiója, hogy nem is akarnak közeledni az egye-
temes egyház alkotmánya íelé. Reám legalább, mind 
a kodifikáló bizottság indokolásai, mind különö-
sen a Szász B. úr ' fejtegetései azt a benyomást 
teszik, hogy az erdélyi egyházkerület irányadó 
férfiainak egy része azon tévhitben és csalóka, 
álomban ringatja magát, hogy az ő egyházszer-
vezetük annyira tökéletes, hogy a mi superinten-
dentiáink fognak majd az ő kerületükhöz alkal-
mazkodni, átvévén tőlük azt az aristocratico-
secularis és küriarchicus alkotmányrendszert, mely-
nek párját az egész protestáns világban hiába 
keresed. 

De menjünk tovább. Állítottam, hogy az 
erdélyi egyházkerület a képviseleti elvet a codifi-
catiönál nem tartotta szem előtt, pedig a debre-
ceni országos zsinat az unió alkalmával szívére 
kötötte, sőt egyenes utasításúl adta neki, hogy 
yalkotmányát jövőben is a képviseleti rendszer 
elveivel összhangzásban fejleszsze tovább* (Zsin. 
törvény 9. §.). Ugyan mondja meg Sz. B. úr; 
eleget tett-e ezen utasításnak az erdélyi egyház-



kerület? S ha igen: mikben és mennyiben? Mert 
én ennek a codificationalis munkálatban semmi 
nyomára nem akadok. De azt látom s előbbi 
cikkemben számadatokkal is körülményesen iga-
zoltam, hogy a kerületi gyűlés tagjainak 3/5 része 
nem a képviseleti elv alapján foglal helyet ezen 
úgynevezett törvényhozó testületben; azt tudom, 
hogy a mostani codificatio a képviseleti elv alap-
ján egyetlen új tagot sem vitt be a közgyűlésbe, 
s a régi alkotmányban szereplő ,született tör-
vényhozók * közül egyetlen egyet sem hagyott 
ki, hogy bár csak szemszurásból mutatta volna a 
képviseleti alapon való tovább fejlesztést. Avagy 
az igazgató tanácsos úr képviseletinek tartja az 
olyan egyházi szervezetet, melyben a kerületi 
gyűlésnek 228 tagja közül 165-öt maga a ke-
rületi gyűlés választ?! Kiket képviselnek ezek a 
különben derék férfiak, ha nem önmagukat, res-
pective az őket választott kerületi gyűlést? Ha 
most folytatólag azt kérdjük: hát ennek a köz-
gyűlésnek tagjait ki választotta ? a felelet ismét 
az: maga a kerületi gyűlés. Ugyan kérem, mondja 
meg nekem az engem oly keményen leckéztető 
jszelíd^ polemizáló: hol van itt a képviseleti 
elvnek akár csak árnyéka is? Látja Szász B. 
úr, én épen oly jól tudom, mint akármelyik 
kodifikáló, hogy ez a nem-képviseleti alapon 
bennülő világi elem Erdély különleges egyházi 
életében valamikor a történelmi viszonyok által 
indokolt jogosultsággal bírt; azt is elismerem, 
hogy ezen roppant számú világi urak az er-
délyi egyházkerületnek nem egyszer hasznos szol-
gálatot tettek a múltban, s jövőre is tehetnek. 
De mikor arról van szó, hogy az erdélyi egy-
házkerület alkotmányos szervezete a mostani co-
dificatio alkalmával a világosan kijelölt képviseleti 
alapon tovább fejlesztetett-e vagy nem, akkor 
nem a nem-képviseleti tagok érdemességét kel-
lene bizonyítgatnia, hanem adatokkal kellett 
volna kimutatni, hogy íme itt és ezekben érvé-
nyesítettük a képviseleti elvet. Igen is, adatokat 
kérek, és nem puszta állításokat, melyeknek ilyen 
kérdések eldöntésénél semmi értékök nincs, még 
akkor sincs, ha egy igazgató tanácsos és konventi 
képviselő hangoztatja őket. 

Állítottam továbbá, hogy az erdélyi egyház-
kerület alkotmánya túlságosan secularis, hogy a 
lelkészi kar majdnem teljesen ki van szorítva a 
kerületi gyűlésből, állván ez 4/s részben világi s 
csak V5 részben egyházi, jobban mondva, lelkészi 
férfiakból; hozzá tettem, hogy e túlságosan világi 
jelleg az egyházkerületnek a közelmúltban sem 
vált s jövőre sem fog javára válni, mert az egy-
házias szellem s közelebbről a valláserkölcsi élet 
sokat szenved miatta. Az erdélyi egyházkerület 
legtöbb gyülekezete és papja nyomorúságos viszo-

nyok közt él, a lelkészek tekintélye alacsony fo-
kon áll s az indifferentismus rendkívül nagymérvű 
lett közöttük. Szász B. úr ezeket nem is vonja 
kétségbe, sőt bizonyításukhoz maga szolgáltat 
adatot, midőn az igazgató-tanács dicsérete közben 
úgy nyilatkozik, hogy >papi állomásaink közül a 

1 400 frton alóli IV-ik osztályba 288 esik, míg a 
800 forintot elérő vagy meghaladó I. osztályban 

! csakis 79€ szerénykedik. Hát ez elég szomorú 
állapot, s még szomorúbb az, hogy a lelkészek 
tekintélyének alacsony fokon állását és a köztük 
elharapózott indifferentismust illetőleg egyetlen 
cáfoló adatot sem bír felhozni. Milyen csattanós 
argumentum lett volna pedig, ha kimutatja, hogy 
a lelkészek tekintélye magas fokon áll, buzgósá-
guk példás, mert ime ezen s ezen adatok nyilván 
bizonyítják. . Beh szerettem volna tőle ilyes ada -
tokat hallaiii! De ^Szelid polémiá<-jában ilyesmi 
teljességgel nem foglaltatik, nyilván azért, mert 
adatokat kovácsolni még az ő debatteuri ügyes-
ségével sem lehetséges. Hát én újabb ellenadatok-
kal szolgálok neki, melyek ellen aligha emel in-
dokolható kifogást. Szász Gerő úr egy pár év 
óta folyvást sürgeti Lapjában a ,papi értekezle-
tek4 megalakítását. Kért, sürgetett, majd becsü-
letre appelált, utóbb fenyegetődzött a papság in-
dolentiája ellen, végre arany-könyvbe igérte je-
gyezni a buzgólkodók nevét. É s ? . . . és a papi 
értekezletek még sincsenek megalakítva. Pedig 
az eszme szép, nemes, gyakorlati; megvalósulá-
sán mi is szívből örvendenénk, mert anyaszent-
egyházunk sokat nyerne ez értekezletek működése 
által. De Erdély papsága még a tárogató harso-
gására sem buzdul fel, cserben hagyja nagyte-
kintélyű lelkes vezérét, a ki pedig oly szépen, 
oly igazán szól hozzajok : , Ébredjetek, támogas-
satok, barátaim, mert íme pápista atyánkfiai ma-
holnap elhódítják, elfoglalják drága, szép gyüle-
kezeteinket !* Hát tagadja-e Szász B. úr, hogy ez 
nagy indifferentismus jele? és nem hiszi-e, hogy 
ennek legfőbb oka a papság háttérbe szorítása s 
az a kíméletlen dorongolás, melylyel ott az Isten 
szolgáinak buzgalmát a nagyságos és a méltósá-
gos világi urak, gyűléseken és hivatalos egyházi 
lapban, folytonosan és következetesen lehűtik ? 
Az elnyomottak nem szoktak lelkesedni, ha mind-
járt az Istennek angyala trombitál is nekik, mert 
félnek, hogy minden újabb csatározás csak békóik 
súlyát növeli a különben is rögös és tövisekkel 
rakott lelkészi pálya útjain. 

És mit szóljak azon félszeg felfogáshoz, me-
lyet Sz. B. úr a paritas elvéről nyújt s azon 
ideges félelemhez, melylyel a valódi paritas iránt 
is viseltetik? A paritas ez új theoriája szerint a 
világi és egyházi elemet lélekszám arányában illetné 
meg az egyház ügyeibe való befolyás, miből az 



az absurd conclusio foly, hogy pl. az erdélyi egy-
házkerületben a 300 ezer lelket meghaladó világi 
elem, mondjuk, 300 képviselője mellett, az 530 tag-
ból álló papság csupán egy mondd egy egyén 
által képviseltethetné magát a kerületi gyűlésen ; s 
ha ez az egy pap, a dolog természetétől folyólag, 
a püspök volna, ez a szegény paritásos püspök 
még a papokat sem szentelhetné fel, mert törvé-
nyes assistensei, az esperesek, nem jelenhetnének 
meg a kerületi közgyűlésen, s helyettük e példás 
szervezetű egyházkerület a szomszédból kölcsön-
zött esperesek segítségével ordináltatná papjait! 
Ugyan hol tanulta az igazgató-tanácsos úr a pa-
ritás e túlvilági theoriáját? Ugyan hogy írhat a 
félét, hogy a , paritásnak prot. egyházi életünkben 
jogosultsága nincs, mert kasztokat teremt s mert a 
nagytöbbségű világi elemmel szemben a csak pa-
rányi számú papság egyenlő jogokat nem vindikálhat 
magának?!* Ugyan honnan ez ideges félelem a 
paritástól? Ha megengedné a szelid polemikus úr, 
hogy a kérdésekre magam feleljek, feleletem rövi-
den ez volna : a paritástól azért irtóznak Erdélyben 
némely „világi11 intézők, mert annak érvényesítése véget 
vetne a „nagytöbbségük világi elem hatalmának s 
azt a szegény elnyomott papságot egyenjoguvá tenné 
a világiakkal az önkormányzatban. Pedig az igazi 
paritást nem is perhorreskálta mindig az erdélyi 
egyházkerület, sőt volt idő, midőn ugyancsak 
helyeselte és fölkarolta annak eszméjét. Ha az 
én állításomra nem hiszi, olvassa el Szász B. úr, 
egyik ;kodofikáló társának, dr. Kolozsvári Sándor-
nak >Az erdélyi ev. ref. egyházkerület egyház-
j o g á g b a n (195. és 197. 1.) található eme pas-
susait: ,Az egyházmegyék szervezetének alap-
elvei: . . . . 4-er Hogy az egyházmegyék élén álló 
megyei közgyűlések az egyházi és világi rendből 
egyiránt, és a teljes pllTitdS elvén alakítandók.u 

És tovább (197. 1.): felsorolásból látható-
lag, az egyházmegyei közgyűlés alkotó elemei-
nek meghatározásánál az általunk már kiemelt 
képviseleti rendszer, valamint a világi és az egy-
házi rend egyenlőségének elve (paritas) nyert alkal-
mazást." Nos ha a tractusoknál igen: hát miért 
nem nyerhetett volna alkalmazást a paritas elve 
a kerületi gyűlés összeállításánál is? Mondja meg 
Sz. B. úr, honnan és miért e következetlenség? 
Miért helyes és célszerű a paritas elve alant és 
miért helytelen a felsőbb fokozatokon ? Avagy 
talán dr. Kolozsvári nem mondott igazat: Vagy 
tán a mostani codificatio alkalmával a tractusok 
szervezete is más alapra lőn fektetve? . . . Igazán 
nevetséges, mikor egy igazgató tanácsos és co-
dilicator oly kevéssé ismeri saját egyházkerülete 
szervezetének sarkalatos elveit, és mégis másokat 
kiván tudatlanságukért pót-tanfolyamra küldeni ! 
(Vége köv.) Dunamelléki. 

I S K O L A Ü G Y . 
Isko la i é r t e s í t ő k . 

(Hatodik közlemény.) 

35. A lőcsei királyi katholikus fögymnasium 
értesítőjét Halász László igazgató szerkesztette. Benne 
Hadik Richárdnak a »hajcsövesség elmélete* cimű ér-
tekezéséből a II. rész közöltetik, folytatását a jövő évi 
értesítő fogja közölni. A tanári testület 17 tagból áll a 
hitoktatókkal együtt. A tanintézetet a lefolyt évben 
Szieber Ede tankerületi főigazgató látogatta meg. A 
növendékek Összes száma az év végén 244 volt, kik 
között nemzetiségüket s illetve anyanyelvüket illetőleg 
csak magyarúl beszélő volt 18, magyar-német 51, magyar-
német-tót 131, magyar- tó t 33 és német-tót 11. Érettségi 
vizsgára jelentkezett 18 ifjú, kik közül a vizsgát sikerrel 
megállotta 11. Az ösztöndíjasok összesen 1300 forintot 
élveztek. Az ifjúsági önképző-kör könyvtárában 813 kö-
tet és 803 füzet van. A kör vagyona 372 forint 78 kr 
alaptőke. A segélyző-egyleté pedig 14,401 frt 77 kr. 
Tápintézeti jótéteményben 1820 frt erejéig részesültek 
a növendékek. A tápintézetre Császka György szepesi 
püspök 23 tanuló tartási díjáúl 1005 frtot adományozott . 
A tanári könyvtárban a mult év végén 9939 frt 84 krnyi 
értékű 2759 kötet és 1700 füzet volt. A történelmi és 
földrajzi tanszerek 1181 frt n krnyi értékkel bírnak. A 
természetrajzi gyűjteményben van 3463 darab, a termé-
szettani műtárban pedig 431. Ezeken kívül van az inté-
zetnek mennyiségtani tanszer, régiség- és éremgyüjte-
ménye s vannak rajztani tanszerei és testgyakorlási tan-
eszközei. Rendkívüli tantárgyúi taníttatott a francia nyelv. 
A tanév megnyitása szept. hó i-én lesz. 

36. A szatmári kir. kath. fögymnasium értesítőjét 
Lukácsi Györgynek »Mathematikai játékok« cím alatt 
néhány a növendékeket hasznosan mulattató számtani 
feladványa nyitja meg. A tanári kart nagy veszteség 
érte Vlkolinszky Béla tanárnak elhunytával, ki 31 éven 
keresztül munkálkodott a tanügy terén. A tantestület 
16 tagból áll. A növendékek száma az év elején 346 
volt, kik közül az év folyamán elmaradt 23. Érettségi 
vizsgára jelentkezett 32 ifjú s a vizsgát sikerrel letette 27. 
A tápintézet bevétele 1926 frt 56 krajcár volt, kiadása 
ugyanannyi ; összes vagyona 12,671 frt 73 kr. Könyv-
tárról s egyébb gyűjteményekről, valamint az ifjúsági 
egyletekről nincs semmi kimutatás közölve. Tanév meg-
nyitása szept. I. 

37. A lőcsei magy. királyi állami főreáliskola 
értesítője a következő tartalommal jelent meg : »Mutat-
vány Theisz Gyula Nouvelle Grammaire Erangaise cimű 
művéből*; »Legújabb miniszteri szabályzat a latin nyelv-
nek a reáliskolákon való rendkívüli tanítása tárgyában*, 
»Adatok a lefolyt tanévről« és »Tudósítás a jövő tan-
évre vonatkozólag.« Az »Adatokból« a következőket 
emelketjük ki: A tantestület 17 tagból áll a hitoktatók-
kal együtt. A növendékek összes száma az év végén 
101 vol t : köztük nyelvi viszonyaikat illetőleg magyar 2, 
német 3, magyar-német 38, magy.-német- tó t 46, német-
tót 12. Érettségi vizsgát tett 7 ifjú. A tápintézet egész 
évi bevétele 2079 frt 6 kr volt, kiadása pedig 1485 frt 
65 krt t e t t ; összes vagyona 5239 frt 81 kr. Jótétemény-
ben 390 frt erejéig részesültek a növendékek. Felesle-
gesnek tartja az igazgatóság statisztikailag kimutatni a 
tanszer-gyűjtemények, könyvtár stb. állását ? Mi nem 
tartjuk annak! Tanév kezdete szept. 1. 

38. Debrecen szab. kir. város főreáliskolájának 
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értesítőjét FazeJcas Sándor h. igazgató állította össze. 
Maga az igazgató közli magyarázó megjegyzések kísé-
retében a latin nyelvnek a reáliskolákban leendő taní-
tására vonatkozó miniszteri rendeletet ; azután ugyancsak 
ő adja a debreceni reáliskola történetét, tekintettel a 
többi reáliskolák múltjára. Értekezéseben szerző a kö-
vetkező kérdésekre ad feleletet igen érdekesen : »mikor 
keletkezett és miként fejlődött ki a középiskolai nevelés-
ben azon irány, melynek terjesztésére a mai reáliskolák 
szolgálnak ? mi adott okot az első reáliskoláknak vagy 
az ezeknél korábban keletkezett s ezekkel rokon célú 
tanintézetek felállítására? mikor keletkeztek s mily be-
rendezésűek voltak az első tanintézetek ? miként ke'et-
keztek hazánkban a reáliskolák ? stb. A debreceni reál-
iskola 1873-ban alapíttatott. A tantestület, a hitoktatókon 
kívül 8 tagból áll. A tanárok közül irodalmi munkássá-
got fejtettek ki Piribauer Alajos (felolvasások); Zimmer-
mann Gyula (»Német nyelvtan középtanodák számára>) ; 
Beczner Frigyes (»A magyar nyelv elméleti s gyakorlati 
tanítása az egész gymnasiumi tanfolyamon®, palyamű) és 
Harmath Gergely (»A kigyók méregszerves) A könyvtár 
és szertárak szépen gyarapodtak ajándékozás és vétel 
útján. A növendékek összes száma az öt osztályban 170 
volt. Tanév megnyitása szept. 1. 

39. A dévai m. k. állami főreáliskola értesítőjét 
Téglás Gábor igazgató tette közzé. Téqlás Gábor tanít-
ványai számára ad egy rövid tájékozást ama praehisto-
rikus telepekről, melyek Déva legközelebbi környékén 
találtatnak. A reáliskola számára törvényhozásilag enge-
délyezett iskolaépület és internátus alapköve a folyó évi 
junius 8-án tétetett le nagy ünnepélyességgel. A növen-
dékek száma az év végén 147 volt, mely szám 15-tel 
multa felül a megelőző évit. A tanárok száma, a vallás-
tanítókon kívül, 14. — Közülök irodalmilag működtek: 
Dr. Darvai Mór (különböző hírlapokban és folyóiratok-
ban) ; Ferenczi Gyula (Homer világnézete) ; Jakab Ödön 
(költemények stb.); Király Pál (Sarmizegethusai Mith-
raeum stb.); Kun Róbert (Tanulmányok a Hóra korszak-
ból stb.) ; Mailand Oszkár (több tanulmány); Klimó 
Mihály (francia fordítások), Szinte Gábor (közigazgatási 
térkép) és Téglás Gábor (több tanulmány és értekezés). 
Érettségi vizsgát 9 ifjú tett. A tanári könyvtár áll 
1715 mű 2240 kötetből, ez évi gyarapodás 78 munka 
106 kötetben Az ifjúsági könyvtár állománya 1265 mű 
1355 darabban, 1795 kötetben. Gyarapodtak egyébb 
gyűjtemények is. Az önképzőkör bevétele Ő17 frt 19 kr 
volt, kiadása pedig 82 frt 79 kr. Ösztöndíj címen kiosz-
tatott 493 forint. Tápintézeti jótéteményben 18 tanuló 
részesült. A segély-egylet összes vagyona 14,297 frt 96 kr. 
A tanév kezdete aug. 29. 

40. A székely-udvarhelyi kir. allami főreáliskola 
értesítőjében legelői »A geográfiái nevek helyes írásáról« 
Laukó Albert értekezik. A tantestület 14 tagból áll. A 
növendékek száma az év végén 134 volt. Érettségire 
jelentkeztek 8-an, tényleg sikerrel vizsgázott 6. Az inté-
zet gyűjteményei jelentékenyen gyarapodtak. A tanárok 
közül irodalmi működést fejtettek k i : Barabás Domokos 
(különféle történelmi tanulmányok); Kohlbauer Ferenc, 
több tanulmány) és Laukó Albert (könyvismertetés; 
» Egyetemes földrajz« stb). Tanév kezdete szept. r. 

41. A budapestr VIII. ker. községi főreáliskola érte-
sítőjét Felsmann József igazgató szerkesztette. Dr. Wutz 
Albert intéz »néhány szót a szülőkhöz* az iskola és csa-
lád kölcsönhatásáról értekezve. A tanári testület hitok-
tatókkal és melléktanárokkal együtt 30 tagból áll. A 
tanulók száma 515, mely összeg a tavalyi létszámhoz 
képest 35 főnyi apadást mutat. Az önképző kör tényle 

ges vagyona 89 frt 80 kr. A segély alapítvány összege 
3270 frt 6 kr. A tandíj mentesség összege 93 tanu'ó-
nál 2144 frt. Tandíjakban befolyt 8996 frt. A tanári 
könyvtár ajándékozás folytán 28 művel gyarapodott, 
vétel útján pedig 52 művel. A könyvtár állománya 
1558 mű 2369 kötetben. A Szilágyi István-féle alapból 
a tanintézet növendékei összesen 1470 frt segélyt élvez-
tek. Ö-ztöndíjakban kiosztatott 982 frt 86 kr. A föld-
rajz-történeti szertár állománya 145 térkép, 4 földgömb 
s 52 egyébb taneszköz; az éremtáré: 1392 da rab ; a 
természetrajzié : az álattanhoz 10,000 db stb. A termé-
szettanié 239 darab és a vegytanié 1420 db eszköz és 
edény és 379 vegyszer. A tanári kar tagjai közül iro-
dalmilag működtek: Eberling József (Számtani munka), 
Felsmann József (Német nyelvtan és olvasókönyv), Kiss E. 
János (»A geometriai a 'aktan elemei* I. és II. rész) és 
dr. Wutz Albert (»Magyarországi fő- és középiskolák 
névkönyve VII. évfolyam*). Érettségi vizsgára jelentke-
zett 17, de csak az érettségi vizsgáról van még közölve 
a kimutatás. A tanulók felvétele már aug. 30-án meg-
kezdődik. 

Örömmel constatáljuk, hogy ez is igazán minta-
szerű értesítő, világos, könnyen áttekinthető részletes 
adatokkal. Óhajtanok, ha az ilyeneket tartanák szem 
előtt az igazgató urak, s ennek és a hasonló egy-kettő-
nek mintájára állítanák össze évi jelentéseiket. Nem pedig 
úgy, mint a legtöbb értesítőnél, hogy a tömérdek apró-
lékosság sehol végeredményileg nincs összegezve s úgy 
kell nagy nehezen a valóban fontos s általános érdekű 
adatokat összeböngészni. Kérjük e megjegyzésünk figye-
lembe vételét. 
(Folyt, köv.) Lector. 

T A R C A. 

A tudományos s különösen az egyháztörténelmi 
seminariumokról. 

(Folytatás.) 

Hazánkban már a »RatÍo educationis* hangoztatta 
az egyoldalú tudós oktatás ellen szavát, kimondván, 
hogy az akadémiának célja, feladata nem befejezett 
tudósok képzése, de azért »necesse omnino est, ut prae-
cipua cuiusvis Discipünae elementa . . . . plene per-
tractentur.* 

Mondjunk-e még többet, s hozzunk-e még föl pél-
dákat annak bizonyítására, hogy a tudománytanító aka-
démiák a felső oktatás célját szolgáló tanító s nevelő-
intézetek s nem tudománymíoeló' akadémiák, s ha azokká 
akarnak válni, céljokat tévesztik épen úgy, mint a kel-
leténél magasbra törő középiskola,18) tanítóképző,19) vagy 
egyéb iskola. 

Pia azonban intézeteink a tudománymívelő akadé-
miákkal nem ugyanazonosak is, lévén ez utóbbiaknak 
célja — Csengery szerint — »minden más, minden 

1S) A kelleténél magasbra törő középiskolákról, »die sich Studien 
anmassen, welche einem höhern Altér und höhern Instituten vorbehal-
ten sein sollten«, azt irja »Über die Universitáten* cimfí művében (51. 1.) 
a fr. Willers (ford. Uagena. 1808.): »es ist besser, nur das zu sein. 
was die Natúr der üinge gebietet, und seinen Überfluss von Kraft zur 
Vervollkommnung seiner Verrichtungen anzuwenden.* 

,9) Schiitze : »Die Seminarnoth* cimu művében (1851. 19. lap.), 
hibáztatólag emlékezik meg arról, hogy a tanítc-seminariumban mé-
lyebbre ható 3 terjedelmesebb ó-assyr történetet hallgatott, mint az 
egyetemen. S igaza van, mert a néptanítói hivatásnak is meg van a 
maga láthatára. 



mellékcél kizárásával egyedül a tudomány« : kölcsön-
hatás köztük van azért. A tudománytanító akadémiák 
— igenis — nem úgynevezett tudományos akadémiák, 
de — a mire a gyakorlat emberei nem gondolnak — 
azoknak előcsarnokai. S mi avatja őket azzá ? 

Kiváltképen a tudományos seminariumok! 
S itt megint csak Schleiermachert kell megszólal-

tatnunk. »Der wissenschaftliche Geist, der durch den 
philosophischen Unterricht (mi alatt ő az egyes szak-
tudományoknak philosophiai szellemben kezelését érti) 
geweckt ist, . . . muss seiner Natúr nach auch gleich 
seine Kráfte versuchen und iiben, indem er von dem 
Mittelpunkt aus sich tiefer in das Einzelne hineinbegibt, 
um zu forschen, zu verbinden, eigenes hervorzubringen 
und durch dessen Richtigkeit die erlangte Einsicht in 
die Natúr und den Zusammenhang alles Wissens zu 
bewáhren. Dies ist der Sinn der wissenschaftlichen Se-
minarien und der praktischen Anstalten auf der Univer-
sitát, welche allé durchaus akademischer Natúr sind. Da-
li er auch beide Benennungen wieder in die Universitát 
hineinspielen, und sie ojt hohe Schule genannt wird, und 
dann wieder Akademie. Daher es Unverstand ist zu be-
haupten, Universitaten dürften solche Anstalten nicht 
habén, weil sie nur fiir Akademien gehörten.o. (I. m. 
39. 40. lap). 

3. A tudományos seminariumok mivolta, jelentősége, elő-
adásokhoz való viszonya s főbb feltételei. 

A tudományos seminariumoknak mint a tudomá-
nyok számára új nemzedéket nevelni hivatott s e végből 
a tudományok mélyebb s önálló tanulmányozásának 
módjára vezető 20) intézményeknek sorsát a tudományos-
ság terén nyilvánuló haladás vagy tespedés határozza 
meg. Az egyetemi tanítás hanyatlása idejében s helyén, 
pl. a XVI. században Bécsben, hol az elzüllött egyetemi 
tanárok fizetését hivatalnokok kapták s a tanulók laká-
sait vándorlegények foglalták el, tudományos seminari-
umok, vagy azokhoz hasonló institutiók virágzásáról idea 
sem lehetett. Ily dolgok tavaszának előkészítése azon 
mozgalmakkal van szerves, kapcsolatban, melyek által 
első sorban a természettudományok, s azután lassan a 
többi discipÜnák föllendülése bekövetkezett : a theologiá-
ban a scholastika helyét tudományos nyomozások fogla-
lák el, midőn a történet oldalán a. Genealógia, Heraldica, 
Chronologia, Numismatika megjelent, midőn a theologiá-
val együtt a jogtudományra is, a nyelvészet és történet 
lángjain való megtisztulásnak azon kora virradt föl, mely-
nek horizontján ott látjuk Kantot, a »professort«, hirdetve, 
hogy tanítványai nála nem philosophiát, de philosophálni 
fognak tanulni. 

De még a »philosophikus«-nak hívott XVIII. szá-
zad is" sok kívánni valót hagyott fenn. Különösen miná-
lunk. így pl. az egyetemi történeti előadások inkább a 
szembeszökő külső tények, a zajos események schemalis 
rövidlegességének- tollba mondására szorítkoztak, sem-
mint a történeti eseményekből való bölcseleti igazságok 
levezetésére. A pragmatismus üres szólam volt, mely 
nem kutatta az ok és okozat közötti összefüggést, s azt 
a reciprocitást, mely a külső események viszonyában 
nyomozható. A nevek és számok dominálták a tananya-
got, úgy hogy itt is az emlékező tehetség fejlesztése, 
nem az itélet önállósítása volt a főcél. A történelem 

z0) Lubrich Á. »A középtanodai tanárok paedag. kiképzéséről« 
1871. 5. lap. 

puszta adattár s jó mnemonikai gyakorlószer, de nem 
tudomány s főleg nem reflektiv tudomány volt.21) 

A felső oktatásnak nagyrészt a »Ratio Studiorum«-
ban gyökerezett bajain, melyeket a josephinisdkus aera 
a rögtön beállított tanszabadsággal kevésbe mult, hogy 
nagyobbra nem növelt, alaposan segíteni akart a »Ratio 
Educationis«, melynek főleg 1806. évi másodizben való 
kiadása által a tanulmányi szervezetben létesített válto-
zás tényleg lényeges volt. így a pragmaticai történe-
lemmel egybe lőn kapcsolva a diplomatica s heraldica, 

i nem különben a numismatica s sphragistica. A történe-
tet nem csupán mint a tények és adatok tárházát, 

1 hanem mint az államok nemzetközi összefüggésének ma-
gyarázó forrástudományát kívánta az új rendszer tekin-
tetbe vétetni. (V. ö. Ortvay i. m. 26. lap, hivatkozással 
a Rat . Ed, Sect. IV. C. I. § 95-re). S midőn a történet 
nem csupa név- és évszámsorozat, nem hus- és élet-
nélküli csontváz, nem egyes különálló tényeknek s ese-
ményeknek halmaza minden szellemi kapocs nélkül: 
akkor már lehet annak tudományos kezeléséről szó. 
»Die Geschichte lehrt keinen etwas, der sie nicht zu 
befragen versteht.« A történet szellemében írt kéziköny-
vek és szakmunkáknak van meg gyümölcsöző hatásuk, 
s lehet meg a kathedrán tartott előadásoknak jó ered-
ményök. S a mi a történetről, ugyanaz áll s mondható 
az igazságra törő hatalom egyéb ágairól is, melyek mind 
hasonló fejlődési fokozatokon emelkedtek. így például a 
jogtudomány minálunk nagyot haladt akkor már, midőn 
a hazai Törvénytár s Verbőczy Tripartitumának sovány 
kivonata helyébe a jogi igazságok rendszeresebb megis-
merése, oknyomozó vizsgálása lépett. 

A tudományok előrehaladásában, az igazság javá-
ért történő átalakulásában rejlik azok seminariumi gya-
korlatának jogosáltsága, szükségessége. És — hála Isten 

I •— manapság állunk már ott, hogy — úgyszólván — 
köznézet az, hogy az egyetemi (vagy akadémiai) hall-
gatóra nézve a kézikönyvek tartalmának elsajátítása, jeles 
szakművek olvasása, de még bárminő minta-előadásnak 
is hallgatása nem elég magában véve. Az ismeretek 
puszta közlését korunk kiegészíteni kívánja még. Sőt 
— mondja Szamosi (már idéztük beszédjében) -— bizo-
nyos túlzással (oly professorra gondolva talán, ki sem 
személyiségével, sem szavával hatni nem tud), az elmé-
leti előadások nem is mondhatók mindig elkerülhetlenül 
szükségeseknek. Kitűnő kézikönyvek, alapos szakmunkák 
pótolhatják az elrepülő szót, sőt bizonyos tekintetben 
előnynyél is bírnak felette. Az a mi a legnélkülözhetle-
nebb, még pedig nemcsak az u. n. kísérleti tantárgyak-
ban, hanem kivétel nélkül valamennyiben, az a tanár s 
tanítványok közötti közvetlen érintkezés a gyakorlatok-

1 ban. Ezek feladata úgyszólván a tudomány szentélyének 
! megnyitása, ezek feladata a tudományos vizsgálódás és 

kutatás módszerének megismertetése. Ezekből a gyakor-
latokból •— nevezzük m e g : tudományos seminariumok-
ból — terjedt ki a valódi tudomány, ezek a gyakorlatok 
nevelték és nevelik a jelenkor tudósait. S valóban bajos 
is volna kétségbevonni egyoldalúságát azon felső okta-
tásnak, mely csak a receptivitast foglalkoztatná, s a 
spontaneitást kielégíteni s fejlesztem elmulasztaná. A 
tételek puszta átszármaztatását Zeller — Aristoteles 
után — (i. m. 7. 1.) oly kézműves eljárásához hasonlítja, 
a ki tanulni akaró inasának kész darabok készletét adja 
kezébe, a helyett, hogy őt azoknak készítése módjával 
megismertetné. 

21) Olvasd : Dr. Ortvay Tiv. »Száz év egy hazai főiskola életé-
ből « -24., 25. lap. 



Schleiermacher is méltatva az előadások fontossá-
gát s meghatározva mivoltukat, így folytatja beszédjé t : 
»Soll aber der Vort rag den gefoderten Character habén : 
so dürfen freilich die eigentlichen Vorlesungen nicht das 
einzige Verkehr des Lehrers mit seinen Schiilern sein. 
Wenn der Lehrer mit Nutzen ankniipfen soll an den 
Ertkenntnisszustand der Zuhörer ; wenn er ihnen helfen 
soll die Abweichungen zu vermeiden, zu welchen sie 
hinneigen ; wenn er sich glüklich hindurcharbeiten soll 
durch die unter ihnen herschenden Unfáhigkeiten in 
Aufifassen: so míissen noch andere Arten und Stuften 
des Zusammenlebens mit ihnen ihm zu Statten kommen, 
um ihn in der nöthigen Bekanntschaft mit den immer 
abwechselnden Generationen zu erhalten.«<22) S ezen más 
módjai a tudományos együttélésnek épen a tudományos 
seminariumok, s a különféle repetitoriumok, conversato-
riumok, specialcollegiumok stb. A dolog kapcsolatában 
azonban Schleiermacher még mást is mond, a mi igen 
észbe veendő. Tétele : a tanulókkal hasznosan érintkezni 
rendesen csak a kitűnő előadó képes. sDer Lehrer muss 
alies was er sagt, vor den Zuhörern entstehen lassen* 
(62. 1.) Ein Professor, der in ein für allemal geschrie-
benes Heft immer wieder abliesst und abschreiben lásst, 
mahnt uns sehr ungelegenen an jene Zeit, wo es noch 
keine Drukkerei gab (65. 1.). . . Steife Zurückgezogen-
heit und Unfáhigkeit, auch ausserhalb des Katheders 
noch etwas für die studierende Jugend zu sein, hangén 
auch gewöhnlich mit den Untugenden des Vortrages zu-
sammen.« (66. 1.) 

Ezt irta Schleiermacher már 1808-ban. S 1887-ben 
vájjon másképen áll e a dologi Az előadásnál, valamint 
a seminariumok vezetésénél — de főképen ezeknél — 
a siker garantiája bizonyára ma is kiváltképen a tanár 
személyisége. »Der rechte Lehrer wirkt mit seiner gan-
zen Persönlichkeit, und was in diese nicht anfgenommen 
ist, wirkt überhaupt in der Schule gar nicht.«23) »Csak 
az avathat be az önálló gondolkodás és kutatás művé-
szetébe, a ki e művészettel maga is rendelkezik s azt 
érvényesítette« (mondja Zeller i. m. 5 1.), s folyton-foly-
vást érvényesíti is — tegyük hozzá — magát tovább 
képezve ; mert különben »es dreht sich wohl noch eine 
Weile die Maschine, aber ohne Gewinn für die Schule.« 

Derék, hivatott tanári kar a tudományos semina-
riumok virágzásának legfőbb feltétele valamely felsőbb 
tanintézeten. A hol ilyen kar nincsen, ott az oktatásnak 
alantjáró céljai a jóravaló tanintézményeket vagy kizár-
ják, vagy pedig — ha megtűrik is — csak névleg létez-
nek azok »aber man wird in ihnen nur Leichname 
conserviren, aus denen die belebende Seele entschwun-
den ist.«'25) 

De nemcsak a tudományos szellemet kell a felső 
iskolai tanítónak jóvá tenni, hanem a jellemet is. S itt 
— mi tagadás benne —- sok bajról, fogyatkozásról le-
hetne szóllani: professorokról, kik az ifjúságot eszköz-
nek tar t ják megélhetésük biztosítására, vagy a maguk 
ismeretének gyakorlására; tehetséges tanítókról, kik 
tudatlanságban szeretik az ifjúságot tartani, elvből. Meg 
is adja az ifjúság az ily elvnek az árát, s ez ép a baj, 
épen úgy, mint annak a szerencsétlenségnek is, midőn oly 
tanár által vezettetik és taníttatik, a ki a tanteremben 
feledi, hogy nem könyvekkel, de élő emberekkel van 
dolga. Mert vannak fényes irodalmi munkásságra, de 

?2) I. m. 66. 1. 
-s) Das pádagogische Universitats-Seminarc von Dr. Vogt. 26. I. 
'•*) Evangelische Padagogik von Dr. Chr. Palmer. 482, 1. 
,5) »Die Universitátsfrage in üsterreich.« 53. 1, 

tanításra nem termett tanítók! Két tényező összeműkö-
désére van szükség, hogy valakiből jó tanár váljék, mondja 
Tyndall >ifí), a híres angol természettudós és tanár. Első, 
hogy a tanítás anyagának ura legyen. De ez nem elég. 
Lehetséges, hogy valaki elég tudománynyal bír, de nem 
tud hatni: nem tud hallgatóinak impulsust adni arra, 
hogy az előadottakat önállóan, magukban feldolgozzák. 
A valódi tanárban mind a kettő egyesül. Vannak fér-
fiak, kik annyira felbírják ébreszteni tanítványaik szel-
lemi potentiáját, hogy azokra a legnehezebb munka is 
mulatság. Tudományuk tanítványaikban eleven erővé lesz. 

Nem annyi-e mindez más szóval, hogy a felső 
iskolai tanárnak nemcsak tanítónak, az anyag közlőjének ) 
hanem psychologiai s ethicai alapon álló paedagogusnak 
is kell lennie, a ki sikereinek okát is adni tudja ? S épen 
azért nemcsak a néptanító, nemcsak a középiskolai ta-
nár, de még a főiskolai — s itt bizonyára nem utolsó 
sorban a theologiai — professornak sem tartozhatik hi-
vatásához feledni : »Dass er seinen Zuhörern sowohl bei 
den Vorlesungen, wie im persönlichen Verkehr auch 
eine gewisse Padagogik zu üben hat.« 27) Hát hiszen 
napjainkban immár a neveléstudomány kezd is az ed-
diginél méltóbb helyet elfoglalni a felső oktatás intézetei-
ben, s az alma mater mindinkább megszűnik puszta 
névnek lenni. Igen, a tanulókat tanítani s vezetni, buzdí-
tani tudni kell, mi a főiskolán legsikeresebben eszkö-
zölhető bizonyára úgy, hogyha a tanár részint saját 
példájával mutatja, mikép kell tudományos kutatásban 
eljárni részint pedig a tanulók hasonlónemű kísérleteit 
megbírálja s helyreigazítja ; ezt is, meg amazt is pedig 
csak az fogja sikerrel tehetni, a kiben a tudományos 
kutatás szelleme s módszere nem holmi régi emlék, 
(vagy az sem — tehetjük hozzá), hanem a ki abban 
tényleg benne van.'28) Mert ha ez az eset nem áll, vagyis 
ha a tanárban kívánatos főke'lékek hiányzanak, akkor a 
persona előtérbe állításával mindjárt felmerül a nagy 
veszedelem, melyre Erdmann 2Í') így figyelmeztet: »Es 
ist gefáhrlich, ohne eine wissenschaftliche Heldenthat 
vollbracht zu habén, als ein wissenschaftlicher Heros 
gefeiert zu werden.« 

És még egyet, mielőtt a tanár személyiségétől 
megválnánk. Ez az egy pedig igen fontos. Nélküle »a 
tanítói osztály az emberi nemzet legmagasabb szellemi 
képzője® 30) nem lehetne bizonyára. Értjük a tanítás és 
nevelésnek keresztyén vallásos szellemét. S különösen, ha 
theologiai tanításról van szó, azt hisszük, hogy nem le-
het nem hirdetnünk fennen és tudnunk és éreznünk, 
hogy : »kegyesség tudomány nélkül épen olyan kevéssé 
képesít theologusokká, mint tudomány kegyesség -nélkül. 
A kitűnő tudományos műveltségre való minden törek-
vés mellett nem kell elfelejteni, hanem sokkal inkább mint 
vezérelvet szilárdul követni, hogy nem egyedül a tudás 
mértéke, hanem egyszersmind a vallás-erkölcsi érzelem 
s benső szellemi átképződés, határozza meg egy vallás-
tanító becsét, s hogy e szerint a theologiai jellem kép-
zése megelőző keresztyén nevelés alapján épen oly fontos 
feladat, mint az ismeretek közlése s ügyességek elsajá-
títása. «:!l) A theologiai professor hat a szívre, hat az 
észre ; szolgál egyházának, szolgál a tudománynak; a 

2C) Olv. az »Orsz. Középisk. tanáregyesület Közl.< XIII. évf. 
606. lap. 

27) »Die Unzulanglichkeit des theolog. Studiums der Gegen-
wart« 47. lap. ' " 

28) Zeller i. m. 7. 1. 
29) Erdmann: »Vorlesungen iiber Akádemisches Leben und Stu-

diumt 195. lap. - • -
30) Hagenbach—Révész: »A theol. tud. encyclopaediájac 11. 1. 
31) I. m. 10. I, és 47. 1. 



lelkészképző intézetekben nemcsak tudományos, de vallás-
erkölcsi képzésről, vallásos, egyházias érzületre hatásról 
kell szóllani és tenni. 

Egyoldalulag fognók fel azonban a tanítást s álta-
lában a tanár s tanulók közötti érintkezést, tudományos 
együttélést, ha annak eredményét csupán a tanár dere-
kasságától feltételeznők. Az érintkezés viszonyában két 
faktor van. A tanár csak az egyik. »Az oktatás ered-
ménye csak részben függ attól, mikép ad ják ; részben 
attól függ, miképen használják fel* (Zeller, i. m. 9. 1.). 
S itt — tulajdonképen — nekünk csak egyről kell 
szólanunk nevezetesen azon körülményt hangsúlyoznunk, 
hogy az ifjak alaposan elkészülve lépjék át a felső iskola 
küszöbét, más szóval a középiskola jól oldja meg fel-
adatát, mely a mi törvényeink szerint abban áll, hogy 
»az ifjúságot magasabb általános műveltséghez juttassa 
és a felsőbb tudományos képzésre előkészítse.*32) Mert 
helyesen mondja Szász Károly, hogy ha »a középiskola 
gyönge anyagot szolgáltat, a főiskola nem teljesítheti 
hivatását.*33) 

Az igazság keresésének forró vágyától áthatott, 
lelkes, szellemileg s jellemileg művelt, vagy legalább 
mindezen szép s dicsőséges javak iránt fogékony lelkű, 
munkabíró ifjúsággal lehet a tudós, a hivatott tanári 
karnak az igazság érdekében s az erény javáért fáradni, 
küzdeni örömmel s küzdve győzedelmet vívni : a hazát 
fényre deríteni, az anyaszentegyházat megoltalmazni, 
Isten országát építeni! Ime, a tudományos seminariumok-
nak fő feltételei, a főiskolán 1 

(Folyt, köv.) Krupecz István, 
pozsonyi theol. m.-tanár. 

B E L F Ö L D . 

Egy kis reminiscentia a Karsay-jubileumra. 
A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületnek és a 

győri gyülekezetnek a mult hó 24-én lefolyt nagyszerű 
örömünnepéről már volt szerencsénk lapunk mult számá-
ban részletes tudósítást közölnünk; de akkor az idő 
rövidsége és a térs/űke miatt kénytelenek voltunk csak 
az ünnepély történeteinek chronikus leírásával megelé-
gedni s az ott tartott nagyobb szabású beszédeknek csak 
rövid tartalmát jelezni. Úgy hisszük, nem lesz érdekte-
len, ha most e beszédek közül egy-kettőt részletesebben 
bemutatunk s ha néhány megjegyzést teszünk az ünne-
pély lefolyásáról. 

Egyike volt a legszebb beszédeknek Káldy Gyula 
egyházkerületi felügyelőnek üdvözlő beszéde. Szívességé-
ből hadd álljon ez itt egész terjedelmében : 

Főtisztelendő és Méltóságos Püspök Úr! Azok, kik 
egyházi közéletünknek szentelik munkásságukat, kell, 
hogy előre is lemondjanak a hiúságról, mert az e téren 
kielégítést nem talál ; nincs itt egyébb jutalom, mint 
hitfeleink elismerése; de ez ép azért nagybecsű, mert 
ezt sem kincsért, sem pénzért nem osztogatják, azt csak 
a közbecsülés adhatja meg. Főtisztelendőséged személye 
iránt érzett közbecsülés hozta ma önként össze a dunán-
túli egyházkerületet, hogy 50 éves lelkészi munkássága 
iránt elismerését kifejezze. 

Mi volt ez 50 év?I Nem egyébb, mint szakadatlan 
és hű teljesítése a valódi protestáns pap kötelességeinek, 
mert igaz hirdetője volt a megmásítatlan evangéliumnak, 

*2) 1883: XXX. >Törvénycikk a középiskolákról.« 1. §. 
ás) »Magyar Tanügy* XI. k. 18. 1, 

lelkes, önfeláldozó harcosa egyházi közéletünknek s min-
den körülmények között rendíthetlen hű fia a magyar 
hazának. Ötven éve annak, hogy Főtisztelendőséged az 
Úr oltára előtt az Úr szolgájává felavattatott, s ez idő 
alatt példaadásával a szónak hatalmával s a hitnek meg-
győző erejével hintette el az erkölcsi nemesedés s igazi 
vallásosság magvait. Lelkészi felavatásával egyidejű köz-
életünkben buzgó részvéte s mint a hazai protestántismus 
múltjának alapos ismerője, azon meggyőződésre jutott, 
hogy egyházunk bajainak, szorongattatásainak okát leg-
nagyobbrészt szervezetlenségünkben s anyagi eszközeink 
szegénységében kell keresni. Ezen bajok megszüntetésé-
nek szentelte tetterejét. Nem volt oly irányú intézkedés, 
intézmény, hogy vagy mint kezdeményező, vagy mint 
szakértő közreműködő vezérszerepet ne viselt volna; fo-
kozódott pedig ez irányban tevékenysége, midőn a köz-
bizalom a superintendensi székbe emelte s hízelgés nél-
kül elmondhatom, miszerint Főtisztelendőségednek kö-
szönhetjük, hogy legutóbbi időkben is megóvhattuk 
függetlenségünket s a dunántúli egyházkerület a jövőben 
is nem úgy kénytelen cselekedni, a hogy lehet, hanem 
a mint kell. Sérteném önérzetét, ha igaz hazafiságát 
bizonyítgatnám ; hisz nyitott könyv e tekintetben is 
Főtisztelendőséged élete s köztudomású dolgokat bizo-
nyítani felesleges. 

Mindezeknél fogva emlékezetes e mai nap, nemcsak 
Főtisztelendő úrra, de az egyházkerületre nézve is, s 
méltó, hogy emlékkel megjelöltessék ; de nem lehet az 
fénylő ércből s ragyogó drágakövekből, mert ez puritán 
egyszerűségünkkel össze nem egyeztethető. De hisz van 
nekünk, mi ércnél fényesebb, drágakőnél ragyogóbb, mely 
a szellem fényével bevilágítja a tudatlanság sötétségét, 
felderíti a vakhitnek homályát s ez a mi szent könyvünk : 
a Biblia ! Fogadja ezt tőlünk Főtisztelendőséged e nap 
emlékéül. Hisz e könyv volt az, mely mint ifjút egy-
házunk szolgálatára lelkesíté, mint férfiúnál fokozta, acé-
lozta erélyét protestáns egyházunkért való küzdelmeiben 
s az aggkorban ez adja meg az élet fél boldogságát a 
léleknek nyugalmát. Fogadja tőlünk ezt azon szívből 
eredő kívánsággal, hogy a mindeneknek Ura engedje 
meg, hogy ép testtel és ép lélekkel még soká szolgál-
hassa az Úrnak oltárát, prot . egyházunkat s a magyar 
hazát!« 

A másik nagyobb szabású beszéd Zelenka Pál 
gyámintézeti elnöké és esperesé volt, mely általánosabb 
érdeket az által nyert, hogy benne mintegy röviden a 
gyámintézet története is vázolva van. Legyen szabad 
ennek is szebb részleteit bemutatnunk. 

»Térj haza tieidhez és beszélj. Mondd, mily nagy 
dolgot cselekedett veled az Úr, mennyire megkönyörült 
O rajtad U 

Urunk, Megváltónk ezt a tanácsát elfogadta, követte, 
nemcsak az evangyéliombeli férfiú egykor, a ki gyötrő 
kínjaitól megszabadíttatva, hálából követni akarta szaba-
dítóját az Urat, hanem az egyetemes gyámintézet is, 
midőn 27 évig történt vándorlás után nem először tér 
haza ide övéihez s beszél nagy dolgokról, a melyeket 
cselekedett vele az Úr 1 

Haza tért ide szülőföldjére s a kezdő kor emlékei-
nek hálája alatt beszél hálatelt érzelemmel kegyelemről, 
a melylyel őt a Isten a szeretet szelleme által megtar-
totta, segítségről, a melylyel törekvéseit megszentelte, 
feladatát megáldotta. 

Hazatért most ide . . . . s első oltárának ezen zsá-
molyán, akna útjának ezen bejáratánál leborul imádattal, 
feltekint hivőleg, felkiált áldólag : »nagy az Úr, hatalmas 
és kegyelmes, mindvégiglen tart az O irgalmassága !« 



Haza tért csakugyan az új korszak reggelén, e ke-
rület fellegvárában tüzetett ki az első zászló 1857-ben 
Sopronban, vérpiros betűktől e felirattal: »hordozzátok 
egymás terheit s úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.® 
Az éles szemek ezt Budapesten és Kőszegen, Eperjesen 
és Pozsonyban, Győrött és Losoncon csakhamar meg-
látták. A lobogó-társak e bércfokon csakhamar feltűzet-
tek. S új élet támadt. Új sereg esküvék ez új zászlók alá. 
Élő alakot nyert az egyházmentés és építés vezérelve a 
gyámintézetben. 

Hazatért csakugyan. Ezen egyházkerület közgyű-
lése mondta ki 1860. május 31-ikén Kőszegen első ízben, 
hogy legyen gyámintézet. Központi bizottmányt alakí-
tott s azt az eszme valósításával meghozta. E kerület 
közgyűlésén, Győrött 1860. aug. 24-én, alakult meg az 
első gyámintézet. E kerület programmja vált Budapesten 
(1860. m. 22. egyet, gyűlésen) az egyetemes gyáminté-
zet programmjává. 

Hazatért tehát. Huszonhét év multán most mutatja 
be magát e kerület törvényes képviseletének először, s 
ugyancsak itt e fénytelepen, a hol ép ma 27 éve keresz-
teltetett meg, most már mint férfiú mutatja be magát, s 
beszél örömmel, melegen : atyafiak, testvérek, íme lássá-
tok, élek és a tietek vagyok. Elek Isten kegyelméből, 
s a hittestvérek szeretetteljes gondozása által. Tietek 
vagyok: »a hová te mégysz, én is oda m e g y e k . . . . 
néped népem, Istened Istenem!« Imám, munkám, örö-
mem, áldásom a tieitek. Üdv nektek! 

* * 
* 

Hazatért azonban nemcsak szülőföldjére e kerületbe, 
hanem Hozzád is, egyik kereszt és nevelő atyjához ünne-
pelt férfiú, jubiláló lelkész, felkent püspök, hírneves egy-
háznagy! Miként jó gyermek jó atyja keblére, kebledre 
borul most, azon kebelre, a mely hosszú félszázad óta 
dobog erősen egyházért, hazáért ; szeretetben egyház-
szeretetért, testvériességben testvérszeretetért, közpályán 
közmunkáért, társadalomban magyar barátságért, gond-
talan órákban kedélyességért . . . . szellemes szellemek-
nek, lángoló szíveknek megadatott örök ifjúságért ! 

Már 1860-ban tényező voltál a központi bizott-
mány tagjainak sorában. Az egy Thiering kivételével, 
Pálfy, Törs, Hrabovszky, Poszvék, • Király, Petrik volt 
társaid rég az apákhoz tértek. Á m d e Te itt maradtál a 
fiak közt atyánák, gondozó után örömatyának, tenger 
fokán világító torony gyanánt, az irgalom Istene által, 
hogy legyen méltó örömünk Benned, az Úrban! 

Ugyancsak már 1860-ban adtál a gyámintézet igé-
jének Győrmegyében mint esperes életet. Áldott emlékű 
Székács helyére Téged keresett meg e közegyház helyes 
közérzéke És Te vállalkoztál. E'nöki beköszöntő beszé-
dedben (1867) majd elnöki szózatodban (1868) tett fér-
fias kijelentésedet, melyszerint a kijelölt tér elfoglalását 
intézetünk magasztos célja és a közbizalom erkölcsi ha-
talma tették kötelességeddé« férfiasan beváltottad. Kassa, 
Aszód, Somorja, Sopron, Miskolc, Budapest és Igló 
(1867—1874) gyönyörködtek fényes szellemedben, épül 
tele nemes példaadásodon, megszerették Benned a gyám-
intézetet. 

Letetted ugyan a vezérpálcát (Iglón 1874), ámde 
az édes gondot, az előszeretetet nem. Személyesen adtad 
át helyedet (Temesvár 1875) méltó utódodnak, a nagy 
nevű Czékusnak, s azután még több ízben (Székesfehér-
váron 1880, Szombathelyen 1884, Csabán 1885) felke-
restél minket és mi mindannyiszor örvendettünk, tisztel-
tük Benned a gyámintézet vezérférfiát, az ideális egyház 
és testvérszeretet személyesítőjét. 

És Te maradtál máig az, a ki voltál. »Valamint 
eddig szívemen hordoztam a gyámintézetet, jövőre sem 
vonom meg tőle közreműködésemet.« Búcsúbeszédedben 
tett ezen ígéretedet (Igló 1874) megtartottad. Szereteted 
mindig mély, jóindu'atod tiszta, törekvésed buzgó, lelke-
sedésed lángoló, áldozatod égő volt a közegyház s benne 
e gyámintézet iránt. 

Ezen jókat most mély hálájával, édes szeretetével, 
boldog örömmel köszöni meg ezen Te nagy napodon, 
keresztgyermeked, nevelt fiad, az egyetemes gyámintézet 
Ezért borul most meleg kebledre s egyesíti közfohász-
ban imádatos jó kivánatait : Illés szekere meg ne álljon 
házad előtt. Nebó hegye ne mutassa még a köztávolban 
sem öreg fejét, az ég szózata »Térj haza tieidhez* még 
soká ne keressen meg téged. Maradj közöttünk . . . ., 
Istentől áldottan még soká a mienk W 

Az ilyen kiváló s igazán csak nagy ritkaságokként 
előforduló alkalmakat szerintünk méltó fénynyel s ünne-
pélyességgel kell megünnepelni külsőleg is. Az ott tar-
tott beszédek mindegyike egy lélekemelő harmóniába 
olvadt össze. Az ünnepély rendezése is igen ügyes volt, 
rendben történt, a miért elismerés illeti Németh Elek 
ügyvéd urat, s a győri ifjúságot. De ennél az ünnepély-
nél is kellemetlenül hatott ránk, s miután már más 
egyébb alkalomnál, pl. püspök temetésénél, új püspök 
beigtatásánál stb. is ép e jelenséget láttuk, szükségesnek 
tartjuk egyszer ezt ís megemh'tni, t. i. hogy sokan vol-
tak a győri jubileumon is, úgy a papság, mint a világiak 
körében, a kik külső megjelenésükkel bizony nem emel-
ték az ünnepély külső díszét. A papságnak testületileg 
mindnyájának Luther-köpenyben kellett volna megje-
lenne s nem a salon-kabátoknak rövidebb s hosszabb 
szabású tarkaságában. Ha megvan az egyházi díszöltöny, 
miért nem viselik? A világiakat pedig kérni kellett volna, 
hogy vagy régi magyar díszöltönyben, vagy a modern 
divat díszruhájában (salon-kabát vagy frakk) jelentek 
volna meg, s ne dísztelenkedett volna ott egyik s másik 
esperességi felügyelő kis kurta és szürke kabátkában, mi 
útra igen jó, de testületi tisztelgésnél nagy tiszteletlensé-
get árul el úgy az illető ünnepelt, mint a jelenlevő kö-
zönség iránt. Sőt hogy a testületek tarka-barkasága még 
nagyobb legyen, még tarka inget is láttunk, csak az a 
sárga kabát és simléderes sapka hiányzott, mely egyszer 
egyik nagy emberünk temetésén szerepelt. A ruha ugyan 
nem teszi az embert — ne higyjék, hogy ily felületes en 
Ítélünk ; de meg vannak a társas életnek bizonyos con-
ventionalis szabályai, melyeket meg kell tartanunk s 
hozzájuk alkalmazkodnunk kell és ezt megtehetjük puri-

I tán egyszerűséggel és mégis bizonyos díszszel. Nem j 
akarunk utalni a kath. egyházra, mely úgy tud ünne-
pélyeket rendezni, mert hisz annak ez tanult mestersége, 
Mi s/.ívúnkben és lelkünkben gyujtunk inkább áldozati 
lángot és nem hatalmas ércserpenyőkben, mi a szívből 
jövő szavakat mutatjuk be ünnepeltjeinknek s nem zöld 

; galyakat és virágokat szórunk eléjük ; de annak, a mit 
a társadalmi conventio megkíván, mégis csak, habár tel-
jes rigorositással is, engednünk kell. Minő impozáns, . 
szép látvány lett volna az közelebbről Győrött is, ha a 
papság tudori köpenyében, palástjában, a világiak dísz-
ruháikban jelenvén meg, külsőleg is egy oly harmonikus 
képet mutattak volna, mint a minő összhang uralkodott 
a szívekben, a szavakban és az ünnepelt iránt való tisz-
teletben. —s—l. 



A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület köz-
gyűlése 

A »Karsay jubileum «-ra következő napokon aug. 
25. és 26-án Győrött áttért a kerület a folyó ügyek 
tárgyalására. Nevezetesen az elnöki megnyitó után, me-
lyet azon példás kijelentéssel végzett ez évben is Kdldy 
ő méltósága, hogy nagylelkű áldozatkészséggel 400 frtot 
bocsátott a kerület rendelkezése alá, az újonnan válasz-
tott egyházkerület egyházi fő- és aljegyző urak, Gyurátz 
Ferenc pápai és Horváth Sámuel téti lelkészek leteszik 
a szokásos esküt és helyeiket szép, bevezető szavakkal 
elfoglalják. Jó aquisitiót csinált a kerület, midőn e két 
jeles papját a jegyzői székekbe beültette, méltó utód-
jaiul mindazon kiváló férfiaknak, kik valaha a dunántúli 
kerület jegyzői voltak. Mert, hogy több jeles tulajdonai-
kat és érdemeiket elhallgassam, mindketten úgy a szor-
galomban, mint a tollforgatásban kiváló férfiak. 

Számvevő úr bejelenti a »jubileum«-ra befolyt kegy-
adományokról általa vezetett számadást. Mely szerint 
egyházak és egyesektől befolyt e címen 2596 frt 78 kr. 
Kiadatott : díszbibliára 200 frt. A fennmaradt tekintélyes 
összegre nézve indítványozta, hogy püspök ő méltósága 
a fölött szabadon rendelkezzék. — Áz indítvány közhe-
lyesléssel találkozván, püspök úr nyomban a fennmaradt 
összeget 2500 frtra sajátjából kiegészíti s a kerületi gyá-
moldának ajándékozza. Az intézkedés éljenzéssel fogad-
tatván, a nagy elődök adományainak példájára »Karsay 
püspök* címen a gyámoldai igazgatóság által kezeltetni 
elrendeltetik. 

Indítványoztatott, hogy a tegnapi nap öröme, je-
lentősége megörökíttessenek. E célból az elmondott beszé-
dekből »Jubileum lap« szerkesztessék s minél szélesebb 
körben terjesztessék. Az indítvány közörömmel határo-
zati erőre emeltetett s a szerkesztéssel az egyházi fő 
jegyző bízatott meg. 

A miniszteri rendeletek közül örvendetes tudomásul 
vétetett az igazságügyi miniszternek azon leirata, melyben 
tudatja, hogy a soproni országos fegyintézetnél külön ev. 
lelkészi hivatal felállítása elrendeltetett. A kinevezett 
lelkész a püspök főhatósága alá helyeztetik. 

Kevésbé örvendetes azon másik miniszteri leirat, 
melyben a vallásügyi miniszter tudatja, hogy a soproni 
főtanoda kebelében az egyes tantermeket hián) osoknak 
talalta és hogy az egyes tudományszakok a tanári kar-
ban nincsenek kellőleg képviselve, így mindkettőt ki-
fogásolja. 

E miniszteri leirat tárgya a tanügyi bizottsághoz 
áttétetett. 

A kerület a prot. tudományos társaság pártfogó 
tagjává lett 500 frt kötelezettséggel. 

A Baldácsy-alap tárgyalásánál a kerület a fölszá-
mított ügyvédi díjakat sokalja s így azoknak leszállítását 
személyváltozás árán is hangsúlyozza. 

A püspöki, nagy gonddal és finom érzékkel egybe-
állított évi jelentés után a gyámolda pénztárnokává 
Stiegler Gusztáv soproni, ker. levéltárnokká Izsó Vince 
győri lelkész megválasztattak. 

A 370 frt dispensationális díj a közpénztár és a 
bonyhádi algymnasium között (320—50 forint) meg-
osztatott. 

A kerületi tanügyi bizottság határozataiból kieme-
lendők : a más vallású iskolákba hivatalosan eljárt s val-
lásoktatást teljesítő hitoktatók évi jelentései jövőre a 
kerületi népiskolai bizottság ressortjába vonassanak; to-
vábbá, hogy Sopronban minden beiratkozó növendék 
jövőre a főtanoda könyvtárára évenkint egy-egy forintot 

fizessen ; végre, hogy a hadköteles tanárok katonai szol-
gálatuk idején ha tiszti rangjuk nincs, de családosak, 
egész fizetést húzzanak, ha nőtlenek fizetésük 2/3-át, ha 
nőtlenek, de tiszti ranggal bírnak, semmi fizetést se 
kapjanak. 

A tanügyi bizottság e határozatai elfogadtattak. 
A népiskolai bizottság elnökelőadójának előadása 

után, tárgyaltatott a pénzügyi bizottság jelentése, mely-
nél azon indítvány, hogy a Baldácsy-alapból az özvegy-
Iclkésznőkre eső részt oszsza ki a kerületi gyámoldai 
igazgatóság, az építkező egyházaknak juttatandó segít-
séget vegye át a gyámintézet kiosztás végett, elfogad-
tatott. 

A kerület egyházai által befizetett tűzkárbiztosítási 
összegből ez évben a kerületet 335 forint 15 kr illette 
meg, a kockázatok becsértéke pedig 1.300.000 forintot 
tett ki. 

A »Simunyák«-hagyaték tárgyában a pénzügyi bi-
zottság javaslata elfogadtatott, s a vezetés jövőre is a 
pénzügyi bizottságra ruháztatott. 

A soproni tápintézet gondnoki jelentésénél Scheffer 
tanár, tápintézeti gondnok rövid, de velős jelentésében 
elősorolja, hogy a tápintézet évi kiadása 10,202 forint ; 
begyült a gyülekezetektől 1107 frt, supplicatióból 900 frt 
stb. Végül 25 évig jelesen viselt gondnoki hivatalát le-
teszi. Dicséretes megemlékezéssel jelentést tevő gondnok 
úrnak évi jelentését a közgyűlés örvendetes tudomásúl 
veszi; lemondását azonban csak kénytelenségből fogadta 
el, miután a gondnok-kinevezési jog a soproni gyüleke-
zct jogkörébe tartozik. Mégis elhatározta, hogy jövőre 
ne a kezelő, de a gazda (soproni presbyterium) adja be 
a tápintézet kezeléséről szóló évi jelentést. 

A gyámintézetnél könyöradományokból befolyt 
2961 frt. A szeretet-adományra Székesfehérvár ajánlta-
tik. Elnöknek szavazatot kaptak : Gyurátz, Bognár, Kund, 
Stettner. Gyurátz szavazattöbbséggel elnökké választatott. 

A ejt/Őri egyháznál az alumneu/n beszüntettetvén, 
jövőre a győri egyház is 9 mérő buza árával fog a sop-
roni tápintézet javára adózni. 

Andorka János esperes a szlavóniai misszióról szóló 
jelentésében tudatja, hogy az első evangelikus templomot 
Antonorácon fölavatta, azonban még sok teendő vár 
egyházunkra e misszió terén. Tekintetbe véve, hogy 
Andorka esperes hajlott kora dacára az ifjú test rugé-
konyságával teljesítette ez évben is a misszió körül az 
esperesi felügyeletet : a gyűlés esperes jelentését kedvesen 
fogadta s végül elismeréssel jutalmazta. A mennyiben 

i pedig még sok a tennivaló, a szlavóniai missziót a 
kerületi gyámintézetek, de legfőkép a G. Adolf-egylet 
gondjaiba melegen ajánlja. 

Kis-Mártonnak Sopronhoz történt csatoltatása be-
jelentetett ; Esztergom bekebelezésének kérdése pedig 
áttétetett az arrondirozási bizottsághoz. 

A mult évi egyet, gyűlés jegyzőkönyve nyomán 
fölvétetvén az egyetemes alap kérdésének tárgyalása, a 
kerület határozott : a kérdés terjesztessék ki megérlelés 
végett továbbra is. 

A supplicatio hosszasan tágyaltatott . Sokan szük-
séges rossznak tar to t ták; mások a mai kor keretébe illő-
nek sehogy nem találták ; ismét mások keményen elitél-
ték, de tekintve a nagy anyagi hasznot, mit a kerület-
nek hajt, csupán a kerületre szorítandónak véleményez-
ték Szerintem ha oly annyira erkölcsrontó ifjainkra ez 
intézmény; ha csak szükséges rossz, és a mai kor kere-
tébe be nem illeszthető: még oly anyagi előnyökkel 
járjon is, e'törlendőnek tartom, még pedig a logika tör-

1 vénye szerint első sorban ott, hol e vélemények domi-



nálnak. Ha pedig mégis fenntartjuk jövőre is, az exclu-
sivitás terére ne lépjünk vele, hanem az atyafiúi szere-
tetnek, a testvériségnek nyissunk itt is utat. Különben 
az egyetem javaslata győzött. 

Olvastatott a soproni országos fegyintézet lelké-
szének évi jelentése. Jövőre a püspöki jelentésben foglal 
helyet. 

Dunaföldváron a lelkészi és tanítói hivatal egyesí-
tése kimondatott. 

A délutáni esketés engedélyezésére kimondatott, 
hogy szükség esetén esperesi engedélylyel teljesíthető. 

Tolnában alesperesi hivatal (Dunántúl az első ilyen 
intézmény) szerveztetik, melynek hatásköre inkább a 
tanügyre terjed ki 

Régi tengeri kígyója a dunántúli ev. egyházkerü-
letnek, a kerület és tolnai egyházmegye közt az 1875. 
előtti időkből fennmaradt tetemes tartozás-hátralék az 
egyházmegye részéről. E rendezetlen állapotnak tisztá-
zása mindkét félnek rég érdekében állott volna már, 
de csak húzódott, halasztódott. Most Tolna komolyan 
akarja. Vegyes bizottság kiküldését kéri. Megadatott 
neki ez alkalom is. Es mert Tolna komolyan akarja, 
bizonyos, hogy nem múlik el hét tél, hét nyár, az odiosus 
iigy rendezve lesz. 

Több kisebb indítvány letárgyalása után az elnök-
ség szívélyes szavai után emez örökre emlékezetes jubi-
leummal összekötött egyházkerületi közgyűlés az elnök-
ség éltetésével bezáratott. 

Bognár Endre. 

Ö n v é d e l e m . 
(Folytatás.) 

Köztudomás szerint ugyanis a tiszántúli egyház-
kerület a régi énekeskönyv dallamainak csak G vagy 
Violin kulcs szerint történendő átírását, nem egyszers- ! 
mind azoknak a »mai zenerendszer alapján* leendő át-
tételét rendelte el. S valóban a lehető legegyszerűbb s 
legkönnyebb feladattal állott szemben az, ki ezzel meg-
bízatott ; mert semmi mást nem kellett volna tennie, 
mint a G kulcsot kiírván, a negyedik volnalra írt C 
ku'.cs hangjegyeit egy fokkal lejebb, a harmadik vonalra 
írt G kulcs hangjegyeit pedig egy fokkal feljebb he-
l y e z n i , az itt-ott láiható b előjegy is kiíratván. Ez egy-
szerű eljárás folytán a dallam meghamisítatlan alakban, 
a legegyszeiűbb hangjegyzéssel egyszersmind a gyüle-
kezet hangterjedelmének megfelelő hangkörben lett volna 
szemlélhetővé téve. De nem így történt. Hanem a dal-
lamok új hangjegyekkel ugyan, de a régi zsoltárhang-
jegyzések figyelmen kívül hagyásával a dur és moll 
scálák követelte előjegyzés mellett a környékbeli nép-
használat után lettek leirva ; miből aztán a következő 
sarkalatos hibák származtak: 1) Az új hangirás nem 
mindenütt a régi dallamot adja vissza. 2) Sok éneknél 
két-három e'őjegy használtatván, a dallamok leolvasása 
— ellentétben a régi egyszerű hanjegyzéssel — felette 
nehézzé tétetett . A régi énekeskönyvekben ugyanis a 
dallamok az egyházi hangnemekben Íratván, akármely 
hangnemből kellett is énekelni, a félhangok mindig az 
E—F és H—C vagy ez utóbbi helyet A—B közé estek. 
Az énekesnek csak arra kellett figyelni, hogy ezen hang-
jegyek közt félhangot, másutt mindenütt egész hangot 
énekeljen, s így —- mint tanuló koromból emlékezem — 
könnyűséggel énekeltünk hangjegyről minden zsoltár-
dallamot. Most, ha a revidiált. énekeskönyvből akar 
valaki énekelni vagy tanítani, meg kell 24 scálát találni, 

vagy ezek közül a revidiált Enekeskönyvben található 
hangnemek szerint 13-at, a mely scálákban a félhangok 
mindig más-más hangjegyek közé esvén a rátermettek-
nek is kínosan nehézzé, a középtehetségűeknek pedig épen 
lehetetlenné tétett a dallamok hangjegyről való olvasása. 
Ezért van, hogy a képezdékből kikerült tanítók közül 
kevesen tudnak hangszer nélkül hangjegyet olvasni, annál-
kevésbé tanítani. 3) A régi hangnemekben mozgó dalla-
mok nem hangviszonyaiknak megfelelő előjegyzésben ré-
szesülvén, a legszembeötlőbb ellenmondás s értetlenség 
nyilvánul a hangirásban. A dori dallamok például a 
moll, a mixolydiak pedig a dur scála hangviszonyai sze-
rint előjegyeztetvén, a dori d dlamoknál a hanglépcső 
hatodik fokára eső hangot az előjegyzés ellenére min-
denütt emelni kelletett (VIII., IX., X , XX., XXXIII., 
L , LXXXVII I , XCI., XCI I , CIV., CXXV., CXXVIII. 
stb ), a mixolydi dallamoknál pedig a hetedik lépcsőre 
eső hang mélyítésére volt szükség (XIX , LVII., CIII., 
CXIII., CXVII. stb.). Méltán kérdezheti a figyelmes 
szemlélő, miért van a revideált Énekeskönyvben a IX., 
LXXXVIII., XCII., CXXVIII. stb. énekeknél kiírva a 
b előjegy, ha az a dallam folyamán sohasem érvényesül, 
miért van továbbá a második kereszt a XIX. és LVIII. 
zsoltároknál kitéve, holott azt a dallam folyamán min-
denütt törölni kelletett ? Ellenben miért nincs kiirva a 
második kereszt mindjárt a vonalzat elején a X , X X , 
L , C I V , CXXV. stb. zsoltároknál, mikor itt a dallam-
ban egy pár hang kivételével mindig Gis fordul elő ? 
Vagy vegyük a CXLV. zsoltár dallamát, miért nincs itt 
még két kereszt a Gisz és Gisz kiírva, holott az egész 
dallam folyamán mindig Cisz és Gisz, ellenben C és G 
soha elő nem fordulnak? Az új zene mely törvénye kö-
vetelte ennek egy kereszttel előjegyzését ? A jelzésből 
vagy kemény G, vagy lágy E hangnemre kell követ-
keztetnünk, holott a dallam összhangosításánál soha ke-
mény G, sem lágy E hangzat sehol elő nem fordulhat! 
Oly kérdések ezek, melyek »az új* zenerendszer alapján 
egyátalán nem, hanem csakis az egyházi hangnemek 
szorgalmas tanulmányozása mellett a régi hangrendszer 
alapján lehet megfelelni. S a felelet meg is található mire 
sem méltatott ismertetésemben, hogy a mennyiben »a 
dori a moll scála hangarányaitól csak emelt hatodában 
tér el, a mixolydi pedig a mélyített hetedű dur scálának 
felel meg : a dórinak egy 5-vel kevesebb, vagy egy ke-
reszttel több előjegye van, mint az ugyanazon alaphangú 
moll scálának, a mixolydi pedig egy 5-vel több, vagy 
egy kereszttel kevesebb előjegyet kap, mint az ugyan-
azon alaphangú dur scála « Ilyen kiegyenlíthetlen ellen-
tét levén tehát az uj és régi zenerendszer, illetőleg 
hangrendszer között, másfelől a zsoltárdallamok csakis 
az egyházi hangnemrendszer alapján levén megérthetők, 
bátran lehet állítani, hogy rövid ismertetésemnek még a 
revideált Énekesköny dallam átírásánál is nagy hasznát 
lehetett volna venni. 

A német lutheránus atyafiak is megpróbálták egy 
időben a régi dallamokat » modernizálni*, de bizony 
nekik sem sikerült az. És mily csodálatosan ráíllenek az 
új zenerendszer alapján készült revidiált Énekeskönyvre 
a tiszteletreméltó Lehmannak s/avai, pedig azok a revi-
diált Enekeskönyv megjelenése (1877) előtt 19 évvel 
(1858) írattak (Harmonie- und Compositionslehre 165. 1.): 
»Die altén Kirchentonarten áussern in ihren Chorálen 
eine merkwürdige, grosse Kraft, einen ernsten, feierli-
chen Character, einen ganz besondern, eigenthümlichen 
Geist. Es wáre mithin Sünde, letztere dieser Eigen-
schaften, berauben zu wollen. Und doch gab es eine 
matté, glaubenslose Zeit — sie lebt leider jetzt noch in 



den »neuen, verbesserten Oesangbüchern« fort — in wel-
cher man ohne Schonung jene ehrwürdigen Tonschöpfuti-
gen verstümmelte, »rectificirte«, wie man es zu nennen 
beliebte. Hiergegen muss mit aller Entschiedenheit ge-
kámpít werden.* 

A Chorálkönyv bírálatára nézve még csak két 
megjegyzést bátorkodom tenni, nevezetesen hogy kettő-
nél több előjegyű kidolgozással Nagy K. Karénekesköny-
vében 23-szor, Chorálkönyvemben pedig 20 esetben 
találkozhatunk, miért is az összehasonlítás itt is az én 
javamra üt ki; másik megjegyzésem pedig az, hogy a 
közjátékokra vonatkozó bírálói megjegyzés alaptalanságá-
ról mindazok bizonyos meggyőződést fognak nyerni, kik 
Choralkönyvemet használatba veendik. 

És most én is bevégezhetném cikkemet a nélkül, 
hogy a Mutatványra hozott bírálatra rátérnék, mert 1) a 
Mutatványt illető leglényegesebb kifogások legnagyobb 
részének cáfolatát már az eddig előadottakban fel lehet 
találni, 2) mert a Mutatvány énekei némi változtatással 
íratván át a Chorálkönyvbe, a változtatott helyekre 
vonatkozó észrevételek tárgytalanok lettek, 3) mert a 
mutatvány bírálata nem a maga idejében jelenvén meg, 
arra adandó válaszom sem kelthet nagyobb érdeklődést: 
mindazáltal nem mulasztom el a Mutatvány bírálatára 
is megtenni észrevételeimet, mert véleményem szerint 
ref. zeneirodalmunknak is lehet abból némi haszna. 

Mielőtt azonban a Mutatvány bírálatát tételenként 
vizsgalat alá venném, a következőket bátorkodom előre-
bocsátani. 

(Vége köv.) Szügyi József, 
orgonista-kántor. 

R É G I S É G E K , 
Bornemisza Péter dunavidéki első református 

püspök élete és munkái. 
(Folytatás és vége.) 

Szabó Károly kitűnő tudósunk »Régi Magyar 
K ö n y v t á r s á b a n 37) azon véleményének ad kifejezést, 
hogy Semptén nyomatta ki Bornemisza, ily című mű-
vét is : 

9. Igen szép es szeukseges prédikáció, az lstennec 
írgalmassagarol es az mi egy máshoz való irgalmassa-
ginlcrol. Ez Euangeliombol : Loc. 6. Legyetek Irgalma-
soc, mint a ti mennyei Atyatoc is irgalmas. Ne itellye-
tec és nem iteltettec. Ne karhoztassatoc es teu sem kar-
hoztat ta t toc: Megbocsassatoc es meg bocattatik teu 
nektec. Adgyatok, es adatic teu nektec. Ez imezbeol: 
Matth. : XVIII. Eckepen celekszic az en mennyei Atyám 
is teu veletec, ha színetek szerint meg nem boczattoc 
az teu felebaratotoknac. Es imezbeol . Matth. : V. Ba-
rátkozzál meg az te ellensegeddel hamar, mig eo vele 
az uton vagy. Hogy az te ellenseged valamikor teged 
az Bíronac ne adgyon, es es az Biro az hohernac, es 
vettessel az teomleotzbe, Bizony mondom te neked ki 
nem jeosz onnan midaddig is, míg nem mind az utolso 
fillyerig meg fizetsz. Anno 1578. 4. auguszti 120 szá-
mozatlan levél. 

Ha ezen művét még semptei nyomdáján adta ki 
Bornemisza, akkor kétségtelen, hogy 7578. augusztus 
4-ike után űzetett el onnét, ami — írja Szabó Károly — 
annyival inkább hihető, mivel Postillája 4-ik részét 1578. 
pünkösd táján ugyancsak Semptén nyomatta. 

,7) Idézett mű: 80, 81. lap. 

Egy oly rendkívüli éles elméjű, bölcs férfiú mint 
Bornemisza volt, nem vehette nagyba a kiállott üldözé-
seket és szenvedéseket. Sokkal erosebb hite volt az Is-
teni gondviselésben, sokkal magasztosabban gondolko-
dott volt, mintsem könnyedén véve a méltatlanságokat, 
elkezdett munkáját félbe hagyta volna. O meg volt győ-
ződve arról, hogy az isteni gondviselés rendelte azt úgy, 
mert noha néki is életére törtek miként Illyésnek, de 
valamint az, úgy ő is, mikor azt megértette volna, felkel-
vén elmene onnét, hogy gondot viseljen életéről és méne 
Detrekőbe, a hol a Balassák védszárnyai alatt biztos me-

; nedékhelyet talált. Itt mindjárt hozzálátott félbeszakadt 
evangyéliomi magyarázatainak kiadásához, s már 1579-
február 22-én saját születése napján be is fejezte azt, ily 
cím ala t t : 

10. Oetoedik es vtolso resze. Az Evangeliomokbol es 
az Epistolakbol való tanosagoknac, Mellyeket mindenic 
Wrnapian szoktanac prédikálni. Kit az Wr Jesus lelke 
altal az eqyueqyue Keresztyeneknec iduoesseges epulettyekre, 
Ira BORNEMISZA PETER. Matth. V. Boldogoc kic 
ehezic es szomiuhozzac az igazsagot: Mert megelegítet-
nec. Koelt Detrekoeboel. 1579. 679. sztlan levél. Ajánlva 
van Ungnad Kristófnak és nejének Losonczy Annának ; 
végén megjegyzi : Kezdetett Semptén, de midőn mint 
Illyésnek I. Kir. XIX. 3. szerint Jesabel előtt meg kellett 
volna futamodnia; végeztetett Detrekő várába 1579. 
február 22, az tájba, amikor értettem, hogy születésem 
napja esett. 

Ezek után, helyesebben egy ily órási bevégzett 
munka és régi kedves helyéből való kiűzetése után azt 
gondolnók, hogy félre vonulva az élet zajától, nyuga-
lomban élte le életének hátralevő rövid idejét a Balassák 
sasfészkében, Detrekő várában, és itt mint biztos mene-
dékhelyen, még hírt sem akart hallatni magáról. De 
Bornemisza, ennek épen az ellenkezőjét cselekedte. Jó-
lehet evangyéliomi magyarázatainak ötödik részét befe-
jezvén, hét levélen »ad hálát az Úristennek vele tett 
csudáiról és arról, hogy nagy csudaképen Postiláinak 
mind az öt részét végre vinni engedte« mindazáltal az 
ő tevékeny dús lelke még sem tudott megnyugodni. 
Más újabb munkán, a vallásos buzgóság emelésére leg-
jótékonyabb hatást gyakorló művön, egy »Énekes Könyv* 
kiadásán buzgólkodott. 

Vallásos, szívet lelket felemelő, szép, gördülékeny, 
zengzetes magyarsággal, mély és éles ítélettel és nép-
szerű modorban írott munkái idáig 4150 levelet, vagyis 
8300 lapot tesznek ki nyomtatásban. Énnek a roppant 
munkának (mely csakis oly dúsgazdag főrangú pártfogók 
áldozatkészségével jelenhetett meg, minők a Bornemiszáéi 
voltak) mintegy betetőzéseul, mondjuk, koronájául kinyo-
matta Detrekő várában 1582-ben Énekes könyvét ily 
cím alatt. 

11. Enekec három rendbe; koeloemb koeloemb felec. 
I. Elsoebe Roevid diceretek vadnac. Kiknek számoc 118} 
kic koezzuel, soc predicatioc melle valoc. II. Másikba: 
Hosszabbac vadnac: az szent Iras intesi es magyarazati 
szerint. Kik predicatioc gyanant oktatnac. Kiknek számok 
aproual elegy 60. III. Harmadicba: Az Bibliánac ki-
válogatott foe-joe. XVIII. Históriájából valoc. Rendeltet-
tec BORNEMISZA PETER altal. Psalm. 103. Algya-
toc az Wrat minden eo seregi. Detrekoe várába. Anno 
1582. 4 r. 334 levél. Nyomatott Detrekő várába, Szent 

I Iván havának 23. napján — kiből dicsértessék az úr-
istennek neve. Amen. Ajánlva van: Gzoron Annának, 
Gyarmati Balassa István uram kedves házastársának. 

Szükségesnek tartottam Bornemisza Énekes köny-
| véből néhány sort ide iktatni, mint a melyekből igazol-



hatni vélem az ő határozott református álláspontját, de 
egyúttal ismételve kijelentem, hogy műveiből nem so-
kára igyekezem őt bővebben is jellemezni. Most tehát 
csak néhány szót. A XLV1II. levélen »A commonicalas-
kor való isteni diczeret« című énekben az úrvacsorában 
kiosztatni szokott kenyérről és borról ezeket í r ja: 

Vrunc jesus Christus halaira mikor mene, 
Hogy ami büneinkert aldozat lenne, 
Atya Istennek haragjai ertunc fel vöue, 
Nagy irgalmasságot ebben hozzanc ielente. 

Vöue az kenyeret, meg alda es meg szege 
Es halakat aduan ackor ezt monda, 
Vegyetec ez az en testem, mely test sok 
Nemzetsegert es arultátik. 

Az Vaczora vtan Vrunc vöue az pohart 
Halat aduan meg alda es imezt monda 
Igyatoc ebből mindnyaian ez az en verem 
Melly kiontatic bünöknec boczanattyara. 

Szükség azért ennünc Vrunknac szent testet, 
Mi Keresztyensegünknec bizonyos Jegyet 
Szükség innunc mi Vrunknac draga szent Veret 
Bűnünk boczanattyanac igaz peczetet. 

Amelyből világos, hogy a kenyér és bor jegye és 
pecséte, és nem teste és vére a Krisztusnak, Bornemisza 
szerint. 

Énekes könyvéből nagyon sok egyháztörténeti 
adatot tudunk meg. Tállyán Horvát András prédikátor-
kodott 154-5-í I 547 > I549~ben, a mely évekről egy-egy 
énekét közli Bornemisza. Alsó-Lendván 1553-ban » Az 
kárhozandókról való bánattyában« Töke Ferenc egy 
protestáns szellemű éneket írt »Az Istennec röttenetes 
haragyarol* stb. Külömben énekes könyve egy gyűjte-
ménynek nevezhető, mivel Huszár Gál, Méliusz Péter, 
Batizi András, Sztáray Mihály, Dévay Biró Mátyás, 
Luther Márton, Szegedi István, Szegedi Gergely, Dobai 
András sárospataki pásztor, Sziriaki Balázs Deák, Sze-
petneki János, Radán Balázs, Desi András, Szeremlyeni 
Mihály stb. stb., énekei neveiknek felemlítésével benn-
foglaltatnak. 

Ezen énekes könyvébe Bornemisza is fölvette Nagy 
Bánczai Mátyásnak Az Jákób patriarka fiáról Józsefről 
írt ily kezdetű históriás énekét: 

Józsefnek megmondom az ő Krónikáját, 
Teljes életének nagy háborúságát 
És rabsága után ő nagy uraságát, 
Vigasztalom vele szfím szomorúságát. 

Ezen verset Toldy »Régi Magyar Költők Tára* 
I. köt. 180. 1. Nagy Bánkai Mátyásénak tulajdonítja, de 
mivel a végső versben »Nagy Bányai szerzé beteg-
ágyában® — nevű egyén van szerzőül megnevezve, 
Szabó Károly (I. 1^0.) Nagy Bányai Mátyásénak állítja 
azt. Bornemisza Énekes könyvében pedig így van : 
»Ezerötszáz ötven hat esztendő számban, Böjtben az 
beteges Március havában, Magát vigasztalván háborúsá-
gában, nagy Bánczái Mátthyas szerzé ezt Nagy-
Szombatban* eldöntetlen marad a kérdés, hogy ez a 
két név egy-e ? 

Bornemisza kifáradhatatlan és kifogyhatatlan volt 
az evangyéliomi magyarázatok, prédikációk Írásában, mit 
világosan bizonyít azon körülmény, hogy 1584-ben már 
megint egy óriás vastagságú kötetet ad ki, ily cím ala t t : 

12. Praedicatioc, Egész esztendoe altal minden vasár 
napra rendeltetett Evangeliombol. Iratot BORNEMISZA 
PETEB altal, Marci XVI. Mennyetec el e széles vilagra 
predikallyatoc az Euangeliomot minden teremtet allat-
nac : Az ki hiszen es megkeresztelkoedic iduoezuel : Az 

ki nem hiszen elkárhozic. Nyomtatot t Detrekoebe. 1584. 
2. r. 723 levél. Ajánlva van Gyarmati Balassi István 
úrfinak. Az ajánló levelet igy végzi b e : »Rárbokon 
Íratott, magam házába, kegyelmed falujába.* Maga Bor-
nemisza megjegyzi rajta : »Ennek nyomtatása kezdetet 
Detrekoe várába, végeztetet Rárbokon (Nádasd, Pozsony 
vármegye) hozzá tartozó faluba, márczius 25-én, kin az 
W r Krisztus fogantatása prédikáltatic.* 

Még Huszton tartózkodása ideje alatt, tehát 1560 
és 1569 között, hely és év nélkül ily című versezetet 
adott ki Bornemisza : 

13. Gantio de Szent János látásáról, két levélen, 
negyedrétben, melynek végső verse im így hangzik : 

íEzeket szerzék Husztnak várában 
Bornemisza Péter mikor látná a 
Hogy csak az testre gondolna sok ember, 
Istenért kéri, hogy menyországra minden igyekezzék. 

Minden jel arra mutat, hogy Bornemisza 1584-ben 
már meghalt Rárbokon vagyis magyarul Nádasdon, hol 
hol egész esztendőre való prédikációit ezen évben be-
fejezte és kinyomatta, s a mely gyarmati Balassa Meny-
hért birtoka és lakhelye vala Detrekővel együtt, mely-
nek fennhatóságával II. Miksa ajándékozta meg. De 
nemcsak Detrekő és Nádasd csendes falusi tűzhelyén 
hirdette a Krisztus evangyéliomának világosságát Semp-
téről való elűzetése után, hanem gondoskodott arról is, 
hogy Nagy-Tapolcsánban Balassa István házánál is ki-
szolgáltathassa az Úrnak szent vacsoráját. 

Schmal is azt írja : 38) í hogy Sibolti Demeter 
1584 körül követte Bornemiszát a püspöki székben.* 
Azonban ezen feltételes véleményen kivűl, teljesen útba 
igazít bennünket maga Siboti Demeter, aki » Vigasztaló 
Könyvecske« című művét Mancskuit Bálint nyomdáján 
nyomatta ki ez évben, a mit bizonyosan nem cselekszik 
vala, ha még Bornemisza él, kinek magának volt nyom-
dája. A nyomdász, Sibolti művét Balassa Istvánnak, 
Detrekő és Nagy-Tapolcsán várának szaba'os urának, 
II. Rudolf császár étekfogójának ajánlván, ajánló levelét 
így végezi be : »Költ Detrekőből, Nagyságod várából, 
Szent Iván napján 1584.* Lehet, hogy épen azért aján-
lotta Mancskuit nyomdász Sibolti munkáit Balassa István-
nak, hogy vele mintegy figyelmessé tegye őt eme tudós 
egyházi szolgára, a mint hogy már 1584-ben csakugyan 
püspök is volt. 

Egyháztörténet íróink mindnyájan egyetértenek 
abban különben, hogy Bornemiszának 1585-tel már 
nyoma vész és hihetően már 1584-ben meghalt. 

Tehát még nem tudjuk határozottan, hogy eme jele-
sünk, apostoli buzgalmú legelső református püspökünk rég 
elporladt hamvait hol takarja ez édes anyaföld, Detre-
kőn-e, Nádasdon-e, avagy tán épen Nagy-Tapolcsánon ? 
Valamint azt sem tudjuk, hogy melyik évben hunyt el. 
De azért, ha mindezt nem tudjuk is, és ha jeltelen sír-
ban alussza is álmát: ércnél maradandóbb emléket emelt 
ő tevékeny dús életével, halhatatlan műveivel, melyeket 
ő ezelőtt háromszáz évvel már oly szép csengő magyar 
nyelven hozott elő, hogy azok még ma is élénk tárgyai 
a mi elmélkedéseinknek. 

Mivel azonban a kelleténél már is tovább terjedt 
beszédemben, műveinek ismertetésétől most nem em-
lékezhetem m e g : csupán pár szóval kívánom még jelle-
mezni ő t : 

Bornemisza Péter kétségtelen, hogy a reformáció 
egyik legtudományosabb, legtevékenyebb legszorgalma-
sabb és e mellett legmagyarosabb terjesztői közé tar to-

38) Faló : »Monumenta Evang.* I. 83. 



zik. Ha eltekintünk is roppant munkáinak összegétől, 
már maga az az egy körülmény, hogy : »nyolc eszten-
dőkig oda lakott idegen országokba látásért, hallásért, 
idegen nyelveknek tanulásokért« ismétlem, ez maga is 
bizonyítja a tudományokhoz való benső ragaszkodását, 
a melyeket ő nem azért sajátított el, hogy véka alá 
rejtse, vagy csak a tudósok s tanultak számára értéke-
sítse azokat, hanem főfeladatának tartotta legelsőben 
mindent magyarul és érthetően adni elő. Még leveleit is 
magyarul í r ja; nem azért mintha nem tudna latinul, 
hanem azért, hogy mindenek megértsék. Sőt inkább 
latinul is nagyon jól tudott, mit bizonyítanak a latin 
ékesszólás irályával Írott előszavai és fenti levele. Ily 
nagy tudományú férfiú, ki János evangyélista szerete-
tétől volt áthatva, nem csodálhatjuk, ha polémiában 
gyönge volt, de azért ő maga elszánt, vakmerő harcosa 
volt hitének, aki életével, munkásságával, tudományával 
legtöbbet tett arra nézve, hogy az evangyéliom magvai 
felső dunamellékén mindenfelé elhintessenek, a ki meg-
mutatta, miképen kell azt elterjeszteni : t. i. édes nem-
zeti nyelvünkön. 

Művei mindannyian korának hű jellegét viselik ma-
gunkon és a törökök által feldúlt, elpusztított ország 
vallásának és egyházának erkölcsi hanyatlását mutat ják 
s azért a népet bűneiért ostorozzák. És különös! épen 
ezen szigorú nyilt jellemeért, a melylyel ő korának bű-
neit sulytotta, indíták arra a később oly hírneves Pázmány 
Péter esztergomi bíboros érseket, hogy csudálat helyett, 
kíméletlenül elitélje őt. 

No de ma már el nem itéli senki sem, aki magyar, 
aki hazáját, nemzetét igazán szereti; nem Ítélheti el már 
csak azért sem, mert ez az egyszerű kálvinista pap nagy 
hatást gyakorolt arra, hogy nyelvünk, irodalmunk virágzó 
korát élte a X VI. század második feléhen ; ő maga tíz-
ezerhatszáznál több lapnyira terjedőt írvánf zengzetes ma-
ggar nyelven. 

De elbúcsúzom én is ezúttal az ő nemes alakjától 
és bár eléggé próbára tettem a nagyérdemű közönség 
szíves figyelmét, még is magam érzem legjobban mun-
kám hiányait, gyarlóságait, mivel még nagyon sok adat-
nak kell előkerülnie, hogy Bornemisza életét tökéletesen 
megírhassuk, meg lehet, hogy én ennek 

» sikerültén sohasem örülök 
Szándékomnak tán, már elején kidűlök ;« (Arany) 

de azért mégis jól esik lelkemnek, ha a mult homályába 
némi kis fényt is deríthettem. 

Végezetre midőn megköszönném becses figyelmü-
ket, kérve kérem református egyházunk minden igaz fiát, 
barátját Kátónak eme szavaival: »őrizzük, tartsuk fenn 
emlékeinket, gyűjtsük össze adatainkat, töredékeinket, 
nehogy végképen elvesszenek azok, s ez által is üresebb 
legyen a mult, szegényebb a jelen és kétesebb a jövő.* S 
hogy így végre valahára egykor hatalmasan virágzó, 
sokat küzdött, szenvedett, sok viszontagságon keresztül 
ment egyházunk, egyházkerületünk története az arra 
hivatott történész által, az oknyomozó történet világítá-
sában megírható legyen. Vajha teljesíthető lenne ez még, 
vajha mindnyájan vinnénk ama nagy épülethez egy-egy 
tégla darabot 1 Úgy legyen! 

Sopron, 1887. junius hó. 
Thúri Etele, 

fegyházi ref. lelkész. 

K Ü L Ö N F É L É K , 

* Személyi hirek. Dr. Mentovich Ferenc, az egy-
kori tanár és költő fia, a nagy-kőrösi főgimnáziumnál a 
természetrajz tanárává választatott. — Dr. Bartha Béla 
az eperjesi collegiumban jogtanárrá választatott a kül-
földre távozott dr. Ferenczi Elek helyére. — Gyurátz 
Ferenc, a pápai ág. hitv. ev. gyülekezet nagyérdemű 
lelkésze, a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület főjegy-
zőjévé választatott meg. Üdvözöljük az egyház e derék 
munkását új működési körében, melybe egykázkerületé-
nek bizalma hívta el. — Horváth Samu téthi ág. hitv. 
ev. lelkészt ugyancsak a mult héten tartott egyházkerü-
leti közgyűlés aljegyzővé választotta meg. Gratulálunk 
mind neki, mind a kerületnek, mely benne igen szeren-
csés választást tett. — A rimaszombati egyesült prot. 
főgymnasium egyszerre három tanerőt veszített el. 
Marossy Sándor a classica-philologia rendes tanára ugyan-
ily minőségben a Selmecbányái ág. ev. lyceum főgymna-
siumához neveztetett ki a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter által ; Kispál Mihály helyettes tanár és 
Benkó János rajztanár pedig a szászvárosi ev. reform, 
collegiumhoz választattak meg az elöljáróság által hasonló 
minőségben. — Bartha Lajos tordosi lelkész, a vajda-
hunyad-zarándi egyházmegye esperesévé újból egyhan-
gúlag megválasztatott. 

* Lelkész-jelölés. A felső-baranyai egyházmegyébe 
kebelezett Sza,porca egyházközség lelkészi állomására 
candidálva vannak: Borbély László ipacsfai leik., Badiz 
György szerdahelyi lelkész, Kovács Sándor kovácshidai 
leik., Széki Elemér gy önki tanár és Szigethi Bálint sza-
porcai h. lelkész. 

* A budapesti egyetemen az 1887—88-ik tanév 
megnyitása e hó i-én történt, díszes közönség, közte 
Trefort miniszter, jelenlétében. Először Korányi Frigyes 
volt rektor mondta el a mult iskolai év történetét, át- t 
adva utódjának a rektori je lvényeket; azután Hunfalvy 
János tartotta meg rektori székfoglalóját, egy nagyobb 
szabású essayt, melyben az egyetem társadalmi hivatásá-
ról értekezett. Társadalmunkat kiforratlannak, nagy hi-
bákban sinylődőnek találja. »Az állami téren, mondja 
többek között, a kiváltságok megszűntek, elvben jog-
egyenlőség van kimondva, ámde az életben, a valóság-
ban a különböző néposztályok és körök nemcsak nem 
olvadtak egybe, hanem az ellentétek még élesebbek, az 
elkülönödések még szigorúbbak, a válaszfalak még me-
revebbek S majdnem minden körben és rétegben mind 
jobban elharapóztak, a káros fényűzés, a nagj^zás, az 
urhatnámság, az élvezetek hajhászata, a könnyelmű pazar-
lás egyfelől s az aranyborjú imádása, a hirteleni gazda-
godás másfelől. Egyes körök egészen az anyagiasságban 
merültek el s minden nemesebb emberi érzelemből ki-
vetkőztek. Vannak emberek, a kik képes lapokban az 
erkölcsi romlottságot, az aljasságot és bűnt leplezetlenül 
terjesztik és magasztalják, a tiszta erkölcsöt és erényt 
pedig gúny és nevetség tárgyává teszik. — A mind 
szélesebb körökben elharapózó léhaság, becstelenség há-
zsártosság, játékdüh ; a hűtelen kezelések és sikkasztások 
s a többi nyavalyák, melyeknek vége az öngyilkosság 
szokott lenni, mindmegannyi szomorú bizonyítékai társa-
dalmunk erkölcsi hanyatlásának.« Társadalmunk egyik 
sarkalatos hibájának azt tartja, hogy a tisztes munkát még 
nem tudja becsülnimásodiknak azt, hogy benne a köte-
lességérzet meggyengült, sőt teljesen hiányzik. Társadalmi 
regeneratióra van szükség, melynek alapját az életnek 



eszményi felfogásában, az igáznál/ÜÍÍ<7& ÓS szépnek kul-
tuszában kell keresnünk. Megindításának főfeltételei : az 
eszményi irányú tudományos műveltség és különösen a 
tiszta erkölcs, a szeplőtlen jellem, a jó eszméjének ápo-
lása és tisztelése. Erre kell törekednie az egyetemnek. 

* Kérelem. Mély tisztelettel s párosult bizalommal 
kérem a nagytiszteletű esperes urakat, hogy még február 
havában, kegyességeikbe kért megrendelő íveim, »Temet-
kezési lant a sírnál®, ha eljutottak, lennének szívesek 
hozzám megküldeni, tájékoztatás végett, hogy hány pél-
dányt nyomathassak. E nyilatkozat folytán értesítve, 
kérem igen tisztelt eddigi megrendelőimnek becses vára-
kozását. — Börzöli Gábor. 

* Gyászhír. Vörös Károlyné, Fábián Lilla, a váci 
lelkész neje, 4 kis gyermek anyja, mult hó 27-én, életé-
nek 26-dik, boldog házasságának 9-dik évében, hosszas 
szenvedés után elhunyt. Temetésén, mint Vácró'i irják, 
nagyszámú és fényes közönség volt jelen, kifejezni tisz-
teletét és nagyrabecsülését a korán elhunyt nő és anya 
iránt. Egész város becsülte és tisztelte, míg élt, s az 
egész város megsiratta, a mikor meghalt. Erényeivel 
hódította meg a szíveket. Szelídsége, nyájassága, ke-
gyessége, áldozatkész szíve részesült közelismerésben. 
Nem volt boldogtalan, ki hozzá fordult, hogy a keresz-
tyén szeretet e papnője elbocsátotta volna segély és a 
segélyt fűszerező szívélyes nyájas vigasz nélkül. Nem 
kereste a föltűnést, de áldott jósága önkénytelenül is 
hódi:ott. A milyen volt élete, olyan volt szenvedése, 
ha'ála is. Már ez év február havában megtámadta a 
betegség, s azóta oly sok szenvedés között soha nem 
zúgolódott. Tűrt, remélt, imádkozott ; imádkozás közben 
érte a halál is. Koporsóját egészen eltakarták a koszo-
rúk, számosat az egyház előkelő leányai vittek utána 
Az udvaron Szánthó János h. esperes tartott megható 
imát, míg a templomban Váry Sándor tótfalusi lelkész, 
Luk. ev. I. 38. v. »Elméne ő tőle az angyal« tartott 
emek prédikációjában festette az elhunyt ritka erényeit. 

Az ezrekre menő gyászkiséret, közte 12 ref. és számos 
róm. kathol. lelkész és szerzetes, a temetőn Föld váry 
László vác-hartyáni lelkész beszédében búcsúzott el az 
igazán szeretett, igaz könynyel eltemetett halottól. Sze-
retteinek adjon vigaszt az ég, hová a tiszta lélek imája 
szárnyain fölrepült 1 

N E C R O L O G . 
Megérteni e földön rendeltetésünket, megtalálni a 

pályatért, melyen hivatásszerűleg kifejtve legjobb erőnk 
és tehetségünket, másokat építeni és boldogítani tudjunk: 
bizonyára legnagyobb és legszebb feladata életünknek. 

E nagy, e szép feladatot gyönyörűen megoldva 
találjuk, az Úr egy hosszú életet élt hű szolgájának, 
Kálmán József sió-hidvégi volt reform, lelkésznek egész 
földi pályafutásában. 

A legszebb jellem, a vallásos érzület, a felebaráti 
szeretet gyöngyei teszik ragyogóvá az ő egyházi társa-
dalmi és családi életét. 

Néhai Kálmán Józseí született 1807-ben augusztus 
30-án Balatonfő-Kajáron, Kálmán János reform, lelkész 
és Tormási Juliánná szüléktől. Itt kezdte iskolai pályá-
ját is, hol ez időben akadémikus rektorok tanítottak. 
Épen azon időben akadémikus tanító Kis Dávid, utóbb 
szilas-balhási lelkész volt, ki olyan jó hírnek örvendtt t a 
nevelés és tanítás terén, hogy Édes Gergely akkor litéri 
lelkész is oda vitte Albert nevű fiát iskolába, s a két 
papgyermek kiváló gonddal vezettetett be az akkor 

szükséges elemi ismeretekbe, A boldogult Édes Albert-
tel azután is együtt tanult s később is jó barátok ma-
radtak. Midőn közölték Kálmán bácsival a jó barátnak 
pár héttel előbb történt elköltözését, felsóhajtott, érezve 
közelgő halálát, hogy nemsokára találkozni fognak. 

1823-ban subscribált Pápán, s tanulmányait jeles 
eredménynyel bevégezvén, 1829. év tavaszán a kies 
Balaton-Füredre ment akadémikus rektornak, hol a de-
rült kedélyű képzett és szeretetreméltó ifjú jó emléke 
még évtizedek után sem enyészett el. Itt volt legelső 
tanítója id. Kutassy Ferenc m.-komáromi lelkésznek 
ís, ki később szomszédja, szerető tiszttársa lett, s ki te-
metésekor a háznál emelkedett szellemű beszéd és imá-
ban rótta le kedvelt tanítója és szolgatársa iránt a ke-
gyelet adóját. Füreden volt 1832. év tavaszáig, a mikor 
aj nyári időszakot, mint nevelő, Somogyvármegyében 
Sörnyén töltötte tekintetes Kozma Ferenc ügyvéd úr házá-
nál. O tőle nyerték legelső oktatásukat a mostani kir. 
állami főügyész méltóságos Kozma Sándor és fivére 
Kozma Ferenc volt keresk. miniszteri tanácsos u rak ; 
kik ma is élénken emlegetik a boldgultnak vonzó elő-
adásait, melyeket a mezőn sétálgatva tartott nekik. Szá-
mos levelet találtak irományai között, melyek arról t a -
núskodnak, hogy a fentnevezett iigyvéd úr, igen nagy 
bizodalommal engedte át gyermekeit neki, a jó nevelő-
nek ; sőt családi és gazdasági ügyeinek vezetésével is 
megbizta. 

A hivatásával tisztában levő ifjú benső lelkiöröm-
mel lépett a prédikátori pályára. E 'őbb lovasberényi káp 
Ián lett, majd sólyi és soponyai, honnan 1837-ben a 
sió-marosi gyülekezet hívta meg rendes papnak. 1840-ben 
ősi-i s végre 1845-ben sió-hidvégi pap le t t ; ettől kezdve 
egész haláláig, mely augusztus hó 15-ikén ragadta el 
hívei köréből — itt működött. Zajtalanul bár, de bizto-
san és nemesen vezérelte híveit a Jézus Krisztus által 
az evangelium világító szövétneke mellett az Istenhez. 
A szeretet, az áldóan hatott tevékenység, gyümöl-
csöző volt reá és gyülekezetére nézve. Egész életén át 
azon fáradozott, hogy »a mennyország az emberi társa-
dalom közepette jusson minél előbb valósulásához.« — 
1862-től 1882-ig egyházmegyéjében tanácsbirói hivatalt 
viselt. Káplánt csak az utolsó években tartott. Fiatalabb 
éveiben eleven észjárása s élces társalgása miatt lelke 
volt a társaságnak s közkedveltségben állott. 

Mint családapa vonzóan jelenik meg előttünk. Há-
zasságra lépett 1838. évben Hőke Ágnessel, ki egy nőben 
megkívántató fennkölt lélekkel s erényekkel támogatta 
49 éven át az élet nemes harcában. Gyermekeit ritka 
gonddal és helyes érzékkel az Isten félelmében nevelte 
és neveltette ; különösen fiát, Kálmán Farkast, ki jelen-
leg gyomai lelkész, kitünőleg képeztette a zenében 
melynek ismeretében oly jártasságra emelkedett, hogy 
most az egyházi zenetörténetnek egyik jeles művelője lőn. 
Leányai : Ágnes, Kulifay Elek neje, Tordincén, Szlavó-
niában, ki az egyedüli kálvinista rác pap a föld kerek-
ségén; második leánya Zsófia, Iványos Samuné most még 
kis-csányi, de a tavaszon nagy-harsányi lelkésznő ; har -
madik leanya Jozefa, Kálmán lstvánné. 

Szelid lelke hivatalos és családi gondjai között 
kiváló örömét találta a természet szépségében. Itt is 
tudta a kellemest a hasznossal párosítani. Eletében bi-
zonyára nagy szerepet játszik az ő » méheskert «-je. 
Mintegy egy holdnyi területű kert ez, melyet egy ke-
gyes lélek még a régmúlt időkben örök adomány képen 
hagyott különösen a lelkész használatára. E kertben 
minden bokor, minden terebélyesen kifejlődött nemes 
gyümölcsfa, az ő kezének gondos ápolásáról tesznek 



tanúbizonyságot. 42 évig plántált és nemesített itt, min-
dent saját kezeivel, és itt talált leginkább enyhet és 
üdülést agg napjaiban a gyengeség és betegség köze-
pette is. Midőn nem sokkal ez előtt utoljára meg kellett 
válnia kedves ültetvényei, fái s virágaitól, így sóhajtott 
fel a szenvedő Lányival-. »Mi dilecte 1 Jam te amplius 
non videbo ; spero autem firmiter, quod me in Paradisum 
proxime deducent Angeli et cum Lasaro quondam pau-
pere vitám habebo sempiternam.« 

Igaz részvéttel kisérte a temetőbe Öreg lelkipász-
torát az árván maradt gyülekezet; mert hosszú és tiszta 
vonzalom volt az, mely az atyát és a gyermekeket, a 
jó pásztort és nyájat egymáshoz kötötte. Isten veled 1 
szelid lelkű nesztorunk ; bár romlandó testedet megtörte 
a siető enyészet és e'költöztél te is oda, ahol a te atyáid 
vannak ; de itt hagytad közöttünk személyes életed nemes 
példáját, hogy bátorítson, szellemedet, hogy erősítsen és 
szeretetedet, hogy boldogítson. 

Az Úr szelleme lengjen sirodon 1 Legyen áldott 
emlékezeted 1 Demjén Márton, 

lajoskomáromi ref. lelkész. 
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HIRDETESEK. 

- A - T . 

A rozsnyói ág. hitv. evang. főgymnasiumon egy 
helyettes tanári állomásra, melylyel a magyar nyelv és 
irodalomnak, mint főtárgynak és a latin nyelv, vagy tör-

ténelemnek, mint melléktárgynak tanítása s évi 700 frt 
van összekötve, ezennel pályázat nyittatik. 

Pályázhatnak a nevezett tanszakokra oklevéllel ké-
pesített protestáns vallású tanárok és tanárjelöltek. 

A folyamodványok folyó évi október hó l-ig a 
gymnasiumi igazgatósághoz nyújtandók be. 

Rozsnyó, 1887. aug. 31. 
A rozsnyói ág. hitv, ev, főgymnasium 

1—2 iskola-tanácsa. 

Pályázat tanári á l lomásra. 
A csurgói ev. ref. főgymnasiumban pályázat hirdet-

tetik egy ideiglenes német nyelvi tanszékre IOOO azaz 
egyezer forint fizetéssel, melyhez a német nyelven kívül 
azonban más tárgy tanítása is csatolva van. Heti összes 
óraszám 18—20. 

Megjegyeztetik, hogy állandósíttatásra az alkalma-
zottnak reménye csak akkor lehet, ha a magas kor-
mánnyal az államsegélyt illetőleg a szerződés létre j ő ; 
a mikor a fizetés lesz 1050 frt, 250 frt lakbér és 50 frt 
ötödéves pótlék. 

Protestáns vallásúaknak előny adatik. 
A képesítettséget igazoló okmánnyal, keresztlevél-

lel, egészségi bizonyítvánnyal felszerelt folyamodvány a 
csurgói ev. reform, főgymn. igazgatóságához küldendő 
szept. 10-ig, bezárólag. Az állás szeptem. 16-áig elfog-
lalandó. 

Szabó Kálmán, 
2—2 az igazgató-tanács elnöke. 

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

EGYETLEN 

MAGYAR KÖNYVÁRUS, 

ki az 

1 8 8 5 - i k l ORSZÁGOS K I Á L L Í T Á S O N 
a kevés számú 

(110) legnagyobb kitüntetéssel 
A NAGY 

D Í S Z O K L E V É L L E L 
lett megtisztelve. 

R Á T H MOR 
KÖNYVKIADÓ-HIVATALA 

ES 

K Ö N Y V K E R E S K E D É S E 

Gizella-tér, a Haas-palotában. 

EGYETLEN 

MAGYAR KÖNYVÁRUS, 

ki az 

1873-d ik i VILÁG K I Á L L Í T Á S O N 
a kevés számú 

legnagyobb kitüntetéssel 
A L E G F E L S Ő B B 

E L I S M E R É S S E L 
lett megtisztelve. 

A fentebbi nagyhírű, több mint 30 év óta közbizalomban részesülő könyvkereskedés és könyvkiadó-
hivatal ezentúl — fiatal erő belépése folytán — még fokozottabb buzgósággal fogja főcéljának tekinteni, az 
általánosan nyilvánuló népszerűségét fentartani. 

Mindennemű irodalmi megbízásokat, különösen megrendeléseket 

mindennemű tan- és iskolakönyvekre 
a legnagyobb figyelemmel és a lehető legjutányosabban eszközöl. 

Nép-, ifjúsági-, tanodai könyvtárak, önképző körök, olvasó egyletek stb. a lehető támogatás-
ban részesülnek. Saját nagyszabású kiadásai különös figyelembe ajánltatnak ; ezeknek, a magyar irodalom leg-
jelesebb termékeinek, jegyzéke bérmentve ingyen megküldetik. Számos füzetes jutányos kiadásai igen meg-
könnyítik a legjelesebb új művek beszerzését. 
yt/T Mintán a közoktatási minisztérium ezentúl csak oly számláit liqnidálja a főhatósága alatt 
álló intézeteknek, melyek magyarországi könyvkereskedő által állíttattak ki, ezen intézeteknek 
mindazon elönyöhkel szívesen szolgál, melyekben eddig bármily oldalról részesültek. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : ZDr. B a l l a g - I 2*/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 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. 

Ama t. előfizetőink, kiknek előfizeté-
sük a harmadik negyed végével lejár, elő-
fizetésük megújítására fölkéretnek. 

Visszhang a „Szelid polémiádra. 
(Vége.) 

Azt is írtam, mikor a codificatiót ismertet-
tem, hogy az a centralizált hatalom, mely az erdélyi 
egyházkerület igazgató-tanácsának kezében meghayya-
tott, túlságosan nagy; absorbeálja az alantas tes-
tületek önállóságát és jogait; kioltja az egyház-
megyék és gyülekezetek autonomikus cselekvését 
és buzgóságát; elviselhetetlen bürokratismust te-
remt és kiszorítja az egyéni felelősség elvét, 
következőleg a szabad mozgást igénylő vallás-
erkölcsi életnek sok tekintetben hátrányára van. 
Maga Sz. B úr is beismeri, hogy az igazgató-
tanács hatalma szokatlanúl nagy, de hosszasan 
bizonyítgatja, hogy ezt a hatalmat jóra használja, 
hogy sok üdvös reformot vitt már keresztül az 
egyházkerületben s kivált a gyülekezetek és a 
collegiumok vagyoni ügyeinek szigorú ellenőrzése 
által el nem vitázható érdemeket szerzett magá-
nak. Hát én mindezt szívesen elhiszem s kétségbe 
soha sem is vontam, sőt elismerőleg szóltam 
az igazgató-tanács nagy tevékenységéről, neki 
tulajdonítván érdemül többek között az új »Tör-
vénykönyv* megalkotását is. Csakhogy ez nem 
zárja ki fennebbi állításaim igazságát. Épen az a 
nagy tevékenység, örökös buzgalom, mindenre 
kiterjedő döntési jog és intéző hatalom, melyet 
az igazgató-tanács gyakorol, oltja ki az alantas 
testületek cselekvési buzgóságát, mert nem hagy 
nekik egyéb feladatot, mint véleményezni és az 
igazgató-tanács rendeleteit végrehajtani. Üdvös 
dolog, hogy legyen az egyházban is erős köz-
pont és a hozott határozatokat végrehajtó erélyes 
kormányzat; de a kormány hatalmát a kormány-

Teljes s z á m ú péld-áixiyokikial m i n d i g szolg-ÓLl!h.a.i:TJLn.k:_ 

zottak jól felfogott érdekével ellentétbe hozni, 
öncélnak tekinteni, hatalmaskodásra és erősza-
koskodásra felhasználni s ez által a gyülekezeti 
életet, a protestáns egyháziasság e sarkkövét, meg-
bénítani, sőt elnyomni: sem nem üdvös, sem nem 
bölcs dolog. Még az állami életben is nagy hiba, 
ha a községek és vármegyék, mint alantas testü-
letek önállóságukban a miniszteri omnipotentia 
által túlságosan megrövidíttetnek ; mennyivel ká-
rosabb a jog és hatalom módfeletti centralizálása 
az egyházi, s különösen a protestáns egyházi 
életben, melynek gyülekezetei és alantas testü-
letei nem csupán részei és szervei az egész-
nek, hanem oly individiumok is egyszersmind, 
melyek önmagukban is egészek és élő orga-
nismust képeznek. Ennek éltető eleme és lét-
feltétele pedig a szabad mozgás és saját lábain 
járhatás, és megölője a pórázon vagy épen az 
orránál fogva vezetés. A hol mindent felülről di-
rigálnak, nincs és nem lehet ottan buzgóság, annál 
kevésbé lelkesedés. 

Ez a centralizált közigazgatás okvetlenül bü-
rocratizmusra vezet. Mindent Írásban, mindent 
papiroson. Csak a rubrikák legyenek pontosan 
kitöltve, csak az acták ne legyenek hibásan ki-
állítva, a többi mellékes. ^Temetkezzél el, kedves 
paptársam — így írt nekem egyik erdélyi bará-
tom — tanulószobád irattömegei közé, törjed az 
eszedet a cifránál-cifrább statisztikai táblázatok 
helyes kiállításán, írj felterjesztéseket, jelentéseket, 
másolj számadási és jegyzőkönyvi kivonatokat, 
vezesd az anyakönyveket 3 példányban, készíts, 
igazíts családkönyvet minden istenadta napon s 
adj minden tettedről számot lelkészi naplódban I 
A többi nem lényeges. Ha szalmát csépelsz is a 
templomban, ha csak úr dolgában teljesíted is 
katechetai tisztedet, ha nem pásztorlod is a te 
nyájadat, ha nem is akarsz sava és kovásza lenni 
a téged környező társadalomnak, ha iskola, tem-
plom ledűlnek is miattad, ha a temetőkertet ser-



tések tanyájává lenni is engeded, ha soha fel 
nem buzdulsz, soha nem lelkesedel s előírt köte-
lességeid teljesítésén kívül egyetlen lépést sem 
teszesz is gyülekezeted előmenetele és felvirágoz-
tatása érdekében: az mind nem jő számításba ; 
derék pap vagy, ha irodai munkáidat hibátlanul 
elvégezted. Nem csuda, ha sokan megízetlenülnek 
közülünk és kedvöket veszítik azon a pályán, 
melyre egykor, a papiros-korszak megteremtése 
előtt, szent lelkesedéssel léptenek.* 

E keserű szavak elburkolt jelentésükben is 
nagyon sokat mondanak. Azt, hogy Erdély refor-
mátus papságát megöli a betű, az irodai munka, 
melyet a mindenható igazgató-tanács bölcsessége 
az elviselhetlenségig megszaporított. Mondja Szász 
Béla úr, hogy nem így van, hogy mese-beszéd, 
melyet egy, önmagával és a világgal megha-
sonlott pessimista pap, a hiszékenyek tévútra ve-
zetése végett gondolt ki csupán. Bizonyítsa be, 
hogy nem való, amit ez az én öreg barátom 
állít és én bocsánatot fogok kérni, hogy levelének 
tartalmát s itt-ott szavait is, előbbi cikkemben 
felhasználni bátorkodtam. 

Szolgálok egy másik levéllel is, mely szintén 
világot vet a fennforgó kérdésre. ^Nem szeretem 
egyházi életünk újabb irányát. Valami rothadás-
szagot érzek Dániában. Legkitűnőbb papjaink 
egymás után vonulnak vissza gyülekezetük csen-
des körébe. Egyházmegyei közgyűléseinken semmi 
élet, semmi elevenség. Veterán iróink letették a 
tollat, alig egy-kettő van még, aki olykor-olykor 
megszólal s ezek hangja is csak kiáltó szó a 
pusztában. Hatalmasak vagyunk fenn, de erőte-
lenek alant. Magam is rég belefáradtam a siker-
telen küzdelembe. Ár ellen úszni nem tudok, nem 
akarok. Az igazgató-tanács bölcs férfiakból áll, 
lássák: hová vezérelik anyaszentegyházunk hajó-
ját. * Nem tudom, vájjon így áll-e a dolog? de 
ha így áll, akkor nagyon szomorú jelenség. Annyi 
sok kitűnő pap és író elnémulása közgyűléseken 
és a sajtóban nagy kárára válnék az erdélyi re-
formált egyháznak. Igen örvendenék, ha ennek 
az ellenkezője állana. 

Az igazgató-tanács túlságosan nagy hatalma, 
igen természetesen, néha-néha hatalmaskodásra 
is vezet. Bizonyítja ezt azon, talán Szász B. úr 
által is helyesnek nyilvánított rendelet, mely — 
ha nem csalódom — ezelőtt mintegy 4—5 évvel 
adatott volt ki az igazgató-tanács által s nem 
kevesebbet tartalmazott, mint azt, hogy az igaz-
gató tanács eljárását, határozatait és rendeleteit a 
sajtó útján hirálgatni fegyelmi kereset terhe alatt 
tilos. E rendelet annak idején nagy resensust kel-
tett az egész országban; egyházi és politikai lap-
jaink keményen felszólaltak ellene, mint oly tény 
ellen, mely páratlan a magyar reformált egyház 

történetében. Volt annyi bölcsessége az igazgató-
tanácsnak, hogy ezt a famozus rendeletet néhány 
hét múlva hatályon kívül helyezte, s ezzel a fel-
zaklatott közvéleményt idejében lecsendesítette és 
megnyugtatta. De, mint történeti tény, ma is 
jellemző s mutatja, mi mindenre lehet képes egy 
túlságos hatalommal felruházott s csak collegialis 
felelősséggel biró kormányzó-tanács. Kérdem Sz. 
B. ura t : nem így volt-e? 

És hogy a felelősségről nyilvánított nézetem 
se maradjon bizonyíték nélkül, álljon itt, egyebe-
ket mellőzve, a következő eset. 1886-ban az 
igazgató-tanács konvertált az egyes gyülekezetek 
és kollégiumok vagyonát képező értékpapírokból 
mintegy másfél milliót, anélkül, hogy ez iránt az 
illető tulajdonosokat akár csak meg is kérdezte 
volna. A nyereség nem megvetendő összeg, 
körülbelül 150 ezer frt tőke és évenkénti 8500 frt 
kamat-többlet. A konversio végrehajtatott, s né-
hány hó múlva a kerületi közgyűlésnek jóváha-
gyás végett beterjesztetett. A közgyűlés persze, 
mint fait accompli-t, jóvá hagyni kényszerült. A 
cél valóban szép s a nyereség, nem tagadhatni, 
meglehetős nagy volt belőle. Sok és üdvös cél 
nyert ez által támogatást. A földhitelintézeti 
zálogleveleknek, úrbéri kötvényeknek stb. papir-
járadékká átváltoztatása tehát nagy haszonnal 
járt. De tekintsük most már a dolgot a felelős-
ség szempontjából. Tegyük fel, hogy a papirjá-
radék értéke, egy esetleges háború folytán tete-
mesen megcsökken vagy épen semmivé válik s 
ennek következtében az illető tulajdonos gyüle-
kezetek és tanodák ezrekre, sőt százezrekre menő 
kárt szenvednek: ki fogja nekik ezt a kárt meg-
téríteni ? A felelősnek mondott igazgató-tanács-e r 
vagy annak csak igennel szavazott tagjai ? Hát 
honnan fizetnének meg ezek másfél millió forin-
tot ? kivált, ha az esetleges devalvatiókor már a 
sír csöndes ölében aluszszák örök álmukat? Gon-
dolkozzék erről Sz. B. úr és adja meg rá a ki-
elégítő feleletet. 

Tehetnék még a >S/.elid polémia*-nak több 
pontjára észrevételt, főként ha azt akarnám, hogy 
fejtegetéseinek minden túlzására és botlására vissz-
hangot adjak. De részint azért, mert már is na-
gyon érzem a helyzet azon viszszásságát, hogy ellen-
felem és én két külön malomban őrölünk, mikor 
két különböző lap hasábjain foly köztünk a csata; 
részint azért, mert a polémia elvi jelentőségű bot-
lásaira a fennebbiekben m e g t e t t e m észrevételei-
met: véget vetek a visszhangnak két rövid meg-
jegyzéssel. 

Elsőben a tisztelt olvasót kérem fel arra, 
hogy szakítson magának időt és alkalmat, olvassa 
el a codificatiónak most már (az erdélyi kerület 
jegyzőkönyvében) megjelent hivatalos szövegét, 



hasonlítsa össze az én cikkeimmel és a Sz. B. 
úr polémiájával és akkor Ítéljen közöttünk. ítélje 
meg: alkalmazkodott-e Erdély az egyetemes ma-
gyar egyház alkotmányához úgy, a mint az a 
zsinati törvény világos intentiójából és az unió 
természetéből folyólag tőle jogosan megvárható? 
ítélje meg: engedett-e Erdély ama merev j S p e c i a l i -
tásc-okból, melyek egyházszervezetét a többieké-
től annyira elválasztották? érvényesítette-e a kép-
viselet és a paritas eszméit, mint a melyek a 
többi egyházkerületek alkotmányának sarkalatos 
elvei? S ha ez összehasonlításból azon meggyő- I 
ződést meríti a szíves olvasó, hogy Erdélyben ! 

mindezekből semmit nem érvényesítettek s a codi- j 
ficatió jobbára az eddigi különleges állapotot vitte 
törvénykönyvbe: akkor én azon megnyugtató tudat 
ban maradok továbbra is, hogy a ^Codiíicatió^-ról 
Írott cikkeim valóságot tartalmaztak, bármily éles 
támadásokat provokáltak is azok Kolozsvártt. Nyu-
godt önérzettel kimondhatom, hogy az erdélyi co-
dificatiót lehető tárgyilagossággal ésjóakaratú ügy-
szeretettel kívántam e lap olvasóival megismer-
tetni, úgy vélvén, hogy némi szolgálatot teszek 
vele a közügynek, ha erdélyi testvéreink e nagy 
fontosságú munkájáról és annak értékéről tájé-
koztatom a nagy közönséget. Megengedem, sőt 
egészen természetesnek találom, hogy miután az 
ismertetés alapjául szolgáló anyagot nem a hiva-
talos törvénykönyvből merítettem, mely akkor 
még nem volt nyilvánosságra bocsátva, hanem 
az igazgató-tanács által elfogadásra ajánlott javas-
latból, a kodifikáló gyűlésről megjelent tudósítá-
sokból s egy pár erdélyi paptársam informatiójá- j 
ból szedegettem össze: megengedem, hogy egy s 
más aprólékos dologban tévedtem, a mint ez a 
források hiányossága mellett oly egyénre nézve, 
ki közvetlen tapasztalatból nem élheti bele ma-
gát az erdélyi egyházalkotmány specialitásokkal 
rakott szövevényeibe, egészen természetes is. De 
hogy én szándékosan elferdítettem volna a való-
ságot s célom lett volna compromittálni vele az 
erdélyi egyházkerületet — a mint ezt a ,Prot. 
Közlöny* vezércikkezői állítják: azt határozottan 
tagadom és ezennel kereken visszautasítom. 

A másik megjegyzésem tisztelt ellenfeleim 
magatartására vonatkozik. Zokon veszik, hogy 
a Dunamellékről beleszólnak a dolgaikba, mint- | 
egy ,ne nyúlj hozzám virágának kívánják tekin-
tetni az erdélyi ügyeket s már előre tájékozat-
lannak és tudatlannak bélyegeznek minden nem ( 

erdélyi embert, ki ügyeikbe mer avatkozni. Én 
jól tudom, hogy ez Erdélynek régi bibéje s azt 
is elismerem, hogy az unió előtt volt is némi 
jogosultsága e zárkózottságnak s az ebből folyó 
beteges érzékenykedésnek; de a zsinati törvény 
óta, Erdély csak olyan kiegészítő részévé válván 

a magyar ref. egyháznak, mint akár a Duna-
mellék, az ily különleges kívánalmaknak ideje 
és jogosultsága lejárt. Különben is csak az 
elfogultság mondhatja azt, hogy valamely egy-
házkerület ügyeinek intézését csak ^hazulról* lehet 
helyesen megítélni. Hangzott már innen a Duna 
mellől nem egyszer helyes intőszó az erdélyi test-
vérekhez, pl. hogy egyebet mellőzzek, a collegiu-
mok s különösen a nagy-enyedi főiskola vagyon-
kezelésének akkor nagy port vert kérdésében; de 
Erdélyből akkor is az volt rá a visszhang: hall-
gassatok, nem értetek ti ahhoz, nem ismeritek az 
erdélyi különleges viszonyokat; pedig később 
szórói-szóra bekövetkeztek a financialis zavarok, 
a nagy bukás, mit az akkori ^ tájékozatlan* és 
>tudatlan* cikkező előre megmondott. 

Az én ^tájékozatlanság*-ómban is lehet valami 
igaz s épen azért készséggel elmegyek a Sz. B. 
úr által számomra ajánlatba hozott ^póttanfo-
lyam*-ra, mert tanulni mindig szerettem; csak 
arra kérem a póttanfolyamot rendező egyházi 
főhatóságot, hogy míg én a dunamelléki és erdélyi 
egyházkerületek alkotmányos szervezetét tanulga-
tom (professorom valószínűleg nem Sz. B. úr 
fog lenni), addig az engem nagy garral leckéztető 
szelíd polemikus urat is szíveskedjék a rögtönzött 
póttanfolyamra berendelni, hogy néhány órát ve-
gyen az igazságszeretetnek és szerénységnek nehéz, 
de az egyházi életben kiválóan szükséges tudo-
mányából. 

Addig is béke velünk! 
Dunamelléki. 

A vasárnap megszentelése. 
Vallásos életünk betegségének egyik jelenségével 

foglalkozandó, tollamat nem azon feltevéssel vettem ke-
zembe, mintha ezen sorok a ráolvasás varázs-erejével 
bírván, a kórságos állapotnak, habár csak egy kevés 
részét is beszüntetnék, vagy hogy úgy volnának szer-
kesztve, mikép a bennük lefektetett eszmék és gondola-
tok egyikének, másikának ki- vagy bezárásával, az Ösz-
szeműkodő motorok romboló hatása azonnal megállíttat-
hatnék. Az ilyen forma feltevésektől távol, messze állok, 
ily önámításra sem eléggé hiúnak, sem eléggé együgyű-
nek nem érzem magamat. 

Célom nem egyéb, mint az egyháziasság szerve-
zetét minden oldalról erősen megtámadó bántalmak 
egyikére ismételten odairányozni a vezérférfiak nagy-
becsű figyelmét, hogy ők a baj, a betegség symptomái-
nak felismerése és tanulmányozása után, a szükségesnek 
mutatkozó intézkedéseket megtegyék; mi pedig — a 
Krisztus anyaszentegyházának egyes helyeire rendelt 
őrállók — ez esetben mondhatnám betegápolók — a 
nagytudományú és tekintélyű doktorok s más hivatott 
szakértők együttes tanácskozmányukban megállapított 
rendelvényei pontos lelkiismeretességgel végrehajtsuk, 
hogy ekként a mindinkább terjedő kóranyag — ha rögtön 
el nem távolítható ís — legalább pusztító hatása némi 
részben ellensúlyoztatván, a ragály lokalízáltassék s a jövő 
nemzedék vérébe át ne egye magát. 



A bántalom — és épen ez a veszélyes — nagyon 
mindennapi, s nyilvánulásaival oly gyakran találkozunk, 
hogy azokból a betegség természetére, jellegére és le-
folyására következtetni nem nehéz feladat, de már a 
gyógyszer, az orvosság, a betegség okozóival való el-
bánás oly rendkívüli tapintatosságot, erélyt és életböl-
csességet igényel, hogy mindezeknek előírására s az el-
járás kötelezővé tételére csakis a mesterek és doktorok 
hivatvák. 

A betegséget néven nevezni akarván, megvallom, 
hogy rövid, egyszavú s mégis kimerítő kifejezést találni 
nem bírok, ha azonban némelyek előtt az általam hasz-
nált elnevezés komplikáltnak tűnnék fel, szolgáljon némi 
mentségeműi az, hogy igen sok betegség régi s megszo-
kott egyszerű neve helyett korunkban már új, szokatlan 
s összetett elnevezés divatozik. Ennek előrebocsátása után 
megpróbálom a betegség nemét ilyformán határozni meg : 
»Merevséggel határos közönyösség a vasárnap megszen-
telése iránt, párosulva a tiz parancsolat 4-dikébe letett 
isteni törvény sérelmével*, mely a 7-ik napot nyugalom 
napjául állapítja meg, mely megállapítást a krisztusi elvek 
a megszenteltetés azon magaslatára emeltek fel, hol ez 
a 7-dik nap nem pusztán az általános megnyugvás 
kimért időszaka, hanem a lelki élet mívelésére és 
táplálására rendeltetett nap is, melyet mint ilyent, illő 
módon megünnepelni, még a magát legfelvilágosultabb-
nak képzelő keresztyénre nézve is, szent és elengedhetlen 
kötelesség. 

És már épen ezen az oldalon van a sérülés, innen 
származik a bántalom, mely a vallásos érzület s az egy-
háziasság üterét vagy egészen megbénítja, vagy a vér-
keringést oly irányba tereli, hogy ennek miatta nemcsak 
magának a betegnek lelki állapota enged sorvasztó lázra 
következtetni, hanem még a környezetre is ragályossá és 
végzetessé válhatik. 

Honnan ered voltaképen a baj ? 1 Bizony nehéz 
lenne úgy rövidesen, egy cikk keretében, valamennyi 
okot kikutatni és felszínre hozni; nem is ringatódzom a 
hitben, hogy csak a főbb motoroknak is mindenikét 
felmutathatnám s részleteiben ismertethetném; hanem mégis 
kísérletet teszek egy párt feltüntetni azon okok közül, 
melyek az én egyéni tapasztalatom és meggyőződésem 
szerint, a vasárnap kellő meg nem szentelésének, sőt 
tényleges megrontásának s ezekkel kapcsolatosan a tem-
plomok ürességének nem kicsiny tényezői. 

Egy ilyen erősen zakatoló motornak ismerem már 
én, a minden irányban túlságosan érvényesült »létért 
való küzdelmet*, mely úgy az időszaki, a pillanatnyi 
krajcáros haszon megragadása, mint a később dúsan 
kamatozó műveletek keresztülhajtása, a kilátásba helye-
zett jövedelem biztosítása végett, egész erőmegszakadásig 
dolgozik. 

Szomorú ugyan, de igaz, hogy a társadalom min-
den rétegében találkozhatni oly ember-tömeggel, mely 
saját énjével együtt a testieket, az anyagi jóllétét min-
deneknek elébe tevén, a zsebre, a birtokra fektet súlyt, 
lelki világát míveletlenül elparlagiasodni hagyja, engedi 
ott az apró gyomokat mindinkább, inkább felburjánozni, 
s nem gondol vele, ha ezek ott felette elszaporodván a 
vallásosság, az erkölcsiség nemes virágainak tápnedvét 
magukba szívják s ez utóbbiak elcsenevészesednek ; ter-
mészetes, hogy itt aztán hiában keresünk közérdeket, 
egyháziasságot avagy áldozatkészséget, mert hiszen az 
ilyen tömeg szerint mindezek hibavalóságok, melyek a 
tárcába nem hogy hoznának valamit, sőt sokkal inkább 
onnan kivisznek. 

Nézzünk szét elsőben is a vidéken, hol a közön-

ség nagy része gazdálkodással, mezei munkával fog-
lalkozik. 

Im ! nemcsak az új földesurak, hanem a tősgyö-
keres földbirtokosok s ezek közül nem egyszer olyanok 
is, kiknek társadalmi, vagy hivatalos állásuknál fogva 
kötelességük az egymástól okszerűen el nem választható 
polgári és egyházi életben az erkölcsiség felvirágoztatását 
gondozni, a szép, jó és nemes iránti érzéket a nép alsóbb 
rétegében is fejleszteni, mondom, még ily kimagasló föld-
birtokosok uradalmában is hányszor megtörténik, hogy 
vasárnap reggel az igás szekerek hosszú sora vonul 
végig az utcákon, szállítva terményt, gépeket avagy más 
valamit és ha tán épen ilynemű munkásságra szükség 
nincs, egy kevés áldomás, valami csekély adomány fejében 
a szolgaszemélyzet mezei munkára hivatik fel és állíttatik 
ki. S vájjon melyik ne tenné meg, holott, bár nem pa-
rancsolat, az engedetlenség, vagyis maga kivonása kárral 
és kellemetlenséggel járna. 

A földműves osztály, a maga gazdája, sem marad 
hátrább az uraságnál, a kinek csak jobban kell tudni mi 
illik és szabad ?! ha reggeli templom előtt nem is, ennyire 
még nem vitte a példa, de jókor délután munkaeszkö-
zökkel kezében, vagy szekerekkel siet a mezőre, végzi 
a hétköznapi munkát, mert mint az urasági rendelkezőtől 
hallotta, »most sürgősségi eset forog fennt*, holott ez 
csak nagy veszély, csak közkárosodás megakadályozha 
tása végett alkalmazható. 

Nincs ez másként a nagy, a népes városokban sem. 
Beszélik, hogy ezekben az építkezés vasárnapon is teljes 
munkaerővel foly. Palérok zajos rendelkezése, mester-
emberek, napszámosok kiabálása, emelő-gépek csikorgása 
stb. fülsiketítőén készítik elő az Isten házába siető ke-
resztyént az áhitatosságra. 

Hát a tőzsde, a kereskedelem méhkasa ? Csak úgy 
zsong, bong, a csarnok épen oly lármás és élénk, az 
»ad és vesz* szintúgy betölti a levegőt, mint akár egy 
európai nagy válság hire ; míg az ujság-lapokban gyak-
ran olvashatjuk : »a tőzsde a zsidó ünnepek miatt zárva,* 
a »vasárnap* ezen megtiszteltetésben épen nem részesül, 
legfeljebb nagy ritkán annyi jegyeztetik föl: »a vasár-
napi üzlet csendes«, »a tegnapi árakkal*. E szerint a 
pénz- és terménypiac vasárnap is nyitva áll, a forgalom 
guríttatik tovább, a tőzsde-látogatók ép úgy spekulál-
nak, contramináznak, kötnek és felmondanak, mintha e 
nap nem is volna a kalendáriumban vörös betűkkel nyo-
matva vagy más módon kiemelve. 

Vidéken, hol a tőzsdei nagy élet nem kisért, 
de meg a fővárosban is, a mindennapi szükségletek-
beszerzése végett, a piac tér, a nyilt utca-közök és bolt-
helyiségek még több nép által lepetnek el, a kínálat, a 
vétel még nagyobb mérvű és sürgősebb, mint egyébkor, 
s vájjon ki is gondolna arra, hogy »vasárnap van, tem-
plomba kellene menni*, a leiekre is kellene áldozni egy 
pár pillanatot. 

Mondjam-e még azt is, miszerint nem egy példa 
van reá, hogy országos vásárok épen vasarnap tartat-
nak, sőt a mi még eddig e'ő nem fordult, a legújabb 
időben azt is megtette némely törvényhatóság, hogy a 
képviselőválasztást vasárnapra tűzte ki. Felfogásom sze-
rint, bár a helyi és személyi vis/onyok ismeretével nem 
birok, de legkisebb habozás nélkül ezen cselekményt is 
»a létért való küzdelem* mozzanatai kö/.é számítom. 

Az államközegek szintén nem engedik magukat az 
előtérből kiszoríttatni. A hivatalos órák betartása ép 
oly parancsszerűleg történik, mint más törvénykezési 
napon. Szabadnak csak a vasárnapi délután marad. A 
közigazgatási hivatal, ha a község bíráinak s jegyzőinek 



valamely rendeletet felolvasni, vagy utasítást adni akar, 
erre többször mint nem, a vasárnapot használja ki, mert 
így egy munkanapot mind magának, mind alárendeltjei-
nek megspórol, nem példanélküli az sem, hogy katona-
szemle, lóelőállítás, ugyanezen okból, vasárnapra tű-
zetik ki. 

Piát a tanács-ülések, egyesületek, társulatok, jóté-
konycélú és magán zsebre, részvénynyel dolgozó pénz-
intézetek nem mind vasárnapra hirdetnek összegyüleke-
zéseket ? 

De hiszen lapokra terjedne, ha a társadalmi élet-
ben nyilvánuló mindazon cselekményeket elősorolni akar-
nám, melyek a »vasárnap kellő meg nem szentelésére* 
mint »a létért való küzdelem tényezői* csaknem erősza-
kosan működnek közre. 

Nem szükség talán annak bizonyítgatásába eresz-
kednem, hogy a fenntebb elmondott tények és intézke-
dések nem valami épületes dolgok s egyáltalában nem 
alkalmas tényezők arra nézve, hogy a jó keresztyének 
a vasárnapot, még ha különben akaratuk és kedvük 
volna is, a lelki buzgóságnak, az Isten igéjének hall-
gatására, s így nemesebb részük szükségleteinek ki-
elégítésére szenteljék. Ebben egy részük parancsszó, 
vagy szabályzat által épen gátolva van, másik részük 
pedig az igás barmok hajszolása körül kifejtett szó 
és ostor-pattogással vegyített lárma, a piaci élet, tarka-
barka tömege, az adás-vevésnél előforduló viszálykodás, 
alkudozás és más ily zajos természetű jelenetek és maga-
viselkedések hatása alatt nem valami előnyösen készít-
tetik elő a lelkiekkel való foglalkozásra, a templomi áhi-
tatosságra. 

Vájjon az intéző körök nem látnák-e még itt az ide-
jét a »vasárnapi munkaszünetet* kötelezőleg rendezni, s 
országos törvényekkel határolni körül? Ezzel talán egy 
nagy világra szóló társadalmi törekvésnek, a socialismus-
nak, ha bár csak némi részben, is korlátot vetné-
nek, vagy legalább' az ezen mozgalommal szorosan kap-
csolatos, ma már nap-nap után felmerülő munkás-zavar-
gásoknak egyik jelentős okát beszüntetni, s eltávolítani 
megkisérlenék. 

Hogy pedig félre ne értessem »a vasárnapi munka-
szünet* törvényben való kimondását s módozatainak meg-
állapítását, nem a merev judeismusi rendszerre óhajtanám 
fektetni s valamely orthodox zsidóféle szombatiasságot 
róvní az emberek nyakába, hanem a krisztusi elvek 
szem előtt tartásával, a mai kor ész és szívbeli kívá-
nalmaihoz mérten, alkalom és mód adásával a legutolsó 
béresnek vagy gyármunkásnak is, hogy ezen egy napot 
— feloldoztatva a farasztó munka alól — lelki vágyó-
dásuk kielégítésére, az ünnepélyes istenitiszteletben részt-
vevésre fordíthassák, s e tekintetben sem rákényszerí-
téssel, sem rábeszélő módon külön jutalom ígérgetésével 
ne legyenek akadályozva, továbbá más részről, az Isten-
háza iránt buzgó szere emmel viseltető keresztyének a 
magukba szállás csendes óraiban s templomi előkésziil-
getésiikben, vagy épen templomi ajtatosságukban, a tö-
meges átvonulások, a piaci csoportosulások altal . oko-
zott, az utcakon vagy korcsmai hel) isége'v ken felhangzó 
botrányos zajongás által ne zavartassanak, szóval, 
hogy a 7-dik nappal minden keresztyén kivétel nél-
kül szabadon rendelkezhessék, s azt lelkében érzett 
szükségeinek kielégítésére szentelhesse, de e mellett 
a vasárnap ünnepies volta, nyugalma és csendessége, 
legalább a két istenltisztelet végeztéig, senki és semmi 
által erőszakosan megtorlás nélkül meg ne háboríttathas-
sák, értve mindezt, az emberi önelhatározás és szabad 
akarat határai között. 

Másik motor gyanánt, mely a vasárnap kellő 
megszentelésére romboló hatással foly be, ismerem és 
tartom én, az élvezet a gyönyör vágy — főleg kisebb 
városokban divatozó — azon kielégítését, mely szerint 
bálok, hangversenyek s egyéb társas mulatságok na-
gyon kevés kivétellel, szombat estére rendeztetvén, 
azoknak zaja és mámora messze benyúlik a vasárnapi 
órákba is, mi természetesebb aztán mint az, hogy az 
egész éjszakát átvirrasztott szempillák alvásra csukódn 
hajlandóbbak, mint a vallásos könyvekbe mélyedve a 
lelki élet mezején tarlózni, a zene bűbájos hangjaiva" 
telített fül pedig nem vágyakozik az élvezet utóizét az 
orgona szelíd zsolozsmájával felvegyíteni, végre a szép-
tevések rózsás keitében ábrándozó fő és szívre nagyon 
is lehűtőleg hatna az Úr szolgája ajkairól bármily 
kiméletességgel összeállított, de az élet komoly oldalát 
okvetlen érintő prédikáció ; hogy ezen kellemetlen érin-
tés elharíttassék, a szórakozások tündéries világában 
kalandozók egy cseppet sem sietnek az Isten igéjének 
lelket üdítő forrásához, s templomi székük is ürességgel 
tátong. 
(Vége köv. ) Sütő Kálmán, 

bereg-somi lelkipásztor. 

I S K O L A Ü G Y . 

Tanügyi mizériák. 
(Ajánlva Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegye tanügyi bizottsága s tanfelügyelője 

becses figyelmébe.) 

Az iskolaév küszöbén állva, a jövőért egy pillan-
tást vetek a múltba s elmondom a viszásságokat, me-
lyeket a tanügy körül s annak hátrányára tapasztaltam. 
Elmondandó tapasztalataim az iskolába lépés, iskolaláto-
gatás és mulasztás körül csoportosulván, e címek alatt 
fogom azokat elősorolni. 

I. Iskolaév kezdete. 

A pesti ref. egyházmegye 1884. évi tavaszi köz-
gyűlése, a megelőző évi egyházkerületi gyűlés végzése 
nyomán elhatározta a szorgalmi időnek a két alsó osz-
tályban tíz hónapra leendő kibővítését, s a gyermekek-
nek már szept. i -én iskolába jára tását ; mely határozatát 
a következő években, s jelesen 1886-ban éppen Pest-
Kiskunmegye kir. tanfelügyelőjének hozzájárulásával is, 
megújította. E határozatnak a tanügyre nézve átalában, 
a túltömött vagy csak egy tanítóval biró falusi iskolákat 
illetőleg pedig különösen is iidvös és célirányos \*oltát 
lehetetlen mindenkinek be nem ismerni. De könnyen 
keresztülvihető is volt e határozat, mert a munkára még 
éppen nem, vagy csak kevéssé használható gyermekekre 
nézve rendelkezvén: a szülők legnagyobb részben vona-
kodás nélkül küldték azokat iskolába. 

Jött azonban Pest-Kiskunmegye közigazgatási bi-
zottságának 1886. aug. 19-ikén tartott ülésében hozott 
határozata, mely a kir. tanfelügyelő előterjesztése alapján 
az iskolaév kezdetéül s^ept. 15-ét tűzi ki, s ez időpont-
tól fogva az iskolaba járást mind a hat osztályra nézve 
kötelezővé teszi. Elvi szempontból nem lehet senkinek 
kifogása e határozatot illetőleg, mert hiszen minél előbb 
megy iskolába a gyermek, s mennél tovább látogatja 
azt, annál többet tanulhat. Azonban sajnálattal kell ki-
jelentenem, hogy a megyei bizottság határozata legalább 
a múltban és nálunk, nem hogy hasznára lett. volna a 
tanügynek, de egyenesen hátrányára, mert hiszen nem 



hajtatván végre, csak zavart okozott. Én ugyanis az 
egyházmegye határozatához alkalmazkodva, kihirdetém a 
szószékről az iskolának szept. i jén megnyílását, s az 
illető szülők legnagyobb részben fel is küldték gyerme-
keiket. Voltak azonban jól értesültek, éppen elöljárók, 
kik tüntetőleg tartották vissza az övéiket, s mert ne-zét 
vevém e tüntetés okának : az egyházmegyei gyűlés ha-
tározatára hivatkozó hivatalos átiratban kerestem meg 
a község elöljáróságát a mulasztó gyermekek iskolába 
terelésére. Kivánatom nem teljesült, mert a község jegy-
zője — nem tudom mi jogon — azonosítván magát a 
község elöljáróságával, hivatalos levelemre hátiratilag azt 
válaszolta, hogy hozzá intézett felszólításomnak nem lesz 
eleget, mert ő jobban tudja mi a törvény : a gyermekek 
szept. 15-Íg nem tartoznak iskolába járni. S úgy lőn, a 
mint mondá, sőt ugyabban is, mert a megyei bizottság 
határozatának híre elterjedvén a faluban, a már iskolát 
látogató gyermekek is egymás utan elmaradoztak, a 
papra pedig kimondatott, hogy : zsarnok, ki maga csi-
nálja a (örvényt. En a jegyző úr válaszát beterjesztettem 
rögtön az esperesi hivatalhoz, s az a kir. tanfelügyelő-
séghez, és ezzel az ügy be lett végezve ; illetőleg, mivel 
jegyző úr törvénye szerint szeptember 15-dike előtt a 
gyermekek nem tartoznak, 15-ik után pedig ugyancsak 
az ő törvénye szerint nem sürgette!tek iskolába já rn i : 
megtörtént nálunk az, a mi azelőtt az én időmben soha, 
miszerint nemhogy szeptember, de még október 15-én 
sem állott be az iskola, hárem valamikor novemberben. 

Miként lesz a jövőben ? nem tudom. A helybeli 
reform, iskolaszék az egyházmegye föl nem függesztett 
határozatához tartva magát, a két alsóbb osztály szá-
mára ez évben is megnyit ja szeptember 7-én az iskolát; 
de a megnyitásnál tovább nem mehet, miután a jegyző 
úrnak külön törvénye van. Bátor vagyok azonban kimon-
dani, hogy e külön törvénynek fényes jövőt nem igérek, 
és pedig azért, mivel az iskolaév kezdete kitűzésénél 
nem vétetett kellőleg tekintetbe azon nagyon is figye-
lemreméltó körülmény, miszerint éppen a szeptember 
15-ét követő idő az, midőn a legkülönbözőbb és sürgő-
sebb mezei munkák, a télire betakarodás munkái: bur-
gonya, kukor'ca, szőllő, káposzta és répaszüret egymás-
után rohanják meg a falusi népet, mely munkákból a 
nagyobb, még 8—9 éves gyermekeknek is kijut a maga 
része; aki otthon nem talál dolgot, keres másutt s ke-
resményével segít a szegény szülőkön. Minélfogva a 
megyei bizottság határozata erősen összeütközvén a szü-
lők érdekével : ezek részéről erős ellenkezésre talál, [ 
melylyel megbirkózni a falusi, s legtöbb esetben a nép 
pel atyafiságban és érdekközösségben álló elöljáróságnak 
sem kedve, sem bátorsága. A szülők ellenkezése, az 
elöljárók hanyagsága és az a sokféle szüret együttvéve 
pedig oly hatalmas tényező, mely miatt félek, hogy a 
megyei bizottság tovább is tapasztalni ltsz kénytelen 
azt, a mivel végzésében indokolja határozatát : »Az 
iskolaév rendszeres megkezdése igen sok községben 
annyira elhanyagoltatik, hogy az egész szeptember és 
és október hónapokban tanítás egyátalában nincs.« Ta-
pasztalni fogja, hogy a ki sokat markol : keveset fog, s 
ugyanazért sokkal üdvösebb lett volna a pesti reform. 
egyházmeg) -e határozatát tenni magáévá és saját tekin-
télyével is ennek szerezni érvényt. 

II. Iskola látogatás. 

A közoktatás tárgyában hozott 1868. évi 38. tcikk 
54. § kimondja, hogy a szorgalmi idő faluhelyen leg-
alább nyolc, városban legalább kilenc hónap legyen, 

kimondja pedig az egész ország minden lakosait, feleke-
zeteit kötelezőleg; kivételt nem tesz senkire nézve; meg-
engedi azo;iban az 53. § ban, hogy a tíz évnél idősebb 
gyermekek a földmíveléssel foglalkozó községekben a 
szünidőn kívül még két hónapig a legnagyobb munka-
időben csak vasárnapi iskolába járjanak. 

A pesti ref. egyházmegye a törvénynek hódolva, 
a 8 hónapi szorgalmi időt, október 15. — junius 15-ig 
számítva — szigorú pontossággal be tar ta t ja ; nemcsak, 
hanem midőn a nagyobbakra nézve a törvény enge-
delmével él : a kisebbekre nézve — mint már emlí-
tem — a szorgalmi időt másfél hónappal meg is toldja. 
Vannak azonban felekezetek e megyében, melyeknek, 
— mint a mi jegyzőnknek — külön iskolai törvényük 
van, mert nemcsak hogy nem tartják be a törvény-
szabta 8 hónapi időt, de a lehető minimumra redukál-
ják azt. Ha a törvényt semmibevevő és vehető ezen 
szabadosság kellemetlenségeket nem okozna a magukat 
törvényhez alkalmaztatóknak, nem szólnék róla ; mert 
utó jára is semmi közöm hozzá, ha egy másik felekezet 
gyermekei csak november, vagy épen december hóban 
vetődnek föl az iskolába, márciusban pedig még szigo-
rúnak híresztelt püspökük látogatása is csak nagynehe-
zen képes azokat akolba terelni. De lehetetlen föl nem 
jajdulnom e szabadosság miatt, mely nemcsak a szor-
galmi idő fölött híven őrködni hivatottaknak nehezíti 
meg állását, hanem nem ritkán felzavarja a felekezeti 
békességet is, s eszközül szolgál a zavarosban halászásra. 
Hosszas lenne elbeszélni, hogy oly községben, hol ve-
gyesen laknak a felekezetek, az egyiknek ama törvényen 
felül vagy kívül helyezkedése, mily nehéz sőt majdnem 
lehetet1 en a szorgalmi időnek pontos betartása, és mily 
sok kellemetlenségeknek, nem ritkán sértő megtámadá-
soknak vannak ott kitéve az iskolaszék tagjai, még in-
kább a tanító s ennél Ís inkább a lelkész; és pedig nem 
csupán a nép részéről, melynek gyermekei iskolába szor-
galmaztatnak, hanem a község elöljáróság részéről is, 
melynek föladata a szorgalmazásban eljárni. Nem egy -
szer lehet és kell hallani a nem éppen üres szemrehá-
nyást : miként lehet az, hogy a törvény mindenk're egy-
aránt kötelező erővel bír, s mégis míg az egyik vallású 
gyermeknek mindig keli iskolába járni, addig a más 
vallású csak akkor s addig megy oda, mikor neki tet-
szik ? Fokozódik pedig a szemrehányás ékessége, s nem 
ritkán vallási kérdéssé fajul ott, hol sok a vegyes házas-
ság, s ebbő! származó vegyes vallású gyermek. A szülő, 
nagyon természetesen egyenlőn akar elbánni mindegyik 
gyermekével m ;nt mindenben úgy az iskoláztatásban is; 
ha az egyik még vagy már nem köteles iskolába menni : 
ezt a szabadosságot átakarja vinni a másikra is, s aka-
ratát nem érvényesíthetvén : dúl-ful, keresi az okot, hogy 
miért muszáj az egyikre nézve az, mi a másikra nem 
az, s föl is találja a papban, s herce-hurcolja a miért 
olyan zsarnok, s fenyegetődzik, hogy áttér odi , hol 
nem kell a gyermeknek örökké iskolába járni. 

Ha az 1868. évi iskolai törvény az ország minden 
lakosait s felekezeteit egyenlően kötelezőleg hozatott : 
akkor kötelezzen is egyenlően mindeneket, s büntettessék 
annak rendje szerint a törvényt nem tisztelő. Azon 
esetre pedig, ha egyenesen kötelező volta keresztülvi-
hetetlen : bátor vagyok ajánlani, hogy legalább címe 
változtattassék meg ekként : »Országos iskolai törvény 
Pest-Kiskunmegyében azok számára, kik megakarják 
tartani.« 



III. Iskolamulasztás. 

Az 1868. évi népiskolai törvény nem csupán a 
szorgalmi időt határozza meg, hanem arról is gondos-
kodik, hogy az iskola a tankötelesek által minél kevesebb 
mulasztással látogattassék. E célból büntetéseket állapít 
meg, melyek szóbeli intésen kezdődvén, 50 krttól foko-
zatosan emelkednek, de csak 4 írtig. A büntetés alkal-
mazásának mikéntjét azonban nem határozza meg, s 
ugyanazért a gyakorlat nagyon messzetévedt a törvény 
intentiójától, és pedig a tanügy kárára. Mert mi az 
eddigi gyakorlat ? A tankötelesek mulasztanak fél és 
egész napokat, sőt heteket is ha tetszik. A tanító urak 
jegyzik a mulasztásokat, s az ezekről szóló kimutatást 
minden 15 napban megküldik a községi elöljáróságnak. 
Ennek hű gondviselése alatt minekutánna jól kipihente 
magát, és ha még el nem tévedett, továbbíttatik a tan-
felügyelőséghez, hol gondosan összegyűjtetvén, mikor 
már jól felszaporodott, összeszámíttatik az egész restantia, 
minden fél napot 50 krra becsülve, s ekként egy-egy 
mulasztó gyermek javára olykor 20—30 s több forint 
is több esík. Valódi iskolai takarékpénztár. Minthogy 
pedig falun mint városon a szegény embernek van leg-
több gyermeke, minthogy továbbá a szegény ember 
gyermekének nem szokott lenni téli ruhája, s annál-
fogva legtöbbet az mulaszt: a büntetéspénzből is leg-
több a szegényekre esik. A föls/ámítás megtörténvén, 
a hosszú liszta kiküldetik a behajtás végett a községi 
elöljáróságnak. Van aztán hajsza, de nagy, fenekestül 
fordul fel az egész fa'u, s ha aztán előadja migá t az az 
eset is, h i g y abból a másik iskolából, melynek külön-
külön törvénye vany nem jelentetett be mulasztás: akkor 
jaj annak a papnak, a ki olyan zsarnok. Egymást éri a 
szemrehányás, de akad fenyegetés is : oda térünk, hol 
nem bánnak oly pogányul a szegény emberrel. 

í gy volt eddíg. 
Én azt hiszem, hogy a törvény midőn pénzbünte-

tést szab a mulasztásra, célja nem minél több pénzt hará-
csolni az iskolai pénztár javára, hanem a mulasztások 
számának minél kevesebbre leszállítása. Ez azonban az 
eddigi gyakorlat szerint nem történhetett meg, mert 
hiszen mikorra a büntetés alkalmaztatott, már akkor a 
sok mulasztás végbe ment. Miként lesz jövőre ? Azt hi-
szem hogy nem sokkal jobban, mert Pest-Kiskunmegyé-
nek 1886. évi vég/ése egy lépéssel közelebb megy 
ugyan a törvény intentiójához, midőn 6-ik sz. a. azt 
mondja : »a községi elöljáróság szigorúan odautasíttatik, 
hogy a fél-fél havonkint beküldött mulasztási kimutatás-
ban jelölt igaztalanul mulasztók szüleivel szemben, az 
ív beküldése előtt, 10 nap alatt az ott kívánt intézke-
déseket tegye meg«, ámde e végzés is huszonöt napot 
enged a mulasztásra. Mi lenne tehát a teendő? Az, hogy 
a legelső mulasztásnál rögtön alkalmaztassák a törvény, 
és pedig úgy a mint írva van : először szóbeli intés, s 
ha ez nem használ, az 50 kr büntetés. Ennél csak ritka 
esetben lesz szükséges tovább menni, mert tapasztalá-
som szerint nem a büntetéspénz mennyisége, hanem a 
törvény pontos alkalmazása az, a mi üdvösen imponál. 
A túlhajtott büntetés elkeserít, de az idejében és mód-
jával alkalmazott térít és javít. 

Földvári László, 
lelkész. 

T A R C A. 

A tudományos s különösen az egyháztörténelmi 
seminariumokról. 

(Folytatás.) 

4 A tudományos seminariumok a felső oktatás céljának 
keretében, különösen a theol. intézeten. 

A keretbe illesztés dolgaival — az eddig mondottak 
a 'apján — hamar végezhetünk. A határozó itt minden-
eseire a felső oktatás célja megállapításánál elfoglalt 
álláspont. A gyakorlat emberei — a kik sok szükséges 
dologban nagy idealismust látnak — a tudományos se-
minariumokat nagyon nélkülözhető intézményeknek fog-
ják mondani; »bonum« vagy talán »malum supperadi-
tum«-nak. Kell is a temetni, keresztelni, esketni s pré-
dikálni tudáshoz tudományos seminariumi iskolázottság ! 
Csak a tankönyvek vagy collegiumi füzetek tartalmával 
tudjon a vizsgálatok alkalmával beszámolni a tanítás 
tárgyaival el- s túlhalmozott »szegény* theologus, a 
kinek untig elegendők a homiletikai s katechetikai gya-
korlatok — seminariumúl! — S a gyakorlat embereinek 
mi igazat adunk, az ő szempontjukból, azaz, ha belehe-
lyezzük magunkat az ő — természetesen nem helyesel-
hető — álláspontukba. Azon színvonalon, melyre ők — 
a tudományok derekas ápolásának mellőzésével — a 
felső oktatás célját helyezik, valóban felül ütik meg a 
mértéket a tudományos seminariumok. Az előadásokat 
szorgalmasan megtartó tanár s az előadásokat szorgal-
masan látogató és hallgató tanuló azon kezesség, s fel-
tétel, mely alatt — szerintök — a felső tanintézet fel-
virágzása biztosan várható. Hát hiszen csak várják e 
virágzás tavaszát ! 

Tekintve azt, hogy magyar protestáns egyházunk 
tudományosság dolgában — általános beismerések sze-
rint — igen nagyon hátra van, főleg Németországgal 
szemben; tekintve ugyancsak azt is, hogy maga hazánk 
»geographiai fekvésénél fogva fennmaradása érdekében, 
versenyre van kényszerítve államélete minden terén . . . 
tehát a közmívelődés mezején is; mely verseny annál 
nehezebb reánk nézve, minthogy a külföld több százados 
múlttal előz meg bennünket, kiknek nemcsak haladnunk, 
de azokat utóiérnünk is kell« 34) : nekünk valóban elodáz-
hatatlan kötelességünk a tudományok fejlesztésére, illetve 
fejlettségére minden erőnkből törekednünk. Teszsziik-e 
ezt, ha a felső tanintézetekben — tehát sorban a hit-
tudományiakban — nem látjuk a tudományok fejleszté-
sének igen alkalmas színhelyeit, műhelyeit? Óvakodjunk 
azonban mindig az egyoldalúságoktól! 

így az idealistikus felfogástól, melynek embereiről 
— mint azt már fentebb ís szóvá tettük — elmondhatni, 
hogy szintén sok szükséges dologról megfeledkeznek. 
Nem is lehet az azoknál másképen, a kik a tudomány-
mívelő akadémiáknak feladatát összetévesztik a tudomány-
tanító akadémiák hivatásával, hol a professor, mint egyen-
rangúakhoz szól, tanítványaihoz, szerintök. Hogy az 
idealistikus rendszer a tudományos seminariumokat nem-
csak nem zárja ki a felső oktatás mezejéről, de sőt 
ellenkezőleg nekik fényes, domináló helyet jelöl ki, mi 
hasznai Mikor ez nem a köznek javára, hanem egyesek-
nek, azoknak a kiválasztottaknak pedig veszedelmére 
szolgál. Veszedelmére? Hát igen. Mert a mint nem kép-

34) Olv. Fodor József: »A harmadik egyetem kérdése* a Magy. 
Tanügyben XII, k, 4. f, 169. 1. 



zelhetjük rossz vagy középszerű elméjűek tudományos 
egyesülését másképen, mint a haladás szellemétől meg-
óvottan, úgy viszont nem állhat fenn csupa jelesekből 
álló collegium a nélkül, hogy tagjai között egyúttal az 
önhittség, irigység is ne ütne tanyát, nem is szólva az 
élet praktikumának elhanyagolásáról s általában a való-
nak nem igazi színében való szemléléséről, a mi ezen 
egyoldalúságnak nehezen kétségbevonható következ-
ménye. (Mert ember a lángelméjű is »törpe, gyenge«). 

Nem marad tehát más hátra, mint középúton járó 
rendszerünknél megmaradnunk; néki pálmát adnunk. S 
ezt cselekedve fogunk tudni számolni a tényleges viszo-
nyokkal is, meg a magasabb tudományos érdeknek is 
szolgálhatunk ; fogjuk tudni a gondolkodást összeegyez-
tetni jól a cselekvéssel, a theoriát a praxissal, más szó-
val leszünk képesek életolctatdst adni ; s fogjuk tudni végiil 
a tudományos seminariumi intézményeknek is megillető 
helyeiket kijelölni. 

Az egyoldalúan idealistikus s egyoldalúan prakti-
kus felső oktatási rendszereket combináló rendszer híve 
van azon szerencsés helyzetben, hogy a combináltakból 
átveheti mindazt, a mi bennük jó. Az idealistáktól meg-
tanulja, hogy a professornak tudósnak kell lennie, a tu-
dományokban búvárkodnia, azokat fejlesztenie, előbbre 
vinnie kell; megtanulja. »hogy tanulmányozása eredmé-
nyeit, tekintettel azon útra a melyen az eredményre 
jutott az ifjúságnak — mint tudóssá válni hivatottnak — 
előterjeszteni s hallgatóinak ez által alkalmat kell nyúj-
tania a személyivé vált tudománynak szentélyébe való 
bepillantásra (előadások), valamint alkalmat kell nyújtania 
arra is, hogy a tudóscá készülők önmunkásságuk előter-
jesztése és thhez fűződő eszmecsere alapján a. részlet-
tanulmányozások helyes útján haladjanak s felvilágosí-
tást nyerjenek (seminariumok).«35) A gyakorlat embereitől 
meg megtanulja, hogy a főiskolai professornak paedagogus-
nak kell lennie, kinek nemcsak néhány kitűnő elmével, de 
vegyes tehetségű többséggel van dolga, melyet azért, 
mert nem annyira a tudomány, mint inkább a cselekvés 
számára kénytelen előkészíteni, elhanyagolnia nem sza-
bad, mely többséget ha tudományra nem foghat is, de 
rajta legalább a szoktatás és jellemalkotás munkáját be-
csülettel bevégezni tartozik; megtanulja, hogy az a tanár, 
»a ki figyelme javarészét, napos oldalát a tudomány 
felé fordítja, s csak északos oldalával tekint a tanuló 
felé*, nem jó tanár, valaminthogy azon felső iskola 
»mely az életmentés munkáját elhanyagolja, s csak a 
partra jutottakkal szorít kezet* s a habokban vergődők-
kel nem törődik — nem alma mater, s az egész eljárás 
nem paedagogiai eljárás. Mert valóban 36) »az a néhány 
kitűnő tanuló nem nyújt kárpótlást a nagy tömeg el-
hagyatottságáért és az a 8, legfeljebb io°/0-a tanulóink-
nak, kiket a tudomány szentélyébe bevezetünk, aligha 
járul nagyobb szellemi s erkölcsi erő-összeggel a nem-
zeti szellem tőkéjéhez, mint a mennyivel az Isten szá-
mába hagyott 9O°/0 a nemzet értelmi és erkölcsi ere-
jét apasztja.® Azért tehát a kiváló tehetségű, magasabbra 
törő, tudóssá igazán válni akaró tanulókat buzdítani el-
mulaszthatatlan kötelesség, hiszen ők drága kincs, melyet 
elveszteni vétek ; azonban a nagy többséget sem szabad 
elhanyagolni, hanem neki is módot kell nyújtania a tö-
kéletesedésre, haladásra. így kell törekedni a tökélyben 
rejlő ideál felé! 

35) Egy kiváló idealista szavai. 3C) Mely idézetünkre s az előző kettőre nézve olv. Felméri 
Lajos »Az iskolázás jelene Angolországban« című derék munka II. k. 
322, s 329. 1. 

íme a combináló felső oktatási rendszer szép, de 
nehéz feladata! 

Keretébe igen jól be lehet illeszteni a tudományos 
seminariumokat is. A beillesztésnél — a mondottak alap-
ján — következő szabályok kínálkoznak vezérlőkül a 
theologiai intézeteken : 

1) az intézetbeli theologusra pályája folyamán nem 
minden seminarium kötelező, 

2) bizonyos — meghatározott — számú s szabadon 
választott semnariumot azonban látogatni s benne mun-
kálkodni tartozik mindegyik azon megszorítással, hogy 

3) a magyar prot. egyháztörténeti seminariumnak 
legalább egy féléven át (s a praktica-theologiainak tovább 
is) működő tagja legyen. 1 

Az első tétel, nemcsak a kényszerítésnek igen sok-
szor s talán itt is áldásnélküli voltából, nemcsak tekin-
tettel a hallgatandó tárgyak halmazára észbeveendő 
»sunt denique certi fines« okáért, hanem azért is ajánlja 
magát, hogy általa alkalom nyujtátik egyeseknek, hogy 
egy vagy több theolog. tudományra, melyekhez kiváló 
hajlandósággal vannak, jobban ráfordíthassák figyelmö-
ket, a minek egyházunk s a tudomány kárát bizonyára 
nem vallaná. A második tétel pedig, melyben a jóra 
irányuló fokozás lehetősége is meg van, mint a tansza-
badságnak szükséges korlátai egyikét épen nevelési szem-
pontból is ajánlhatjuk, mert nem osztozhatunk — főleg 
ha theologiai intézeteinkre gondolunk — azon német-
országi — noha itt sem mindenütt honos — felfogásban, 
mely a teljes tanszabadságnak — a vele való visszaélé-
sek eltűrésével is — minden áron fenntartását üdvösnek 
tartja az egyetemeken. 

A mi végül harmadik s utolsó tételünket illeti, 
melyben a theol. akadémiai hallgatók seminariumválasz-
tási szabadságának megszorítása foglaltatik: a bizonyítás 
beleolvad mindabba, amit értekezésünk további folyamán 
tárgyalni feladatunknak tartunk. 

II. 

Az egyháztörténeti seminarium. 

5. Történet, világ- s egyháztörténet: mivolta, feladata s 
módszerei. 

Az egyháztörténelmi seminarium feladatának, va-
lamint a feladat megoldását feltételező módszer megha-
tározását, megvilágítását megelőzőleg szükségesnek tart-
juk magának a történetnek, közelebbről egyháztörténet-
nek (történetirásnak s oktatásnak) mivoltáról, feladatáról 
s módszereiről pár szót ejteni. 

Történetnek nevezzük azt, a mi történt, s az el-
beszélést is róla 'ó') — mondja — Hase. Ebből folyólag 
a történet, valamint a történetírás s tanítás feladata nem 
lehet más, mint a történt dolgoknak ábrázolása, előter-
jesztése ; az ábrázoltnak elsajátítása, öntudatba fölvétele 
pedig a történettanulás dolga. S mik azok a történt 
dolgok ? Úgy nevezzük őket, hogy tények, művek, ese-
mények, jelenségek stb., szóval a valóság, még pedig a 
folyton folyvást változó valóság tárgyai, melyeket tevé-
sökben megismerni s megismertetni a történet feladata. 
Mert van nem változó valóság is. Ez a természet, mely-
nek nincs története, csak leírása, valamint a természet-
nek s az egész mindenségnek ura, Isten, ki levésnek nincs 
alávetve. 

A történt dolgok azonban csak részben szemlélhe-

37) Dr Kari Hase : »Kirchengeschichte auf der Grividlage aka-
demischer Vorlesungen.« Leipzig 1885. I. Theil 2. §. 



tők az érzéki világban, a többit — mondja Humboldt38) 
— hozzá kell érezni, következtetni, kitalálni. Más szóval: 
a történet nem csupán a történtek ismerete, hanem 
ismerete egyszersmind azok összefüggésének, rejtett oká-
nak. S az út, melyen ezen felfedezendő ok, a részeket 
egybekötő összefüggés ismeretére jutunk, az érzéki vi-
lágból ki, egy más szellemi, erkölcsi világba, az ideál 
hónába vezet. De itt már s ekkor a történet fentebb 
adtuk feladata valóságos misszióvá bővül ki. Itt a tör-
ténet tulajdonképen »az erkölcsi világ, a mint benne 
minden támad, növekszik, kifejlődik«,39) melynek leg-
főbb szellemi tényezői a szabadság és felelősség. »En-
seigner le passé, non seulement á la mémoire, mais á 
l 'intelligence; retracer non seulement les faits, mais leurs 
sentet leur lieu; mettre en scéne les hommes qui ont 
influé sur le cours des choses; retrouver et peindre, sous 
les noms propres et les événements particuliers, la des-
tinée et les travaux, les victoires et les revers de la 
société et de l'áme humaine ; telle esi la grandé mission 
de l'histoire, mission bien incomplétement comprise jusqu'á 
nos jours«.40) 

A külső események, tények csak testét alkotják a 
történelemnek, melyben lélek, szellem is van, csak fel 
kell ismerni; eszmék, csak meg kell azokat látni. A 
történelemnek, úgy előadásának, mint Írásának dicsőséges 
hivatása — Humboldt szerint — »az emberiségen ural-
kodó eszmék ismerete s ismertetése.* A vezéreszme 
pedig a fejlődés eszméje. S a fejlődés célja ? Más nem 
lehet, mint a »salus«, még pedig a keresztyénség, mint 
igazi emberiség szent eszméi által megdicsőített salus. 
így értelmezzük mi a történetben azt, mit Guizot az 
»élet lehelleté«-nek, Humboldt »Lebendiger Hauch«-nak 
s Droysen »történeti intuitio«-nak nevez. 

A szellemi oldalt s az eszméket azonban nem sza-
bad mindennek tekintenünk, nem szabad mellettök a 
tényeket eltakarnunk, meg a pergamentumokat. Bajos is 
volna ezt tenni. Hiszen az eszme láthatatlan valami, 
melynek, hogy láthatóvá legyen, külsőülnie kell, meg-
jelennie. Megjelenik a történeti institutiókban, nemkülön-
ben a számokban s nevekben is, melyeknek mint a tör-
téneti élet szintén alkotó részeinek, méltatása elmarad-
hatatlan, ismerete nélkülözhetetlen. 

(Folyt, köv.) Krupecz István, 
pozsonyi theol. m.-tanár. 

B E L F Ö L D . 
N y i l t l e v é l 

Tiszt. Szöts Sándor dévai reform, lelkész xírnak »A hunyadmegyei 
magyarok eloláhosodása és a református egyház« cimű közleménye egy 

pontjára. 

A »Prot. egyh . és iskolai lap« folyó évi 35-dik 
számában ezt méltóztatott mondani : »új pénzintézetek 
létesítésére pedig, melyből már is több van az elégnél, 
semmi szükségünk.« 

Bocsásson meg tiszt, úr, ha becses közleménye ezen 
egyetlen egy pontjára mint ismeretlen, igénytelen észre-
vételemet bátorkodom megtenni. 

Örömmel üdvözlöm Hunyadmegye pénzintézeteit, 
mert ezek első sorban a nép érdékében munkálkodnak, 
és ha hivatásuk magaslatára fel tudnak emelkedni, kiszá-

8S) V. ö. Századok. 1885. VIII. f. 92. lap. 
39) Századok. 1885. VIII. f. 96. lap. Droysen idézett szavai. 
40) Olvasd Guizot »Histoire de la Civilisation en Europe* című 

mű bevezetésében. 

míthatatlan a haszon. A magas kormány a postatakarék-
pénztárak felállításával is szaporította a pénzintézeteket, 
de még akkor sem volna elég, ha az összes posta-állo-
mások postatakarékpénztárakkal volnának összekötve, az 
én nézetem szerint oly helyeken is, hol posta-állomás 
nincs pénzintézetnek kellene lenni; és egy kis buzgó-
sággal minden 3—400 lelket számláló községben fel-
állítható. Mert kérdem az a szegény földmíves, iparos, 
vagy napszámos, kinek elfogyott a lisztecskéje, kihez 
fordul, ott a hol pénzintézet nincs, hanem ha, az uzso-
ráshoz? mert ilyen van mindenütt. A szomszéd városba 
hol pénzintézet van, 5 — 30 kim. távolságra 5—10 frtért 
nem mehet el, de meg hiába is menne, mert ott nem 
ismerik, fordul tehát egyedüli megmentőjéhez az uzso-
ráshoz, s annak leköti testét, lelkét gyakran a szó szoros 
értelmében. Ha tehát azt akarjuk, hogy ezen polypok 
mentül szűkebb határok közé szoruljanak, mert nincs 
erő, nincs hatalom, mely őket kiirthatná, úgy állítsunk 
minden egyes községben, szövetkezés folytán pénzin-
tézetet. 

Az a mit én a közönség jól felfogott érdekében 
minden pénzintézettől megkívánok, a következő : Legyen 
1) a kezelés egyszerű, 2) a kamat olcsó, 3) a kölcsön-
törlesztés könnyű, 4) a megtakarított fillérek (tőke) elhe-
lyezése biztos. 

A segély-egyletet, mint szövetkezetet tartom olyan-
nak, mely úgy a 3—400, mint a 30—40,000 lelket 
számláló községekben leginkább megfelel a nép érdeké-
nek. Lássuk tehát. 

1. A kezelést. Ez oly egyszerű, hogy a mely köz-
ségben pap, vagy tanító van, ott felállítható. Egyetlen 
egy ügybuzgó emberre van csak szükség, a ki a segély-
egylet élén áll, a ki egy értelmes iparost, vagy földmí-
vest a titkári és pénztárnoki hivatalban vezethet, begya-
korolhat. 

2. A kamatot. A kamatláb i°/0—2°/0 közt válto-
zik. Oly olcsó pénzt sehol nem lehet kapni, mint a 
segély-egylettől, mert az adós egyszersmind részvényes 
is, nem úgy mint más részvényekre alapított pénzinté-
zetnél, a hol az adós igen ritka esetben részvényes, míg 
a részvényesek 10%—5°°/o osztalékot kapnak részvé-
nyeikre, addig az adós fizet 7°/0— I5°/o kamatot köl-
csöne után. Igaz hogy a kamatláb a legtöbb segély-
egyletnél 6°/0 a kezelés 1 °/o—2°/o összesen 7%,—8°/0, 
de ne feledjük, hogy az adós részvényes is, s betéteire 
mint részvényes 6% kamatot, s ezenfelül még osztalékot 
is kap, úgy hogy a kamat, a mit tényleg fizet, i ° / 0— 
2°/0. Melyik pénzintézet adhat ily olcsó kamatra pénzt ? 

3. A kölcsön-törlesztést. A heti 10 kros betét köl-
csön törlesztésre fordíttatik, ily könnyű módja az adós-
ság lefizetésének sehol sincs. Hány ember van, a kinek 
évek hosszú során egyszerre nincs 100 forintja, és íme 
kölcsön kell venni 100 frtot, meglehet egész életében 
nem lesz képes letörleszteni a tőkét, a segély-egyletben 
pedig 5—6 év alatt heti 30 kros betétellel törlesztve 
van, ezen felül néhány megtakarított forintot kap. 

4. A tőke elhelyezést. Nincs, senki, a ki ne óhaj-
taná, hogy tőkepénze legyen, öreg napjai, vagy családja 
biztosítására, és mégis hány ember van még ott is, hol 
helyben van a takarékpénztár, ki a megtakarítható fillé-
reit nem helyezi el. Miért? mert vagy azt mondja, nem 
»muszáj«, vagy p e d i g : azzal az egy pár krajcárral, vagy 
forinttal nem érdemes elkezdeni, majd ha egy kerek 
összeg lesz; ámde a zsebben levő pénz apródonként el-
fogy a nélkülözhető kiadásokra. Á segély-egyletekben 
pedig hetenként >muszáj« betenni, ha már egyszer el-
kezdte, a maga 10 krját, azután meg érdemes is elkez-



deni azzal a i o kros heti betéttel, mert egy év végén 
5 frt 20 krra, vagy 52 frtra vagy nagyobb összegre 
kerekedik ki a megtakarított tőke. Hogy a segély-egy-
letbe elhelyezett pénz biztos helyen van-e, arról, min-
denki maga győződhetik meg az évi közgyűlési jelen-
tésekből, ott van a közgyű'és által választott igazgató-
tanács és felügyelő-bizottság, ezek tagjai az egylet 
vagyonáért egyetemlegesen felelősek az 1875 évi keres-
kedelmi törvény értelmében vezetni. 

Hogy ilyen segély-egyletre ne volna szüksége 
Hunyadmegye minden egyes községének, azt én fel nem 
foghatom. Minden községben ismerik az emberek egy-
mást, tudják ki szorgalmas, takarékos, ki nem ; az előb-
beni, ha nincs is ingatlanja kezeseket kap, míg a pazarló, 
ha telek földje van is, nem kap kezest, mert ismerik, 
hogy rosz fizető. 

Az »Erdélyrészi magyar közművelődési e g y e s ü l e t -
nek és a vele szövetkezett magyar társadalomnak pro-
grammjába kellene felvenni igénytelen véleményem szerint 
a segély-egyletek, mint szövetkezetek ismertetését és 
terjesztését, ez pénz áldozatot nem kiván, legfelebb a 
segély-egyletek ismertetéséről népiesen írt rövid füzetek 
sajtó alá bocsátása kerülne valamibe, a segély-egyletek-
től származó haszon pedig kiszámíthatatlan. Azok az 
5—10 forintos uzsorásoktól vett kölcsönök, melyekre 
50%—1000°/0 kamatot fizetnek a szegény emberek, 
több kárt okoznak évenként a magyarságnak, mint az 
eperjes-nagykároly-torockói tűzvész. 

Tiszt, úrnak egy segély egyleti alapszabályt tiszte-
lettel postán küldök. 

Mészöly Győző, 
ev. ref. lelkész. 

Ö n v é d e l e m . 
(Folytatás és vége.) 

A Mutatvány bírálatánál egy igen sajátságos és 
szembetűnő eljárásról győződhetett meg a figyelmes 
olvasó. Biráló ugyanis elképzelvén, hogy egyes dallam-
tételeket miként összhangosított volna ő, ha látta, hogy 
az én harmonizálásom nem az ő ízlése s képzelete sze-
rint alakul, azonnal kész volt az Ítélettel: nem valami 
szép, nem kellemes benyomást tesz, jobb lett volna, 
szebb lett volna, szebb harmóniai kapcsolatot nyer-
tünk volna stb. Nagyon természetesnek fogja találni 
mindenki, hogy az efféle megjegyzésekre, melyek a 
biráló egyéni ízlését állítják előtérbe, melyek csak arra 
valók, hogy velők hasábok teljenek meg, semmit sem 
szólok. Megengedem én, hogy az ajánlott harmonizálás 
bírálónak sokkal jobban tetszik, csak azt találom külö-
nösnek, hogy az ekkép ajánlatba hozott, olykor világo-
san megnevezett harmóniai kapcsolatok rendesen egybe-
vágnak a Nagy Károly-féle összhangosítással, mint pl. 
a XXIII. zsoltár első és harmadik sorára tett ajánlátok ; 
így tehát azok még az eredetiség érdemében sem ré-
szesülhetnek. Többször használtatik továbbá a Mutatvány 
bírálata folyamán az ilyen kifejezés: a harmóniai össze-
köttetés nem teljesen correct, a feloldás nem egészen 
szabályszerű stb. Az ily megjegyzések többnyire oly 
hangzati összeköttetéseknél fordulnak elő, midőn a dis-
sonans akkord a kezdő tanulók számára előirt mintáktól 
eltérőleg nem közvetlen feloldásban. részesül. Biráló pél-
dául sohasem késik kárhoztató ítéletével, ha a 2. lépcsőn 
eső septakkordot dúrban és mollban, vagyis az Ábrányi 
által úgynevezett 2. és 3-ik osztályú hetes hangzatot, a 
második fordítású tonica hármasnak mint quart-sext 
akkordnak közbeejtésével látja a dominant hármas vagy 

dominantsept akkordba vezettetni, mint az a XXIII. 
zsoltár első sorának második, XXVII. zsoltár második 
sorának ötödik, s a 63. dicséret 2-dik sorának hatodik 
hangzatánál látható. Pedig mindenki tudja, ki az össz-
hangzattanban olyan a milyen jártassággal bír, hogy a 
feloldásban a dissonans hangzatok, tehát a szóban forgó 
akkordok is, egyes hangok továbbvitele, egymással fel-
cserélése, chromaticus elváltoztatása, sőt néha rokon ak-
kordok közbeszúrása által nemcsak hátráltathatok, hanem 
az épen most említett zenei fogások alkalmazása, olykor 
a hangok euharmonicus felcserélése által egészen más 
irányba, más hangnembe is vezethetők. És bár igaz, 
hogy mindezeket Ábrányi összhangzattana még nem 
tárgyalja, mert a szűkített hetes, vagy elhagyott alap-
hangú kis nonen akkord kezelési módozata, különféle 
alkalmazása, a hangzatok többértelműsége, megmásítása, 
az Euharmonia és Modulatio tana s t b , melyek pedig 
mind kiegészítő részét képezik az összhangzattannak, — 
egy későbbi kötetnek vannak fennhagyva : mindazáltal a 
kérdéses 2-ik és 3-dik osztályú hetes akkordoknak mint 
cadenzionalis jellegű hangzatoknak oly alkalmazása, mint 
az a Mutatványban és a Chorálkönyvben is többször 
látható, ezen összhangzattan VIII. fejezetében a 195-ik 
lapon közölt példák között már szemlélhető. Úgy tetszik 
tehát, mintha biráló jobban szerette volna, ha ezen és 
más akkordok alkalmazásában a legelemibb szabályok 
szerint gépiesen járok e l ; pedig Ábrányi maga írja a 
66. lapon : »Ismételve megjegyezzük, hogy ez alkalom-
mal csak a táblázat 13 törzshangzatának természetes és 
szabályszerű feloldási módjáról van szó. A kivételeket s 
a művészi mesterséges alakulásokat csak akkor fogja a 
tanuló érteni, ha előbb ezekkel jő tisztába* ; midőn pe-
dig a szabályszerűségeket letárgyalja, így ír a 187-dik 
lapon : »Ha e szabályok szerint már könnyen tud dol-
gozni a tanuló : akkor szabadságot vehet magának azo-
kon kívül is oly harmóniai combinatiokat tenni, melyek 
e szabályokkal nem mindenkor egyeznek meg. A mai 
zeneirály sok ily szabadságot enged magának, melyek 
ellen nem is lehet aztán kifogás* stb., néhány sorral 
alább pedig felhozza, hogy : »Sok oly finom kivétele és 
megkülönböztetése van a harmóniai szabályoknak, me-
lyekről e munka 2-ik kötetében lesz bővebben szó.« íme 
tehát Ábrányi maga beismeri, hogy összhangzattana még 
nincs befejezve, mégis azt kívánja tőlem biráló, hogy 
csak az ott közölt szabályok szerint járjak el az énekek 
harmonizálásánál. Hogy pedig a »kevésbé szabályszerűek-
nek* tartott hangzati összeköttetések helyesek, nem 
idézve a különféle zeneművekben nagy számmal kínálkozó 
példák közül csak egyet is : ismét Lehmann fenntem-
lített műve 60-ik lapjára utalom birálót, hol a kifogásolt 
akkordokat általam eszközölt alkalmazás szerint hang-
jegypéldákban is szemlélheti. 

Leszámítva tehát azon harmóniai tételeket, melyek 
biráló által kevésbé szépeknek s nem eléggé szabály-
szerűeknek mondattak, a még fenmaradt egynehány ki-
fogás részletes vizsgálatára térek át. 

A XXX. erdélyi éneknek oly magas hangkörben 
megtartása, mint az az erdélyi énekeskönyvben, Sz. Nagy 
Károly kidolgozásában, sőt Zsasskovszky Énektárában 
is látható (8. sz.), magának az éneknek közkedveltségé-
ben, szövegének magasztos és fenszárnyaló tartalmában 
s ünnepi alkalomszerűségében leli magyarázatá t ; ugyan-
ezen ok vezérelt a Chorálkönyv 135. és 145. számú éne-
keink magasabb intonálásában ís. Hogy pedig a legnagyobb 
figyelemmel voltam a gyülekezet hangterjedelmére, bi-
zonyítja, hogy Chorálkönyvemben igen sok ének, melyek 
Nagy Károly Karénekeskönyvében — véleményem sze-



rínt is — magasan vannak feltéve, egy vagy néha két 
hanggal alacsonyabb hangkörben van feldolgozva.- És 
míg Nagy K. 34 éneket intonált oly magas hangkörben, 
hol biráló nézete szerint a népéneklés kiabálássá fajul, 
addig nálam csak öt ének található oly magas alkalma-
zásban. A hangzatoknak lehetőleg fordított állású hasz-
nálatát következőkép indokolom. Oláh úr is elismeri 
nevezetesen, hogy egyes dallamsoroknak tökéletes befe-
jezést kell nyerniök, más szóval, hogy a harmóniai súly-
pontnak a zárakordra kell esni ; már pedig bizonyára 
tökéletesebb a záradék, ha a hangzatok már a dallam 
folyamán úgy alakulnak, hogy azoknak sima lefolyása 
— mit pedig a hangzatok fordított alkalmazása által 
lehet elérni — semmivel nem zavartatik s nem tartózta-
tik fel egyenes állású már magukban a nyugalom érze-
tének felköltésére alkalmas akkordok gyakori használata 
által. Ellentétben tehát biráló nézetével, mintha minden 
ütemben megnyugvásra kellene a hallgatót előkészíteni, 
én azt csak a sorzáradéknál találom feltétlenül szüksé-
gesnek. A negyedik sor második hangzatát az F. tonica 
hangzatba kellett volna biráló szerint vezetni, hogy az 
alhang monotomiája megszűnjék. Hogyan lehet itt az 
alhang menetét monotomnak nevezni, midőn minden 
hangzatra más alhang jő? (F. G. F. G.). Sőt csodálatos, 
épen akkor állott volna elő nem ugyan alhangi, hanem 
összhangzati monotomia, ha a biráló által ajánlott össz-
hangosítás vétetett volna alkalmazásba, mert ekkép a 
harmadik hangra ugyanazon akkord jött volna, mint a 
negyedik sor első vezérhangjára. Két vagy több egy-
másután következő dissionans akkord iigyes és ízléses 
alkalmazása ellen sem lehet joggal kifogást emelni. 
(Bach 146. és 279., Fischer 5-ik számú Chorálja). Nem 
akarná Oláh úr a verssorok kezdő hangjánál a disso-
náns hangzatok használatát sem megengedni, pedig az 
ő könyve I. Rész 21. szám alatt ugyanezen éneknél a 
a 2. és 8-dik sorok elején hasonlókép dissonans akkor-
dokat láthatunk Nagy K. Karénekes könyvében egyébb-
iránt 23-szor, Chorálkönyvemben pedig 16-szor fordul 
elő dissonans hangzat sor kezdetén. Az ütembeosztás 
sem hibás, mert a dallambeli hiányzó negyed hangjegy 
értékét a közbeiktatott interludiumok helyettesítik. 

A Mutatvány többi énekeire tett észrevételek kö-
zül vajmi kevés az, mi már eddigelé cáfolatot nem nyert. 
Unalomig telve vannak azok az egyéni ízlésre támasz-
kodó különbnél különbféle ajánlatokkal, melyeknek ko-
moly és szakszerű bírálatnál semmi he lye . Nézzük 
azonban azon egy pár tételt is, mit a sok polyvából 
még kirostálni lehet. 

Hogy a XXIII. zsoltár három első akkordjának 
összekötésénél hol van a teljesen hibás s egyáltalán 
meg nem engedhető szólamvezetés, a legnagyobb figye-
lem mellett sem tudtam felfedezni. A következő pont-
ban felemlített alhangi hetedlépésre, bővített lépésekre 
s tiltott ötödmenetre már az általános bírálat tárgyalása 
alatt volt szerencsém válaszolni. A negyedik sor zár-
hangzataival teljesen megegyező szólamvezetést s felol-
dást találunk Nagy K. CIV. zsoltár kidolgozásában a 
hatodik sor végén, valamint Bach 12. és 112. számú 
énekeiben. Az ötödik sor hetedik hangzata alhangjának 
azért nem szabad a biráló által ajánlott negyed lépést 
tenni, mert ezen szólamvezetés mellett a 8-dik akkord 
Tenor ja s a 9-dik akkord Bassusa között keresztállás 
jöt t volna létre. Az ötödik sor záradéka után látható 
altbeli kilenced ugrás a Chorálkönyvben más szólam-
vezetés alkalmazása által meglett ugyan szüntetve, de 
ha így maradt volna is, kevésbé lehet kifogásolni, mert 
fermáták után az énekesnek elég ideje van a távoleső 

hangviszonyt is kimérni, s itt annyival könnyebb a felső 
B-t találni, mert az alsó A oktávja a felső 5 -nek vezér-
hangjaként szerepel. Magas hangszökéseket különben 
gyakran látunk sorzáradék után; Nagy Károlynál pél-
dául a XXIV. zsoltár első és második, XXX. zsoltár 
harmadik és negyedik, XXXI. zsoltár negyedik és ötö-
dik, LIV. zsoltár hetedik és nyolcadik, LXXXVIII . 
zsoltár első és második, 72-ik dicséret negyedik és ötö-
dik sorai között ; Bach Sebestyén »Choralgesánge« mű-
vében pedig mindjárt a 2-ik számú Choral második és 
harmadik sorai között az alt szólamban meg lehet ta-
lálni a kifogásolt kilenced (H Gis) ugrást. 

A XXVII. zsoltár szemléjére is keveset mondha-
tunk. Hogy a 4. és 5. sor közt tényleg létező kereszt-
állás meg van engedve, ki lett már mutatva általam ; 
ugyanezen keresztállás látható (Fis F) különben Oláh 
úr neve alatt a II. kötet 53-ik lapján a hetedik iiteny-
ben. Hogy biraló a 6. és 7-dik hangzat összekötésénél 
keresztállást lát, ezzel zenetani nagy járatlanságát bizo-
nyította be, mert a Tenorbeli emelt hangot (Aís) ugyan-
ezen szólamban az vl előzvén meg, ezt még a legjobb (?) 
indulattal sem lehet keresztállásnak tekinteni. Az utolsó 
sor zár hangjaira pedig azért óhajt »spongyát« tétetni, 
mert szerinte a hangzatok Össze vannak tördelve, mert 
tökéletes záradék nem alkalmaztatott, s mert az alhang 
szabálytalan lépést tett. Ha biráló összetördelésnek ne-
vezi, ha két egymásután következő dallamhangra az 
akkordok kétféle állásban lettek alkalmazva, legyen véle-
ménye szerint. Hogy tökéletes zárlat nem alkalmazta-
tott volna, nagy merészség állítani, mert a zárhangzatot 
az ő bevallása szerint is dominant hármas és heted 
akkord előzi meg, még hozzá úgy az alhang mint a 
vezérdallam a tonica hangzat alaphangján végződik, ennél 
pedig tökéletesebb zárlatot a zenetan nem ismer. A 
szabálytalan lépés pedig az alheted lépés lenne, mi 
Bachnál is többször előfordul; Oláh úr könyvében is 
található, mint már fentebb kimutattam. Utalom egyébb-
iránt bírálót Fischer 261. számú Chorálletételére, mely-

Í nek utolsó sorában nemcsak a hangzatok annyira kár-
hoztatott összetördelését, hanem a szabálytalannak tar-

I tott alheted lépést is megláthatja. Legyen szíves tehát 
biráló a nagy nevű Fischer kidolgozására is t>spon~ 
gyát* tenni! 

A kezdő ének bírálatánál a tized hangközt sem 
engedné már meg Oláh úr, holott Bach tiz első Chorál-
jában 40-szer látható tizenketted hangköz. A 4-dik sor 
zárhangzataról az 5. sor kezdő hangzatára még képzelni 
is bajos könnyebb átmenetelt, mégis kifogásolja azt. A 
hetedik sorban látható bővített negyed lépés {FH) pedig 
ugyancsak megengedhető, mert az alt szólamnak F-rőí 
E-ra ugrásában az ezen sor második hangzatában lát-
ható vezérszó'am (H) b :ztos támpontot nyújt . Különben 
pedig nevezetes, hogy biráló úr az ilyen ugrást lefelé 
használva (H F, Gis G stb.) különösen kedveli; látható 
ez művében a II. kötet 4., 7., 9., 10 , 11., 14., 16.f 
18., 19, 21., 23., 35., 39., 41., 42., 44., 56., 57., 63. 
és 64. lapjain. Hogy az ezen sorban látható ötödmenet, 
melyet biráló szerint sem az ó, sem az újabb zeneiskola 
meg nem enged, nem szabálytalan, ki lett már mutatva 
általam, most még csak Bach S. 37. számú Choráljára 
mutatok, melynek második sorában lényegileg tökéletesen 
egyező ötödmenetet lehet találni. 

A Mutatvány utolsó énekében a második sor ha-
todik hangzatát kilences hangzatnak tekinteni, ismét a 
legvastagabb tévedések egyike; mert hogy ez egyátalán 
nem kilences, hanem harmadosztályú hetes hangzat, más 
néven mollban a 2-ik lépcsőre épített hetes hangzatnak 



első fordítása, tehát A mollban II D F A sept hangzat-
nak D F A II első megfordítása : ezt nemcsak az álta-
lam alkalmazott, hanem bíráló által ajánlott (E kemény 
hármas) feloldás is bizonyítja; ezen akkord kilences 
hangzatnak tekintetvén, más feloldást (C dur hármas) 
követel, mi azonban a vezérdallam más irányú mozgása 
miatt itt foganatba vehető különben sem volna. Épen a 
kérdéses két hangzatra vonatkozólag írja Ábrányi Össz-
hangzattanának 171. lap ján: »E hangzat első fordítását 
nem kell összetéveszteni a hasonló hangzású és hang-
közű 3-dik osztályú hetes hangzattal, u. m . : a II D F 
A-val, mert ennek alaphangja nem G, hanem H, s így, 
ha szabály szerint É-be oldatik fel, akkor nem is tekint-
hető a G H D F A nagy kilences első fordításának, 
mely C-be oldja magát.« Es ime zenetanár úr az általa 
tankönyvül használt Összhangzattan világos figyelmezte-
tése dacára is összetéveszti a két hangzatot. Valóban 
nagy gyarlóság ! A harmadik sor negyedik hangzatának 
(dominant-sept) feloldását a hetednek (D) nem lefelé (C), 
hanem felfelé (E) vezetése miatt szabálytalannak mondja 
bíráló. Bár ezen akkord más alkalmazásban részesült a 
Chorálkönyvben, mindazáltal a hetednek nem okvetlen 
lefelé a következő tonica hangzat tertiájába, hanem fel-
felé a tonica hangzat quintájába, vagy lefelé quart ug-
rással a tonica hangzat alaphangjába vezetését (Bach 
296) bizonyos körülmények között, melyeket itt most 
nem fejthetek ki, jogosultnak és nem szabályszerűtlen-
nek tartom. Nagyon sokszor látjuk már a különböző 
zeneművekben a septimnek nem az alsó másodhangra 
vezetését, ép azért a fenti szabálynak hitele nagyon meg 
van már ingatva. Idézetekkel szolgálhatok Zsasskovszky 
Ábrányi, Thern, Bach s igen sok más jeles zeneszerzők 
műveiből, látható ez Oláh úr műve 14-dik számú letétel 
negyedik utolsó iitenyében is, sőt még az angol »Gospel 
Hymnus« igen számos kidolgozásában is. Kapi Gyulának 
tanítóképző intézetek használatára irt »Összhangzattani 
Gyakorlókönyvében* pedig egész külön tárgyalásban 
részesül a »septnek fölfelé irányítása.« Felemlítem még, 
hogy Kapi most nevezett műve 39-dik lapján s Bach 
Sebestyén 34. számú Choráljában a sept akkord feloldá-
sának épen olyan alakját lehet látni, mint nálam a Mu-
tatvány 5-dik számú énekében a harmadik sor negyedik 
és ötödik hangzatainál. 

Hogy a XXIII. Zsoltár hangnemét dórinak tartom, 
az a hangnemi ismertetésből kitűnik. Hogy pedig a 4-ik 
számú kezdő ének hangnemét az egész német egyházi 
zeneirodalom friginek tartja, hivatkozom Ritter >Kunst 
des Orgelspiels* című műve első részének 94. cikkére, 
melyben »Die Kirchentonarten* cím alatt a 95. lapon 
épen ezen dallam »Befiehl du deine Wege* van, mint 
igen jellemző »Phrygische Tonreihe« Graun, Hiller és 
Fischer kidolgozásai szerint közölve. 

* * 
* 

Kényszerített > Önvédelmem«-bői, jeles zeneszerzők 
műveiből vett idézetekből, elismert becsű tankönyvek 
idevonatkozó tételeiből nyilvánvaló tehát, hogy mindazon 
összhangzati kapcsolatok s szólamvezetések, melyeket 
Oláh úr hibásaknak akart feltüntetni művemben — ilye-
neknek a zenetanban egyálalán nem szoktak tekintetni. 
Feltéve, hogy azok valósággal hibák lennénék, ebből az 
következnék, hogy Bach, Sz. Nagy Károly s több más 
kitűnő zeneszerzők, sőt maga Oláh Károly úr is igen 
gyakran elkövették amaz állítólagos vétségeket, minél-
fogva Sz. Nagy Károly úr Karénekeskönyve sem jelle-
mezhető elfogulotlanul »legszebb kidolgozásúnak.* 

A ki figyelmére méltatta a Chorálkönyvemre vo-
natkozó polémiát, kérdésbe tehet i : Volt-e elfogadható 

alapja Oláh K. úrnak szerzőhöz intézett soraiban kifeje-
zett, de ott nem indokolt azon állításának : »ha a munka 
megjelenik, zeneirodalmunkban csak visszaesést és nem 
haladást fogunk észlelhetni ?« Oláh K. úr a mű megje-
lenése után az előre megjósolt »visszaesést« tudta-e iga-
zolni ? Méltán vádolhatta-e a bíráló Kálmán Farkas urat, 
hogy a »Mutatványban* általa észlelt hiányokra szerzőt 
nem figyelmeztette ? S ezen vagylagosság elől senki ki 
nem térhet : vagy tudta biráló vagy nem tudta, hogy az 
általa feltüntetett részletek a zenetanban nem eshetnek 
kifogás alá ; ha tehát tudta, mely nemes célból akarta 
szerzőt a munka kiadásáról lebeszélni. Vagy — mint 
Kálmán F, úr mondá s hivatolá is — két levelében a 
a munkatérről elretteni ? Igazságos és jóindulatú volt-e 
Oláh úr bírálata? Ha pedig nem tudta: szakavatottság-
gal birált-e ? Ezen kérdésekre én mint érdekelt fél nem 
felelhetek 1 

A mennyiben pedig biráló az általa hibásaknak 
vélt tételek kiigazítását hozta javaslatba művem máso-
dik kiadásánál, engedje meg, hogy én is figyelmeztes-
sem őt egy pár nem képzelt, de valóságos zenei hibára 
melyek »Templomi és Temetési Karénekek* című műve 
17-dik lapján a 6. és 7-dik ütények közt a Bass I és 
Tenor I szólamoknál, a 18-dik lapon az utolsó sor első 
üténye után a Bass I és Bass II szólamoknál, és 43-ik 
lapon a 8. és 9 dik ütények közt a Tenor I és Bassus I 
szólamoknál mint megannyi nyilt ötödmenet, a 20-dik 
lap 4. és 5-dik üteny között pedig mint keresztállás 
tűnnek föl. Egyszersmind arra is bátorkodom felkérni, 
hogy legyen szíves a »legszebb kidolgozású* Karénekes-
könyv általam másként igen nagyrabecsült és tisztelt 
szerzőnek becses figyelmét felhívni a következő valósá-
gos zenei hibákra, hogy azok a IV. kiadás alkalmával 
elenyésztethetők legyenek. Keresztállások a dallam fo-
lyamán : V. 5., IX. 4-, XVII. 4-, XX. 3. és 6., XXI. 3., 
XXXII. 6., XXXVIII. 2., XLIV. 7- LXXVII . 6., XCVI. 2,, 
CXXV. 3., CXXX. 8., CXXXII. 2., CXXXVII. 2 , 
CXLVIII. I., 35-dik dicséret második, 63-dik dicséret 
második, 72. dicséret ötödik és 143-dik dicséret máso-
dik sorában. Nyilt oktávmenetelt: VIII. zsoltár negyedik 
sor 4. és 5., XLIII. zsoltár második sor 5. és 6., XI. 
zsoltár második sor 4. és 5., LXXIX. zsoltár első sor 
8. és 9. hangzatai között. Nyilt ötödmenet: a CXXVI. 
zsoltár hetedik sorának 5. és 6. hangzatánál. Mindezek 
oly hibák, melyekhez hasonló botlások sem a régi sem 
az új zeneszerzők műveiben, sőt még az én gyarló mun-
kámban sem találhatók. 

Szolgáljanak az általam most elmondottak reform, 
ének- és zeneügyünknek valami hasznára. Mert ha az 
öreg ember előtt fölkelek is, és az ő orcáját megbecsü-
löm ; ha tisztelettel viseltetem is mindazok iránt, kik 
ref. egyházi ének- és zeneügyünk érdekében valaha jó 
szolgálatot teljesítettek s azért folytonosan munkálkod-
nak : szabad legyen létjogot kérnem művem számára. 
Hiszen — szerény véleményem szerint — az aesthetikai 
érzék és kifejezés tökéletesbülését semmikép sem moz-
díthatja elő bármi dicső, egyetlenegy műnek imádásig 
magasztosult cultusa, hanem minél több műveknek ösz-
szehasonlító tanulmányozása s ebből folyólag az aesthe-
tikai ízlésnek — az absolut szép utáni törekvésben — 
kifejtése. De meg — a műtörténelem tanúsága szerint 
— különösen a zeneművek leginkább alá levén vetve az 
egyéni, nemzetiségi s az egymást felváltó karok változó 
ízlésének, nagyon kockáztatott dolog bármely dicső mun-
kát is legszebb, tehát absolut becsű kidolgozásnak mondani 
azoknak, kik az örök szép eszményét kifejezni folytono-
san igyekeznek, s stagnálni nem akarnak. Hogy Sz. 



Nagy Károly kidolgozását absolut szépeknek tar t ja a 
jelen, fogja nyilvánítani a jövő : nem vagyok hajlandó 
elhinni; mert ha ez úgy lenne jelenben és jövőben: 
minden orgonista és karvezér vétkeznék a tökéletesség 
eszméje ellen, mihelyt ama »legszebb« kidolgozástól csak 
egy kommában is eltérni merészel. És ha ta'án az én 
kidolgozásom sem iitné meg a szépnek azon mértékét, 
hogy általa némely finomultabb izlés magát kielégítve 
érezné, jól meg kell jegyezni, hogy könnyebb az örök 
szép eszméjét érezni, s mintegy hit által látni, mint azt 
tökéletesen kifejezni. 

Legyen meggyőződve Oláh Károly úr, hogy mű-
vem kiadásában sem anyagi érdek, sem muló dicsőség 
utáni vágy, sem'azon indulat nem vezérelt, hogy bárkinek, 
különösen a tiszteletreméltó öregeknek kellemetlenséget 
szerezzek, hanem egyedül azon óhaj tás : vajha én is 
használhatnék reform, énekügyünknek 1 S engedje meg 
kinyilvánítanom, hogy hálásabb örömmel köszöntem 
volna meg általa jóindulatúnak nevezett észrevételeit, 
ha becses kezei közé juttatott »Mutatványom«-ra akár 
a nyilvánosság előtt, akár magán úton, még a munka 
megjelenése előtt közli vala azokat. Bocsásson meg azért, 
hogy nem tudtam eleget tenni nem is sejtett Ízlésének, 
és véleménye szerint »zeneirodalmunkban a visszaesésre« 
— akaratom ellenére — alkalmat szolgáltatni bátorkod-
tam, holott a legszebb, soha meg nem közelíthető ki-
dolgozás Sz. Nagy Károly úr művében már az előtt 
adva volt (?). Bocsásson meg végre azért is, hogy hozzá 
intézett leveleimmel nyugalmát megháborítani elég vak-
merő valék, nem tudván, hogy zenetanár úr zeneiro-
dalmunk ügyét annyira szívén viseli! 

Szügyi József, 
orgonista-kántor. 

K Ü L F Ö L D . 
Az összehasonlító theologia a legfiatalabb szép-

számú testvérei között, s ennek körében mindig eseményt 
képeznek a Londonban 1878 óta évről-évre e tudomány 
legkitűnőbb művelői által tartatni szokott Iíibbert-íéle 
felolvasások. Az elsőt Müller Miksa tartá, őt követték 
sorban Renouf, Renan, Reville, Pfleiderer s többen az 
angolok közül. 

Az ezidei felolvasó Sayce A. H. oxfordi tanár 
volt, tárgya : »Babylon és Assyr ősvallása«. A compara-
tiv theologusnak munkája hasonlít a palaeontologuséhoz: 
egy-egy hymnusból, töredékes feliratokból, alig felismer-
hető szobortöredékekből, durva metszetekből kellvén 
construálnia bonyolult vallási rendszereket, fantasztikus 
cosmogoniákat, pantheonokat. 

Egyiptom mellett Babylonia, illetve Assyria azok, 
melyek az újabb időkben a tudósok figyelmét kétszere-
sen magukra vonták. Alig pár év lefolyása alatt kerül-
tek ezek napfényre, palotáikkal, sírjaikkal, nyelvükkel, 
vallásukkal, mindezekkel nagyobb meg nagyobb világos-
ságot vetve az ó-szövetségi nép történetére, prófétiájára, 
vallásos és erkölcsi világnézetére. Valóban ma már exe-
getáláshoz, sőt ó-szövetségi szöveg-kritikához fogni, e bár 
még mindig hiányos segédeszközök nélkül, gondolni sem 
lehetséges. 

A szóban lévő felolvasások (számban 6), mint ezt 
a felolvasó mindjárt elején kijelentette, a dolog termé-
szeténél fogva csak úttörőknek tekinthetők, további 
kutatásokra, a még ezután napfényre kerülendő s a már 
meglévő adatok feldolgozására. Főbb vonásokban álljon 
itt ezekből e rövid kivonat. 

A babylotiiaknak mondái, történeti hagyományaiban 
is már akadunk rokon vonásokra a zsidókéival. 

Sargon az első sémita király, az őslakóknak — az 
accadok — e nép által való meghódíttatása után volt a 
babyloni Mózes, államalkotó, törvényadó. Ez is kisded 
korában kitétetik az Euphrates partjára s mint Romulus 
és Remus egy nőstyén vad által tápláltatik. A babyloni 
pantheon főistensége Merodach, a haragvó, féltékeny 
Isten, ki mint Jahve, ellensége minden centralizátiónak, 
királyi absolut hatalomnak. Az ős theokratiát megvál-
toztatni, felforgatni akaró Nabonidust, országával együtt 
C) rus kezébe adja. Ugyanazzal a pragmatikával talál-
kozunk a népet ért csapások, az »elfordulásért* kimért 
büntetések. A sémiták eredetileg napistent imádók vol-
tak, Merodach, mint ezt a fennmaradt csekély számú 
mythos is igazolja, eredileg Napisten volt; így legyőzi 
a sárkányt, visszaállítja a holdnak világát fogyatko-
zása után. 

A babyloni isteneknek meg volt nőnemű reflectio-
juk. Merodach neje: Zirpanit. Fia Nabu — kikiáltó — 
a héber lá tó ; ennek neje Tazmit, a »halló.« Érdekes 
istenalakok még Ea és Bel. Ea a mélységnek és böl-
csességnek istene, halalakban ábrázolva, de emberi hang-
gal bír. Mint Egyiptomban a Nílusból, úgy itt a civili-
zátió a tengerből ered. Ea innen jő fel tanítani az em-
bereket. O Bellel együtt az emberek teremtője, Bel bo-
csátja a/, elterjedt gonoszságért a vizözönt, a miért aztán 
a babyloni Noah, ennek elmultával, neki nem ad ál-
dozatot. 

Megtaláljuk a babyloni pantheonban Adonist és 
Venust, Tamnuz és Istar személyében, kiknek otthona 
az Edén, az ístárhoz intézett hymnus-töredék mutatja, 
hogy innen az Édenből eljőve az emberek közé, be-
mocskolja ruháját s csak visszatérte után lesz ez ismét 
tiszta. Ismeretes, hogy Istar később az undok Astorethté 
fajul el nyugoton. Ezen isteneken kívül megvan minden-
nek a maga külön zi-je — szelleme, géniusza. E 
kétségkívül csak töredék vallásos rendszerből, hogy 
mennyi az ős accad és újabb sémita eredetű, azt meg-
határozni alig lehetséges, mert az accad nyelv később 
is használtatott, olyan értelemben, mint a középkorban 
a latin. 

Az assyriaiaknak »sok uraik« voltak, mind eme ba-
byloniai Istenek készségesen befogadtattak általuk, de 
azért nekik is meg volt fő nemzeti istenük, Asur szemé-
lyében, kiben még több ős Jahve jellemvonást ismerünk 
fel, s a ki alkalom adtán, ha a történeti fejlődés meg nem 
zavartatott volna, henotheosból monotheossá is válhatik, 
neki nincs nőnemű visszképe. 

A babyloiv'aiak hisznek a jövő életben, meg volt 
Hadesük, imádkoztak az »ezüst égben« elnyerhető jövő 
életért. 

A sémiták és őslakók cosmogoniája lényeges elté-
rést mutat, az előbbiek szerint a világ emanatió, az 
utóbbiak szerint teremtés által jött létre, a teremtés hét 
nap folyama alatt történik, a chaos nem elején, hanem 
a teremtés közepén, a harmadik napon van. 

Meglepő a babyloniaiaknál is feltalálható »nagy 
öntött tenger«, a nyugalom napja, hetes szám szent-
sége stb. 

A felolvasó érdekes etymologiai fejtegetései közül 
kiemelem, hogy Moseh szerinte Masu b ó l — - h ő s — e r e d , 
mely a babyloniai Merodach szokásos jelzőéül használ-
tatott. 

Érdekes az, hogy a babyloniai és assyriai Istenek 
mind emberi formában ábrázoltattak. P. 1. 



I R O D A L O M . 
Nötan vagy az asszonyi hivatás tudománya. Isko-

lai tanulmánynyal írta Kálniczky Endre. VI. javított 
kiadás Miskolcon jelent meg Ferenczi B. tulajdonában. 
A 48 lapra terjedő munkácska az I. részben a leány-
erényekről és pedig a benső, vagy s/ívképző- és a külső 
vagy testképző erényekről szól, míg a II. részben a 
házi- és gazdaasszonyi kötelességeket tárgya'ja, felosztva 
azokat háztartási-, kerti- és mezei kötelességekre. A 
tárgyalási mód katechismusszerű, kérdésekben és felele-
tekben folyó. Több helyütt igen ügyes, de rosz verseit 
a »javított* kiadásból kihagyha ' ta volna szerző. A ma-
gyar múzsa nem neheztelt volna meg értük, sőt talán 
megjelenésükön boszankodik. A katechismusi módszer 
ellen is lehetne több kifogást tenni; így hogy csak a 
legfőbbet említsük, a kérdések legnagyobb része nincs 
szerves összefüggésben egymással, hanem csak hajuknál 
fogva vannak egymásután előcibálva és ritkán vannak 
oly könnyű modorban feltéve, hogy a rájuk adandó fe-
leletek természeteseknek, önként kinálkozóknak tűnnének 
fel. A 3 íves füzetecske ára 24 kr. 

A »Segítség* című jótékony célra kiadott emlék-
könyvet, melybe korunk iró és művész nemzedéke adott 
kisebb-nagyobb műveket és rajzokat s társadalmi életünk 
legelőkelőbb egyéniségei küldtek hosszabb-rövidebb em-
léksorokat, melegen ajánljuk tisztelt olvasóink becses 
figyelmébe. A jótékony cél előmozdítása mellett önma-
guknak is magasabb élvezetet szereznek az értékes munka 
megvételéve1. Szép kivitelű rajzok teszik becsesebbekké 
a gazdag tartalmat. A Franklin-társulat által feltűnő 
díszszel s nagy anyagi áldozattal kiállított munka r, 3, 
10 és 100 frtos példányokban kapható. Az írók közül, 
kik közreműködtek a » Segítség* irodalmi részének gaz-
dagításában, legyen elég csak : Rudolf trónörökösre, 
József főhercegre, Jókai Mórra, Arany Lászlóra. Szász 
Károlyra, Gyulai Pálra, Dr. Ballagi Mórra, Beőthi Zsoltra, 
Vargha Gyulára és Tóth Lőrincre stb. hivatkozni. A 
művészek közül pedig: Z'chy Mihályra, Benc urGyulára, 
Munkácsyra, Ligeti Antalra, Ággházyra, Vastag Györgyre, 
Telepi Károlyra és Barabás Miklósra stb. Az irodalmi 
rész szerkesztői Jókai Mór és Nagy Miklós voltak, az 
illusztrációkat pedig Roskovics Ignác állította össze. Az 
1 forintos példány is 44 nagy ív olda'ra terjed s több 
mint 80 képpel van illusztrálva. A 3 frtos példányokhoz 
külön zenemű-mellékletek vannak csatolva Erkel Ferenc-
től, Aggházy Káról) tói, Szentirmay Elemértől, Sz. Nagy 
Károlytól és másoktól. Szept. hó 15-ig még elfogadtat-
nak előfizetések a Franklin-társulatnál , azontúl a mű 
csak jóval magasabb bolti áron lesz kapható. 

A ^Protestáns Népkönyvtár* VII. száma a kö-
vetkező tartalommal jelent meg : »Miért tartozik a német 
a svédnek és miért tartozik a magyar a németnek?* 
Török Józseftől me'yben visszapillantást vet Gusztáv 
Adolf németországi szereplésére, a Gusztáv A. egylet 
megalapítására és utal ez egyletnek hazánkban is nagy 
mérvű jótékonyságára Palóci Üzinke István egy árvizek 
idejére való hangulatos éneket kö/öl. A »Typografia« 
című szakközlöny után egy érdekes leírás közöltetik a 
nyomtatás feltalálójának, Gutenberg Jánosnak első kézi-
sajtójáról, mely Mainzban találtatott meg Gutenberg 
egykori házában. Dalmady Győzőtől »Agg harcos* címen 
egy költemény van ; Szentkút 1 Károlytól »Egy bibliotheka 
története*, melyben a Mária-Terézia korabeli könyv be-
hozatali tilalom idejéből van egy epizód elmondva jel-
lemző korfestéssel. Hörk József »Gábor* címmel közöl 

egy hosszabb beszélyt, míg dr. Szikszay Sándor »A 
rögtön támadt életveszélyek s azok elhárításáról* érte-
kezik a tőle megszokott egyszerű, világos, népszerű mo-
dorban. Ajánljuk a tartalmas füzetet. Ára 20 kr. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Eötvös Károly Lajos, Torontál-

megye segédtanfelügyelője és lapunk dolgozótársa, a 
rendelkezési állapotba helyezett Szeremley Lajos helyébe 
Háromszék megye tanfelügyelőjévé neveztetett ki. Őszinte 
örömmel gratulálunk e jeles tanférfiú megérdemelt elő-
léptetéséhez, kívánván munkájához a kegyelem Istené-
nek áldását 1 — A budapesti ref. fogymnasium igazgató-
tanácsa a Heinrich A. eltávozása által megüresedett 
német nyelvi és irodalmi tanszékre 4 pályázó közül a 
tanárkar ajánlatára helyettesül egyhangúlag Kacziany 
Gézát hívta meg. — A m.-szigeti főiskola kormányzó 
tanácsa dr. Jurka János román nemzetiségű, gör. kath. 
vallású földbirtokost választotta meg jogtanárrá, ki hiva-
talba lépése előtt a ref. vallásra tér át. — Schulze Ottó 
gölnicbányai születésű, eperjesi lelkészjelölt a beteges 
Czundel Károly dobsinai ev. lelkész mellé segédlelkész-
nek és vallástanítónak választatott. 

* Lelkész-jelölés, A most anyásított szolnoki egy-
házközség lelkészi állomására a kecskeméti egyházmegye 
és a szolnoki gyülekezet megbízottjai által kijelöltettek : 
Cseltey István szolnoki, Török Lajos szabadkai helyettes 
lelkészek és Szigethy Zoltán kecskeméti segédlelkész. A 
választás e hó 18-án megy végbe. 

* Budapesti főgymnasiumunkban a tanév ün-
nepélyes megnyitása f hó 5-én ment végbe a kálvin-
téri templomban. Az »Im bejöttünk« elhangzása után 
Szász Károly püspök úr, mint helyi lelkész, emelkedett 
szellemű imát mondott a szószékből, kérve a kegyelem 
Istenének segedelmét a tanuló ifjúság s a tanárkar mun-
kájára. Majd az Úr ; szta'a elől intézett buzdító beszédet 
az ifjúsághoz, meggyőzőleg fejtegetve, hogy szorgalmas 
tanulás, engedelmesség és jó erkölcs vagy szép m'gaviselet 
gyakorlása azon három különösebb feltétel, mely alatt a 
tanuló a középiskolában elébe tűzött célnak megfelelhet. 
Ezután törvényolvasás és zárének következett, mivel a 
a megnyitó ünnepély véget ért. A tanítás már másnap 
megkezdődött, miután megelőzőleg, szept. 1 —4-én, a 
beiratások megtörténtek. 

* A budapesti theologiai akadémiában a tanév 
megnyitása. Szokott egyszerűséggel, de a résztvevők 
lelkületére nem közönséges benyomást tevő ünnepé-
lyességgel ment végbe ez úttal is az iskolai év meg-
nyitása. Szeptember 7-dikén a budapesti egyháztanács 
üléstermébe összegyűlt az akadémiai ifjúság, Szász Káro 'v 
püspök, Ballagi Mór egyházkerü'e'i tanácsbíró urak, a 
theologiai tanári kar és több egyházi férfiú. A »Jövel 
szent lélek úr Isten« eléneklése után püspök úr buzgó 
imában kérte a jó Isten áldását ez új iskolaévben is az 
intézetre, ennek vezetőire és növendékeire. Az ima vé-
geztével ugyancsak püspök úr egy alkalomszerű beszédet 
tartott, igaz és megragadóan szép szavakkal tolmácsolva 
a lelkész hivatását, a lelkészi pálya nagy fontosságát, az 
ezen pályára lépőknél a benső hivatottság mulhatlan 
voltát. Majd előadta, hogy a', e pályára készülőknek 
mennyire szükséges egyrészt az elméleti tudományokkal 
a legkomolyabban foglalkozniok, de másrészt a gyakor-
lati theologiának egyes ágaival, az egyházjogi önkor-
mányzati tudományokkal minél alaposabban megismer-
kedniük. És ha valakinél, úgy épen a lelkésznél szüksé-



ges, hogy az elme mellett a szív is nemesíttessék, és a 
fejlett észszel, fejlett szívvel az erkölcsi élet s erő össz-
hangzatban legyen. T i vagytok a föld savai; a hegyen 
épített város nem rejtethetik el. Ezeket s az efféle mon-
dasait Urunknak soha nem szabad a lelkészi pályán mű-
ködőknek feledniök, mert habár távol van tőlünk a gon-
dolat, hogy mi protestáns lelkészek, a világi elemtől 
különvált papi kasztot akarnánk képezni, de igenis igye-
keznünk kell, hogy erkölcsi életünk tisztasága, jelle-
münk feddhetiensége által a keresztyén társadalom élén 
álljunk. A szívből eredt lelkesítő szavak, hiszszük, hogy 
megtalálták a fiatalság szívéhez vezető utat, és áldásos 
hatásuk érezhető leend. 

A megnyitást megelőzőleg, vagyis e hó 7-edikén 
paedagogiai vizsgálat tartatott a III. évre lépőkkel. A 
vizsgálat t á rgya i : nevelés- és oktatástan, módszertan, a 
nevelés és oktatás története. Ezen vizsgálat célja, hogy 
segédlelkészeink s illetőleg lelkészeink kezébe bizonyít-
vány adathassék a felől, hogy a népiskolai oktatás körül 
szükséges ismereteket elsajátították s így ha mint segéd-
avagy mint rendes lelkészek egyszersmind népiskolai 
oktatással is foglalkozandanak, legyen készültségük, de 
egyszersmind e felől okmányuk is s távolíttassék el még 
csak az árnyéka is annak az újabb időkben nem ritkán 
hangoztatott rágalomnak, hogy a bölcsészeti s theolog. 
tudományokat hallgatott lelkészek nem értenek annyit a 
népiskolai oktatáshoz, mint a tanítói oklevéllel felruhá-
zott tanítók. A vizsgálat ritka érdekeltség mellett tartatott 
meg, a mennyiben jelenvoltak azon püspök úron mint 
elnökön és a theologiai tanárokon kívül Ádám Kálmán, 
Baksay Sándor, Koncz Imre, Kovács Antal, Szánthó 
János s Tóth János esperes, Décsej^ Lajos egyházmegyei 
gondnok, s Ballagi Mór egyházkerületi tanácsbiró cirak. 

Ugyanez nap délután theologiai választmányi ülés 
tartatott , melyen az új theologusok felvétele és a con-
victusi segély kiosztása iránt tétetett intézkedés. Összesen 
18 ifjú folyamodott felvételért, kik közül ötnek jeles, 
ötnek jó érettségi bizonyítványa volt, nyolcnak kielé-
gítő. Felvétettek mindannyain, de három részére mái-
nem jutott semminemű segély. Felvétet tek: Marton 
Sándor, Sebestyén Imre, Kovács Lajos, Gaál Lajos, Papp 
Sándor Patonay Dezső, Tokay István, Dömötör Dániel, 
Varga Károly, kik ingyen lakást, fűtést, tisztogatást s 
havonként 4 frt 67 kr convict. segélyt nyernek ; Keck 
Endre, ki ingyen lakást, Vitéz Kálmán, Molnár Gergely, 
Róka Lajos, Nagy János és Németh László, kik lakást 
nem, hanem havonként 7 forint segélyt nyernek. A ré-
gebbi növendékek, azon három egyén kivételével, kik 
az utolsó félévben egy vagy több tárgyból elégtelen 
osztályzatot kaptak, mindannyian bennlakási jótéteményt, 
ezen kívül közülök hárman egész, 16-an fél és 10-eti l/3 rész 
convictusi kedvezményt élveznek. Ez idő szerint IV-ed 
éves növendék van 16; Ill-ad éves 9 ; Il-od éves 8; 
I. éves 16, összesen 49. F. 

* Orgona ava tás Fóthon. A. fóthi ősrégi reform, 
egyház folyó hó 4-én avatta fel új orgonáját, melyet 
Országh Sándor m. kir. udv. orgonakészítő csinált Oláh 
Károly nagy-kőrösi tanító-képezdei zenetanár terve szerint. 
Maga az ünnepély a gyülekezet szeretve tisztelt lelkipász-
torának betegsége miatt cse idben folyt le. A nevezett 
napon d. e. 10 órakor sereglett össze a népes gyüleke-
zet a harangok hívogató szavára és a templomot egészen 
megtöltötte. Az új orgonán Szabó Balázs gödöllői rektor 
játszott. A felálló ének és a 150-ik zsoltár elhangzása 
után, Vargha László sziget-monostori lelkész lépett a 
szószékbe és előbb megh itó alkalmi imát ; majd egy 
valóban művészileg kidolgozott és előadott beszédet 

tartott a nagy számú hallgatóság előtt, kik között más 
vallásfelekezetűek és vidékiek is nagy számmal voltak. 
Textusát a 150-dik zsoltárnak eme szavai képezték: 
»Dicsérjétek az erős Istent az ő szentséges lakhely éhen. 
Dicsérjétek őtet trombitáknak zengésével, dicsérjétek őtet 
lanttal és hegedűvel. Dicsérjétek őtet dobokkal és sípokkal; 
dicsérjétek őtet húroknak zengésével és orgonával....* 
Az egész beszédnek alapgondalata az összhang, disposi-
tiója pedig e volt : keressük az összhangot 1) a családban7 
2) a társadalomban és 3) a lelki világban; az elsőnek 
alaphangja a szeretet, a másodiké a humanizmus és a 
harmadiké a hit, vagy vallás. — Az utóima és az 
ének elhangzása után Szánthó János kosdi lelkész és 
helyettes esperes lépett az Úr asztalához és ifj. Sípos-
Pál s. lelkész segédkezése mellett körülbelül 500 lélek-
nek osztá ki az új kenyérből az úri szent vacsorát. A 
délutáni istenitiszteletet Somody József duna-bogdányi 
helyettes lelkész végezte, alkalmi imában és beszédben 
dicsérve meg a fóthi egyháztagoknak buzgó vallásosság-
ról tanúskodó áldozatkészségét, melylyel e díszes és éke-
sen szóló szép orgonát felállították. A délelőtti ünnepélyt 
barátságos ebéd követte a lelkészlakon, számos felkö-
szöntővel fűszerezve. Az új orgona 12 solo és 4 mellék-
változatú s 2 ezer 3 száz forintba került, mely összeg 
részint önkéntes adakozás útján jött be, részint pedig úgy 
lett kivetve a hívekre ; bár magának az egyháznak is van 
szép összeg tőke pénze. — Tudósításom bezárása előtt 
lehetetlen, hogy kifejezést ne adjak én is azon óhajomnak, 
hogy bár megszánná már a Mindenható a Jóbnál is 
többet szenvedett szolgáját", a ki egész életét egyháza 
és családja boldogítására szentelte, s ki mint lelkipásztor 
gyülekezetét, mint esperes tractnsát, és mint h. püspök 
a kerületét egykor annyi bölcsességgel igazgatta. Bár 
visszaadná neki ismét régi erejét és egészségét, hogy 
még tovább is munkálkodhatnék az Úr szőlejében , 
egyháza és családja javára és boldogságára ! — Szappanos 
Károly. 

* Templomalapkő-letétel Szaporcán. A f.-baranyai 
egyházmegyébe kebelezett szaporcai ref. egyházközség 
évek óta készűi már, hogy a mult század végén, félre 
eső helyen épült, zsúppal fedett és romladozott imaháza 
helyett, a pár év előtt készült szép iskola melletti nyílt 
téren új és díszes templomot emeljen, s e célra körül-
belül 7500 forintot és mintegy 3000 frt értékű kő- és 
tégla-anyagot gyűjtögetett össze. Az egyházmegye részé-
ről kinevezett építési bizottság közbejöttével mult hó 
28 án köttetett meg az építési szerződés Schneider Manó 
pécsi épít észszel, a ki a besencei templomot, a viszlói s 
szavai díszes paplakokat is építette. Az alapkő letétele 
f. hó 4-dikére tűzetett ki, mely alkalomra a szomszéd 
községekből is nagy számú közönség sereglett egybe. A 
kiásott fundamentom előtt emelt leveles szín alatt felállított 
emelvényről Szendy Lajos vejtii lelkész, tartott alkalmi be-
szédet, Baksay László sámodi lelkész pedig felolvasta az 
egyházközségnek és az építési előkészületeknek perga-
men-papirra írt rövid történetét, melynek felolvasása utan 
nevezett lelkészek, az építőmesterrel együtt, leszállottak 
a kiásott fundamentom üregébe s az üregbe zárt egyház-
rajzot egy e cé'ra készített kis fülkében elhelyezve, le-
tették az alapkövet, megfelelő bibliai idézetek elmondása 
közben. Végül ima és ének zárta be az ünnepélyes cse-
lekvényt. —y —s. 

* »Egy újonc esperes kérdése" cím alatt fel-
tett egyházjogi tételre bátor vagyok kinyilatkoztatni, 
hogy nézetem szerint — habár méltányosnak látszik is, 
hogy a helyi szakbizottság, milyennek kellene lenni az 
iskolaszéknek — gyakorolja a tanító-választásban a sza-



vazói j ogo t : nem foglalja magában azt a presbyterium 
választásához előlegezett isicolaszék meghallgatása, mert 
ez, miként a debreceni főiskolai tanárválasztásnál is a 
tanári karé csak szakértői vélemény adásnak tekintetik, 
annyival inkább oly körülmények közt, hol a rendes 
tanító-választást segéd-, vagy helyettesített minőségben 
tett szolgálat előzvén meg — az iskolaszék, mint 
iskolalátogató szakbizottság mellett a presbyterium is 
ismeretével bír a tanító működésének ; ahol azonban 
egészen ismeretlen s csak pályázatukhoz mellékelt bizo-
nyítványaikból minősíthető egyénekről van szó — az 
iskolaszék előleges eljárása nem egyébb, mint a pályázók 
folyamodásuk napja szerinti rendsorba vétele, bizonyít-
ványaik szerinti rendezése, mely munkálat jelölés hatá-
lyával épen nem bír, s csak megkönnyíti s rövidíti a 
választásra egybehívott presbyterium eljárását. Fontosabb 
kérdéssé válik itt azonban »az újonc esperes kérdésében* 
az a nem kérdett tétel, hogy a tanító-választásra nézve a 
néptől megvonása a választói jogosultságnak, a szabadelvű-
ség útján — retrográd lépés. Itt ezen határozottan tartott 
állítás ellen kell nyilatkoznom ; mert a tanítói hivatal leg-
szélesbkörű választással betöltése, a népgondolkozás köny-
nyebb és csak küllátszat által is megtörténhető félre-
vezethetése miatt sokkal veszedelmesebb, mint a papi 
hivatalé is, mivel a tanítói hivatal egészen gyakorlati s 
a gyermek-kedélyre gyorsabb hatású foglalkozás levén, 
hátrányos eredményét mindjárt s egy egész életre ki-
liatólag érezteti ; míg ellenben a papi netalán hibás el-
járásból következő hatás, a felnőtt, s öngondolkozásra 
képes hallgatóknál higgadt bírálatot s ehhez képest in-
tézendő öntudatos élet által ellensúlyozható. Azon véle-
ményt kockáztatom tehát, hogy habár némely törvé-
nyeink a szabadelvűség kielégítésében szűkmarkúaknak 
látszanak is, lehetvén egyébként nagyon célraveze-
tők : maradjanak meg, még a szabadelvűség iránt való 
rokonszenvükben igen tiszteletreméltó érzésű újonc es-
pereseink is a törvény szavainál, ne szélesbítsék azok 
értelmét, ne hivatkozzanak a legszélesbkörű népválasz-
tásra, ne különösen a tanító-választásnál ; mert a mi más 
választási téren is sokszor nagyon rosszul szokta magát 
kifizetni, itt nálunk evang. reformátusoknál épen tönkre 
tehet egy egész nemzedéket, midőn a mi egyházainkban 
a tanítók többnyire kántorok is levén : a jó kántori, de 
igen sokszor csak a szép dallos tehetségnek is feláldozza 
a nép a jó tanítóképzettség s szorgalom iránti tekinte-
tet. Teljes tisztelettel Mikolán (Szatmármegye), 1887. 
augusztus 25-dikén. — Bartha Mór, ref. lelkész s isk. 
körlátogató. 

* Nyilvános köszönet. A közelmúlt nyári semester 
folyamában keleti távollétem alatt Boros György úr a 
hallei magyar-egylet volt tagjai részéről 10 márkot kül-
dött könyöradomány címén kezeimhez a leégett eperjesi 
ev. collegium föbegélésére. A már haza érkezett egyleti 
tagokkal tudatom, hogy a pénzt rendeltetési helyére 
juttattam, s azt ezennel itt e becses lapban az építészeti 
bizottság nevében a legnagyobb köszönettel nyugtázom. 
Eperjes, 1887. szeptember 6-án. — Dr. Szlávik Mátyás, 
theol. tanár. 

* Az eperjesi collegium nagy áldozatok árán bár, 
immár teljesen fölépült s az evang. templommal együtt a 
többi középületek mellett Eperjes város főterének egyik 
legfőbb díszét képezi. Az iskolai év szept. 4-én nyilt meg, 
mely alkalommal a collegiumnak közbizalommal meg-
választott tudós igazgatója, Hazslinszky Frigyes, tartalmas 
gondolatokban gazdag megnyitó beszédet tartott. Egyen-
kint figyelemre méltatta a theol. és jogi akadémiát, a 

gymnasiumot és tanítóképzőt, s utalt az akadémiai és 
gymnasiumi előadások s fegyelem különféleségére, a 
jogakadémia fenntartásának prot. szempontból való szük-
ségességére, az 1883. XXX. törvénycikk jelentőségére a 
középiskolai tanügy terén, a latin nyelv mai sorsára s 
előadására stb. stb. A tanulók létszáma, a tanítóképezdét 
kivéve, örvendetes szaporodást mutat a két akadémián s 
a gymnasiumban. A megnyitási ünnepélyt a collegiumi 
választmány ülése követte. — (sz.). 

* Gyászhirek. A szeghegyi ev. egyház lelkésze, 
Skultéty Pál, életének 54-dik évében hosszas szenvedés 
után f. hó i-én elhunyt. — Mező Dániel tapolcafői ref. 
lelkész életének 79-ik, lelkészségének 50-ik évében f. hó 
5-én meghalt és 7-én nagy részvéttel eltemettetett. Béke 
poraikra 1 

A D A K O Z Á S O K . 
A budapest-budai év. reform, templom építésére 

újabban következő adományok történtek. Perselypénz 
julius 31-től augusztus 28-áig 16 frt 44 kr. Molnár Pál 
kajatói ev. ref. lelkész gyűjtő ivén I frt 20 kr. Buda-
pestről : Bagi Péter, Fehérváry György, Juhász Gábor, 
Muraközy Pál, Okos László, Precsányi Károly és Urházy 
Sándor ev. ref. s.-lelkész I — I frt. Virág Sándor 2 frt. 
Szakácsy József gyűjtő ivén 2 forint 85 kr. Kispalugyai 
Palugyai Elek Károly 1848. évi honvéd főhadnagy 5 frt. 
Endes György utján 12 forint. Kasics Péter 15 forint. 
Összesen 61 frt 49 kr. Ezen és a hatodik közleményben 
kimutatott összeggel 19,760 frt 63 kr van a p. e. h. 
takarékpénztárban elhelyezve. — Budapesten 1887. évi 
szeptember 5-én. — Szőts Albert, pénztárnok. 

Az orsz. prot. árvaház részére: Makay Dániel 
ungvári ref. lelkész esperes az Ungváron confirmált 
ref. növendékek részéről 2 frt. — Tóth Miklós tiszaroffi 
ref. leik. a confirmált növendékek részéről 1 frt 36 kr. — 
Sáfrány Zsigmond téglási ref. lelkész a confirmáltak ré-
széről 1 frt. (Ehhez járultak: Sáfrány Lajos 20 kr, Pór 
Bálint 5 kr, Román Kálmán 10 kr, Szabó Miklós 5 kr, 
Szabó Gábor 5 kr, Forgács Bálint 5 kr, Tuka Imre 5 kr, 
Deák Kálmán 10 kr, Tót Bálint 5 kr, Pap Sándor 5 kr, 
Péter Julianna 5 kr, Kálmán Rákhel 5 kr, Kelemen 
Róza 5 kr, Tót Julianna 5 kr, Legoza Rákhel 5 krajcár.) 

Szerk. 

HIRDETESEK. 
- A - T . 

A rozsnyói ág. hitv. evang. főgymnasiumon egy 
helyettes tanári állomásra, melylyel a magyar nyelv és 
irodalomnak, mint főtárgynak és a latin nyelv, vagy tör-
ténelemnek, mint melléktárgynak tanítása s évi 700 frt 
van összekötve, ezennel pályázat nyittatik. 

Pályázhatnak a nevezett tanszakokra oklevéllel ké-
pesített protestáns vallású tanárok és tanárjelöltek. 

A folyamodványok folyó évi október hó l-ig a 
gymnasiumi igazgatósághoz nyújtandók be. 

Rozsnyó, 1887. aug. 31. 
A rozsnyói ág. hitv. ev. főgymnasium 

2—2 iskola-tanácsa. 

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

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 3Dr. B a l l a - g i IMIóx, DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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E l ő f i z e t é s i d i j : 
Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel 
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 

kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

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

külön 30 kr. 

Teljes s z á m ú példéLziyokikiSLl rn.ixxd.ig- szolgfáillxa.-txxxxk:. 

Ama t. előfizetőink, kiknek előfizeté-
sük a harmadik negyed végével lejár, elő-
fizetésük megújítására fölkéretnek. 

Római fegyver. 
Mióta a két nagy keresztyén hitvallás, a 

római s az evangyéliomi, egymás mellett fönnáll, 
azóta nem maradt s nem maradhatott el a két 
egyháznak kölcsönös irodalmi megtámadása sem, 
s e törekvés szülte az egyházi vitairodalmat. E 
tárgyban Benrath Károly bonni egyetemi theol. 
tanár a rajnai egyháztartományi >Evangyéliomi 
szövetségi legközelebb megtartott alakuló gyűlé-
sén figyelemreméltó tartalmas értekezést tartott , 
melyben egyháztörténeti s bibliai-hittani bírálati 
adatok alapján ritka szakértelemmel ismertette a 
római polémia, kiváltképen pedig az ultramontán 
sajtó fejlődését a protestantismussal szemben, mi 
mellett természetesen kiválóan a német viszo-
nyokra fektette a legfőbb súlyt. 

Helyesen emeli ki Benrath, hogy a római 
polémia a maga első korszakában, a mint azt 
FjcJc, Emser s mások képviselik, korántsem jutott 
el a protestantismus ilynemű kísérleteinek magas-
latára, s akkoriban csakis Luther irataival foglal-
kozott. A prot. hitvitairodalom további fejlődésé-
vel az erős polémikus színezetű protestáns szel-
lem fölébredése korszakában a XVI-dik század 
másdoik felében sem versenyezhetett a római 
polémia, s a történelmi téren keletkezett Magde-
burgi centuriák, melyek ritka kitartással és kutató 
szellemmel, habár kissé egyoldalúan az első XIII. 
század keresztyén történetét azon szempontból 
vizsgálják, miként nyilvánult fokozatosan a római 
egyházban a tiszta evangyéliomi keresztyénségtől 
való eltérés, s másrészt Chemnitz Márton ^Exa-
men concilii tridentini* című műve, a hittani po-
lémiának ezen gazdagon fölszerelt kézikönyve 

minden római cáfolat nélkül maradtak s méltó 
befejezései az ősprotestáns harcias polémia első 
korszakának. 

Azonban az 1565 — 1574-ig terjedő évek, 
melyekben e polémikus művek napvilágot láttak, 
máris a protestantismusnak hanyatlásának korsza-
kába vezetnek át. A protestantismus saját házában 
tört ki a viszály: itt Luther! ott Kálvin! amott 
Zvvingli! mely aztán bizonyos lutheri körökben 
oda fajult: inkább lehet egyesülni a törökkel 
vagy a pápistával, mint a reformátussal! A prot. 
polémikának előbbi éles fegyvere a római tanok, 
szokások s az azokkal összekötött visszaélések 
ellen ilyen viszonyok között csaknem egészen el-
tompult, és soha a protestantismus oly nagy vesz-
teséget nem szenved e későbbi századokban, ha 
a saját körében kitört egyenetlenségeket sikerült 
volna kiegyenlíteni! Pedig észre sem vette, hogy 
J a m proximus ardet Ucalegon!^ 

A katholicismus újjászületése, melynek alapja 
az egyházi tanra és fegyelemre nézve a tridenti 
zsinat határozataiban van letéve, s a mely egy 
tervszerűen szervezett contrareformátió által a 
pápaság hatalmát fél Európában oly annyira 
megszilárdította, ezen újjászületés szükségképi kö-
vetkezménye a római polémia új fejlődése volt. 
A Magdeburgi centuriáknak nagyszerű vetélytársa 
akadt az első XI. századot felölelő „Egyházi 
Annalesek11-ben, melyekbe Baronius bibornok korá-
nak összes egyháztörténeti ismereteit, a mint azo-
kat a rendelkezésre bocsátott vatikáni levéltárban 
összegyüjthetfce, foglalta, s ugyancsak Chemnitz ver-
senytársa Pallavicini ritka gazdag tartalommal írta 
meg a maga rendének szemüvegén tekintve a tridenti 
zsinat történetét. S egyidejűleg lépnek föl a római 
egyháznak kipróbált harcosai, a jezsuitáik, kik a 
kesztyűt föl véve Cochlaus módjára nagy előszeretet-
tel Luther személyével foglalkoztak, hogy azzal az 
ő tanát s egész reformátori misszióját semmivé 
tegyék, a miért is , asztali beszédeit * vették leg-



inkább római bonckés alá, s többi iratait csak 
nagy ritkán vették segítségül. E téren Pistorius 
>Luther anatómiája* című Kölnben 1595-ben meg-
jelent műve tűnt ki, mely 550 lapon át >Luther 
7 gonosz szelleméről* szól, mely mű a reformá-
tió elleni római polemizálásnak tulajdonképeni 
tárháza volt a következő korszakokban. A mellett 
a protestánsoknak egyenetlensége is hatalmas 
fegyver volt e fölébredt római szellem kezében, 
mely általában mindent fölhasznált a reformá-
torok személyeinek és művének kisebbítésére és 
lerontására. 

Mily nagyszerű párhuzam vonható a XVI. 
és XIX. század közötti Miként a XVI. század 
második felében, úgy a XIX. században is mint-
egy hamvaiból újult föl a katholicismus, előké-
szítve és támogatva ugyanazon jezsuita irányelvek 
által, a melyek a XVI. század mozgalmait is 
vezették. Hasonló eszközökkel, mint a XVI. szá-
zadban, nevezetesen az egyházi centralizátióval 
az absolut és csalhatatlan pápa kezében, továbbá 
minden önálló gondolatnak következetes elfojtá-
sával a püspököknél s a klérusnál, a sajátképi 
római egyházi érzéknek fejlesztésével a néptömeg-
ben, a nagy imponáló pompa s a szemet káp-
ráztató érzékiség kifejtésével az istentiszteletben, 
s más ezekhez hasonló >egyházi* eszközökkel 
törekedtek a „kath. szellem11 s a „kath. öntudat" 
fölébresztésére, mely ma már fejlődésének tető-
pontját érte el. Nem csudálkozhatunk tehát azon, 
hogy a túlfeszített római kath. öntudat manapság 
épúgy, mint a XVI. században egyenesen a pro-
testántismus ellen irányul. — A mit egykoron 1 

Eck, Emser Cochlcius és mások Luther és műve 
ellen megindítottak, azt kissé változott alakban 
újból fölelevenítik Evers s a konvertiták egész 
fanatikus serege. S hogy ezen újjászületett polé-
mikának forrásban se legyen hiánya, arról gondos-
kodott Janssen a maga legközelebb befejezett tör-
téneti művében, a melyből aztán a Brochuren- j 
Verein-ok s az ultramontán sajtó vezetői történeti 
ismereteiket s polémikai fegyvereiket merítik. 

így keletkezett az ijesztő módon nagy ki-
terjedésűvé vált ultramontán irodalom, melynek 
előre meghatározott feladata abban összpontosul : 
lerántani s utálatossá tenni Luthert s az ő nagy 
reformátori művét, nyilatkozatait s életét egy 
inquisitornak szemüvegén át birálni, hogy aztán 
azon előre megállapított következtetésre jusson: 
lehetetlen, hogy a gondviselő Isten ilyen férfiút 
bizott volna meg az egyházjavítással. Mindezzel 
azonban már a contrareformátió történetében ta-
lálkozunk, s új csak a forma, melybe a tenden-
tiosus irodalom termékeit foglalja. Némi vissza-
hatásul szolgált az 1883. lutherjubileumi év, slas-
sanként az ultramontán sajtó terén Ís észrevehető 

apály állott be. — Tekintsük meg közelebbről a 
német ultramontán sajtó fejlődését. 

A német irodalomtörténetből ismeretes, hogy 
annak legkitűnőbb képviselői protestánsok voltak, s 
műveikre a szabad protest. szellemnek bélyegét 
sütötték. Im tehát megérkezett az idő, hogy a 
reformátió szellemének ezen felsőbbségét az iro-
dalomban megtörjék! Ép azért az újabb római 
polémika hasonló célból hessing és Göthe ellen 
irányúi, mint a régebbi Luther ellen. A mire az 
ismeretes frankfurti történetgyártó, Janssen a 
reformátió története terén törekedett, azt meg 
akarják valósítani Brunner, Baumgarten s más 
jezsuiták az újabb irodalom terén. „Jó katholikus" 
írókban és írónőkben sincs már hiány, kik részint 
könyvekben, részint a napi sajtóban római ízű 
kivonatokkal s töredékekkel traktálják hivő ol-
vasóikat. „Kathol. klasszikus irodalom11 az újabb 
prot. költők alkotásai mellett! — ez most a jel-
szó, ez a főcél; — a „kathol. regényirodalom* 
régóta fennáll, a mint azt az erősen fölfegyverke-
zett Hase Károly a maga jeles prot. polémikus 
kézikönyvében Eahn—Hahi Ida jellemzésénél je-
lesen kimutatta. 

Benrath tanár helyesen emeli ki azt, hogy 
a felekezeti ellentétek a római és evangyéliomi 
egyház között a lehető legélesebbek. Ma tényleg 
külön specifikus róm. kathol. történetírásról szól-
hatunk, s a mi az egyiknek üdvös és dicsőséges, 
az a másik előtt a gonoszság és önzés művének 
tűnik föl. S máris találkozunk a freiburgi Herder 
nyomdájából kikerült korrekt kath. út- és föld-
leírásokkal, kathol. philosophiákkal az aquinói 
angyali doctor receptje szerint, s általában hir-
detik e római körök, hogy a tudomány tévúton 
van, az kizökkent eredeti folyásából. Ilyen ,,új 
chinai falat11 emeltek az új katholikus mozgalom 
vezetői mind az ellen, a mi modern, szabadelvű, 
eretnek és protestáns, mert hiszen a hivatalos 
római nyelvezetben mindezek azonos fogalmak. 

Figyelemreméltó a kathol. napi sajtó műkö-
dése is, mely Franciaországon és Németországon 
át magyar hazánkba is eljutott, s a mely valódi 
jezsuita szellemben kizárólag ultramontán érdeke-
ket képvisel. A sajtó nagy hatalmát félre nem 
ismerte az ultramontanismus sem, a mint általá-
ban Róma ügyesen szokta fölhasználni a viszonyokat. 
A kath. egyesületeknek évi nagygyűlései hasonlóan 
hangsúlyozzák az ultramontán napi sajtó fokozatos 
fejlesztésének szükségességét s alegkozelebb tartott 
34. nagygyűlésen Windthorst is ilyen értelemben 
nyilatkozott. Sőt a „németországi sajtóigazgatóság11 

eszméjével is foglalkoztak, melynek egy jogász-
ból, egy szerkesztőből, több theologusból s egy 
ügyes titkárból kellene állani, a mint azt a bonni 
1881. tartott 28. egyetemes kath gyűlés végle-



gesen megállapította. Ma Németország 28 na-
gyobb ultramontán napilappal bír, átlag egyenkint 
5 ezer előfizetővel. Ehhez nem kell commentár! 

Az ultramontán sajtó előharcosa! a 60-as 
években Niedermayer és Molitor voltak, kik röp-
iratokban hívták föl az olvasó közönség figyelmét 
a J ó katholikus* sajtóra, mint nagyhatalomra. 
Azóta népszerű az eszme, s a kathol. évi nagy-
gyűlések mindenkor annak fejlesztésére fordítják 
főfigyelmöket. Ujabb lendületet képez a kathol. 
sajtó terén is a vatikáni zsinat. 

Hát édes hazánkban hogyan áll az ultra-
montán sajtó ügyér! Erről nem szólok; szóljanak 
e kérdéshez azok, kik azt nálamnál jobban, köze-
lebbről ismerik, csak arra kérlek jó magyar prot. 
népem : ^Tartsd meg azt, a mi nálad vagyon, 
hogy senki el ne vegye a te koronádat!4 

Dr. Szlávik Mátyás. 

A vasárnap megszentelése. 
(Vége.) 

Nincs ez jobban a faluban sem ; a csaknem min-
dig szombat éjszaka tartatni szokott kézfogó után bizony 
sokakat látunk híveink közül a templomban édesdeden 
szundikálni vagy ezt kikerülendők, otthon maradnak, a 
mi mellesleg mondva illendőbb is; már pedig egy ily 
jegyváltás sok egyént elvon rendes megszokott vasárnapi 
foglalatoskodásától, mivel az összes rokonság férfi és női 
tagjai, s az elmaradhatatlan uszály, a suhanc fiatalság-
nak duhajkodni szerető része, mind-mind részt vesz ott, 
az éjjeli fáradalmat aztán vagy otthon, vagy az isteni-
tisztelet ideje alatt pihenik ki. 

Az is megtörténik, hogy vannak községek, melyek-
ben az arany ifjúság táncolási kedve már a reggeli ha-
rangozást előzőleg viharosan kitör s a muzsika csábító 
hangjai után apraja-nagyja a templom helyett a zöldbe 
vagy a tánchelyiségre vonul, és ha ez nem is általá-
nos szokás, a táncra perdülni kész fiatalság csaknem 
mindenütt megkísérli, már dé ben megpendíttetni a he-
gedűt s hívja a társakat, még pedig oly sikerrel, hogy 
még a vasárnapi iskolások is jobb kedvvel gyülekeznek 
ide, mint a biblia-magyarázat hallgatására. Bálba siet 
tehát fiú és leány s ölében csecsemővel vagy a 4 éve-
seket szépen kézen fogva az asszony népség, ez magá-
val vonza a még nem idős férfiakat is, és és a 
délutáni istenitisztelet áll a hivata'os személyzetből, azon 
kívül a rektor által erővel fogott diktáló fiúból. 

Hát bizony nem jól van ez így 1 Vájjon azok a 
jótékony-egyletek elnökei és elnöknői a maguk sze-
mélyzetétől, titkáraiktól, vagy épen az egyleti tagok 
összességétől támogattatva nem tudnának-e a társadalom 
illető osztályára úgy hatni, hogy ne mindig szombatra 
essék az énekelés, tánc és sorsjegyezés érdekfeszítő 
rendezése ; hanem egy más estve próbálnák meg a helyi 
vagy hazai jótékony intézetek javára összehozni a mu-
latni vágyókat. Én úgy tartom, hogy a mily szépen be-
illik a nők hivatásába, felkarolni, támogatni a szegények, 
árvák s kisdedek ügyét, ezen jótékonyság mellett nem 
kevésbé nemesebb erényük és rag) ogó díszük nékiek a 
vallásosság, és az imádkozásban való példaadás. En biz-
tos-ltom is őket, miszerint a férfiak épen úgy utánuk fog-

nak gomolyogni a templom hideg kövezetén, mint a 
bál-termek és hangverseny csarnokok parquettjén. Mél-
tóztassanak csak megpróbálni. A jutalom azon boldogító 
öntudat leend, melynél fogva érezni fogják, hogy míg 
önlelkük üdvösségét keresik és munkálják, ugyanakkor 
másokat is az élet útjára térítenek, így boldogokká le-
vén, boldogítanak. Valóban sokkal értékesebb gyémánt 
a női erények koronájában az Isten imádása, az isteni 
félelem szent érzületének másokba is átöntése, mint a 
szépség, hódítás és igéret csillogó ugyan, de nagyon 
időhöz kötött értékű ékszereinek forgalomba hozása. 
Mily épületes és megnyugtató lenne, a lélek magasabb 
vágyait kellő gondozásban részesíteni, az Isten oltárára 
hozni meg előbb az áldozatot, aztán keresni fel a szóra-
kozások gyűlhelyeit, nem pedig megfordítva s ez által 
mintegy elbódítani az érzékeket, forrongásba hozni a vért 
annyira, hogy a lélek nemesebb érzelmei nem bírnak 
maguknak utat törni! 

Azon vidéki, vagy falusi szokás pedig, mely egyik 
községben a vasárnap korareggeli óráiban, másutt a dél-
utáni istenitisztelet előtt hozza össze a mulató közönsé-
get, egyszerűen beszüntetendő egy oly tartalmú ható-
sagi rendelettel, hogy a vasárnapi mulatságot az arra hi-
vatott közegek délutáni 3 óra utánra engedélyeznék, a 
mikorra már az istenitiszteletek kell, hogy bevégzettek 
legyenek. 

Az előbbi esetnél társadalmi s ez utóbbinál törvény-
hozási úton lehet valami sikerest tenni. 

A harmadik motor szerintem a népünknél túlságo-
san kifejlett önbecsérzet, mely egészen a nevetséges és 
bosszantó hiúság határai közé csap át. Ez főleg két alak-
ban jelentkezik előttünk. 

Elsőben is a mi hitfelekezetünk tagjainak legtöbb-
jében a régi korból átörökölt »székosztás« kiváltságá-
nak egyeduralma és értékesítése oly hatalmas gyöke-
ret vert, hogy azt még a legműveltebb osztály némely 
egyénei sem elég erősek jellemükből végkép kiirtani. 
Innen keletkeznek aztán az úgynevezett »szék perek*, 
mely sajátságos tünemény az egyházi életben ismét és 
ismét felmerülő tengeri kígyóként kisért, ebből az érzé-
kenykedésből származnak több kellemetlenségek, sőt 
zajos, fájdalom, nem egyszer tettlegességig menő botrá-
nyok, melyekre, hogy egyik vagy másik fél alkalmat ne 
adjon, inkább elmarad, inkább lemond a templom láto-
gatásáról. Hogy ez nem légből kapott állítás, hivatko-
zom az egyházlátogató küldöttségek és egyházi bírósá-
gok személyes közvetlen tapasztalataira és az esperesi 
levéltárakban elhelyezett ily ügyek lefolyását tárgyazó 
okiratokra. 

A kép illusztrálására legyen szabad csakis két ese-
tet felhoznom. Egy családi szék tulajdonosai felette el-
szaporodtak úgy, hogy abba semmiképen nem fértek 
be ; az előtte való szék egynehányat befogadhatna még, 
ámde oda menni egyik sem mer, mert vagy be sem 
bocsátanák, vagy igen tolakodónak tartanak; az utánna 
való szék meg már derogálna, hiszen ott hátrább ülne, 
és ez a família rangját, tekintélyét sértené, nem megy 
tehát se ide, se oda, se a harmadik helyre; miután pe-
dig a népes család mindenik tagja ily ferdén gondolko-
zik, gyakran a saját székük is üresen áll, vagy csak 
gyéren népesül be, mert egyik a másiknak hagyja 
helyét s nem megy — mint mondja — úgy sem férek 
a magam székébe. 

És még egy másik körülmény. A feleség bevett 
szokás szerint mindig a férj után ül széket a templom-
ban, ha a férj után előbbre jut az asszony, azonnal el-
foglalja illetékes helyét, de ha hátrább esik, megtartja 



az előbbeni széket, ezért az igazán jogosultak egy ideig 
csak görbe szemmel néznek reá, majd az egyháztanács 
intézkedését kérik, hogy az illető utasítassék férje után 
részére eső székbe. Történjék bár ez az utasítás a leg-
gyöngédebb figyelmeztetéssel, kész a sérelem, elsőben 
is az asszony veszi zokon, többé sem régi, sem a férje 
után való székbe nem jár, majd férje és hozzátartozói is 
felháborodnak s a megtorlást abba helyezik, hogy az isten 
házától távol tart ják magukat. Valóban oly seb ez az 
egyházi élet testén, melynek gyógyszere csak nagy 
körültekintéssel és tapintattal található meg. Itt az iskolai 
nevelés, az elöljáróság eszélyessége tehet legtöbbet, mert 
én kétlem, hogy még egy zsinati általánosan kötelező 
elv felállítása és az ebből folyó törvényes rendelkezés-
sel szemben is fe'adná népünk családi büszkeségét. 

A hiúságnak kiáltó bizonyítványa az is, melyet 
korunk öltözködési mániában szenvedő fiai és leányai 
akként állítanak ki magukról, melyszerint, ha nem oly 
ruhában, nem úgy felcicomázva jöhetnek templomba, 
mint akár a legelső gazda legény és leány, hát nem is 
jönnek. Soknál annyira bevésődött már ezen kificamo-
dott észjárás vagy gondolkozásmód, hogy még a későbbi 
korban sem tud attól megszabadulni. Pedig hova vezet 
ez 1 A középosztály a főrangúak, a jómódú földműves 
gazdák főkép gazdaasszonyok s leányok, az úri asszony-
ságok és kisaszonyok divat cikkeiből öltenek magukra 
egyet-mást, ámde a féltelkes sem maradhat hátra, a 
zsellér és napszámos meg csak nem árulja el szegényebb 
voltát. 

Itt már szintén az iskolának, s a helybeli tekinté-
lyes, de józan gondolkozású okos embereknek nyílik 
meg a tevéknység tere, eszközül használhatják a szelid 
felvilágosítást, biztatást, bátorítást, mindezt az együgyüeb-
bek és talán az álszemérmesekkel szemben, hol pedig ezen 
evángyéliumi eljárás nem gyógyít, vagy ahol gőgsfénye l -
gés az indító ok, alkalmazható a dorgálás, sőt a jóaka-
ratú gúny fegyvere is, hogy a beteg rész kivágattatván, 
az egészséges tagok fennakadás nélkül folytathassák 
működésüket. 

Az emberi hiúság rovására irandó már azon nem 
ritkán előforduló eset is, hogy az igehirdető az általános 
rosszat, a mindenkivel, vagy legalább a nagyobb rész-
szel közös hibákat s bűnöket tárgyalván, nosza van, ki 
azt rögtön magára veszi, és mert maga szerint őt »a 
pap kiprédikálta«, templomba többé nem megy, haragot 
tart az Isten házára és a lelkipásztorra, holott e tekin-
tetben senki is közülünk elég óvatosságot nem fejthet 
kí, a mennyiben egy gyarlóság egyikünkben, a másik 
hiba, vagy épen bűn másikunkban kisebb-nagyobb mér-
tékben van meg ; ugyanazért — távol a célzatosságtól, 
vagy rávonatkoztatástól — akadhatnak, kik az eléjük 
tartott tükörből erkölcsi kinövéseiket s lelki fogyatkozá-
saikat is felismerik. 

Ennek orvossága míg egyfelől a lelkipásztori eré-
lyesség, addig másfelől a józan értelmű és Isten országa 
építésében örömüket találó egyháztagok közrehatásával 
készíthető meg, a legnagyobb vigyázattal és okszerű 
megértetéssel nyújtatván az, az ezen betegségben sín-
lődő atyafinak. 

Van ám még több motor is, melyek a »vasárnap 
kellő meg nem szentelésé«-nél közrehatnak, ámde legyen 
elég ezen egy alkalommal pusztán az elszámláltaknál 
maradnunk. Talán nem tévedek, a midőn felteszem, hogy 
azokat igen sokan ismerik s egyszer-másszor találkoztak 
velük, mert bizony nem egyéniek, nem helyhez kötöt tek; 
épen azért megérdemlik az intéző körök becses figye-
lemreméltatását, hogy így a szükséghez képest célszerű-

nek tartott bölcs rendelkezéseiket megtevén, azokat mi 
közönséges pásztorok végrehajtani, esetleg végrehajtatá-
sukat ellenőrizni hitfelekezetünk egyetemének jól felfogott 
érdekében, kötelességünknek tartsuk. 

Azért is nem megyek tovább a motorok ismerte-
tésében, mert nem szeretném árva fejemre vonni egy 
igen ismeretes közmondás valósulását, mely közmondás 
úgy kezdődik: * Megbánod még azt a napot«. Lehet 
azonban, hogy majd neki bátorítom magamat, s birokra 
fogok kelni a most elhallgatott motor pertraktálásáva'. 

Sütő Kálmán, 
bereg-somi lelkipásztor. 

I S K O L A Ü G Y . 

Iskolai értesítők. 
(Hetedik közlemény.) 

42. A nagy-enyedi ev. ref. Bethlen főiskola ez 
évi értesítőjében a legelső helyen Makkal Domolcos 
rector-professornak évzáró beszéde van közölve. Belőle a 
következőket emelhetjük ki. A főiskolának a lefolyt tan-
évben 751 növendéke volt. A természetrajzi, archeológiai 
és természettani gyűjtemények újból rendezve s kiegé-
szítve áthelyeztettek az új épületbe. Újból catalogizálta-
tott a 20,662 darabból álló könyvtár. A lakószobák vas-
ágyakkal lettek ellátva. 450 ágyra 7797 frt tőke befek-
tetés történt. A theol. akadémia és a tanítóképezde nö-
vendékei számára az egyházkerület segítségével convictus 
szerveztetett. Pályadíjak és jutalmak címén az év végén 
kiosztatott 989 frt 75 és 17 db cs. arany. A főiskolai 
ifjúság anyagi segélyezésének összege 30,060 frt 16 kr, 
mely Összegben a közvetlen segélyezés 20,960 frt 16 krt 
tesz. A theologiai convictust 50—53 ifjú é'.vezte. A 
convictus kiadása 2468 frt 62 kr volt ; a tanitóképezdei 
convictusé pedig 1215 frt. Ennek jótéteményében 30 nö-
vendék részesült. A tanári testület áll 12 rendes- és 
4 segédtanárból, 5 szaktanítóból és 6 ideiglenes közta-
nítóból. Érettségi vizsgálatra jelentkezett 24 ifjú, tényleg 
vizsgázott 18, kik közül 3 utasíttatott javító vi/.sgára. A 
theologusok száma 72 volt, a tanítóképezdészeké pe-
dig 61. A felsőbb tanfolyamon levő ifjúság körében 
működtek: az ifjúsági-kör, a theol. önképző-kör, a theol. 
énekkar, a theol. önsegélyző-egylet (melynek vagyona 
készpénzben 325 frt 65 kr, kötvényekben 1135 forint), 
a tanitóképezdei önképző-kör és dalkar. A Bethlen főis-
kola összes bevétele 126,427 frt 33 kr, Összes kiadása 
pedig 151,195 forint 35 kr. A tanév megnyitása szept. 
i -én volt. 

43. A nagy-korösi év. ref. főgymnasium értesítő-
jét Adám Gerzson igazgató szerkesztette. A tanári tes-
tülettől megvált Mikler Sámuel, ki Besztercebányára 
választatott lelkészsz.é. A tanárok közül irodalmilag mű-
ködtek : Bonis Károly (Algebra), Dóczi Imre (Görög 
nyelvtan) és Vass Sámuel (több napilapban és folyóirat-
ban). Érettségi vizsgára jelentkezett 31. A 31 közül 
Írásbelit sikerrel tett ?6, nem tett 5. A szóbelire bocsá-
tottak közül jelesen vizsgázott 1, jól 6, egyszerűen 13, 
stb. A tantestület a hitoktatókkal együtt 16 tagból áll. 
A növendékek száma 215 volt, mely szám a mult évhez 
képest 19-cel való növekedést mutat. A könyvtár állo-
mánya 16,528 darabban 11,005 m ű ; az ez évi szapo-
rodás 69 darab 59 mű. A természettani szertár állo-
mánya 319 db, míg az éremgyüjteményé 1185 darab. 
A tanév ünnepélyes megnyitása szept. 5-én volt. 



44. A miskolci ev. ref. felsőbb leánynevelő-
intézet értesítőjét Tóth Pál igazgató közli. E tanintézet 
a tiszáninneni ev. ref. egyházkerület pártfogása alatt 28-ik 
évi tanfolyamát végezte be a mult iskolai évvel. A tantes-
tület 3 tanítónőből és 4 tanárból áll. A könyvtár ez évi 
jövedelme 47 frt 4 kr volt, kiadása pedig 44 frt 50 kr. 
Igen helyeseljük, hogy a délelőtti tanítás mindennap 
közös istenitisztelettel kezdődik s csak annak végeztével 
foglalja el minden osztály a maga helyét. Nőneveldék-
ben különösen nagy jelentőségű intézkedés ez. Az inté-
zetben nagyobb építkezések is történtek; ugyanis a 
Ferenczy Lajos-féle 1000 forintos alapítvány segélyével 
felépült a tápintézeti helyiség fő- és melléképületeivel, egy 
tanterem és a négy elemi osztály számára készültek el 
az alkalmas helyiségek elemi tanítói lakással. Rendsze-
resíttetett a német- és francia nyelv, valamint a kézi-
munka lanítónője s 1000 frt fizetéssel most szeptember-
től fogva állíttatott be rendes tanár a szám- és termé-
szettudományok tanítására A növendékek s/áma 68 vo't 
az öt osztályban, köztük ev. ref. 34, ev. ág. 34. A tan-
díj 10—15 frt. Teljes ellátásért 300 forint fizetendő. A 
tanév szept. i-én kezdődött. 

45. Az iglói ág. hitv. ev. népiskola és polgári 
leányiskola értesítőjét Kertscher Ede igazgató tette közzé. 
A tanító-testület a hitoktatókon kívül 8 tagból áll. A 
növendékek összes száma az év végén 255 volt és pe-
dig anyanyelvre nézve magyar 53, német 207 és tót n . 
A tanítói könyvtár 799 kötetből áll. A tanszerek gyűj-
teménye elég gazdag. A tanítás szept. 4-dikén vette 
kezdetét. 

46. A pozsonyi kereskedelmi akadémia második 
évi jelentését Jónás János igazgató közli. Az elmúlt isk. 
évre való »visszapillantásában az igazgató igen helyesen 
mondja el ama tapasztalatát, mely különben nemcsak 
az ő intézetükre, de általában mindenikre ráillik, »hogy 
a tanuló ifjúság altalános képzettsége, látköre, munka-
kedve és munkaképessége évről-évre aggasztó módon 
alább száll. A hol a tanírás az előző iskolában szerzett 
biztos ismeretre és szellemi képzettségre vél építhetni, 
ott semmit, vagy a homoknál is porhanyóbb alapot ta-
lál ; a hol a magas fokú követelményekhez képest igénybe 
akarja venni a tanuló munkaképességét, ott ama szomorú 
tapasztalatra bukkan, hogy a család kényeztető nevelése 
a korán megszokott élvezet-hajhászás s az evvel járó 
petyhiidtség teljesen megbénította az ifjúság akaró erejét 
és munkakedvét, míg az önmunkásságnak már korán 
alkalmazott surrogatuma: a correpetitió mindinkább kép-
telenné teszi a tanulókat a saját erejökből való hala-
dásra® stb. A tanárok közül irodalmi munkásságot fej-
tettek ki : Jónás János (a kereskedelmi levelezés kézi-
könyve), Hadas Miksa (kereskedelmi és politikai számtan), 
dr. Ashóth Sándor (egy értekezés), dr. Hefti Frigyes (egy 
tanulmány) és dr. Pisztóry Mór (több tanulmány s cikk). 
A könyvtár 640 művet tartalmaz 612 kötetben. A ta-
nári testület a hitoktatókkal együtt 15 tagból á'lott. A 
növendékek összes száma 123 volt az akadémián, míg 
67 volt az alsófokú kereskedelmi iskolában. Az új tan-
évben megnyittatott az akadémiai tanfolyam 3. osztálya 
is, és a kereskedői tanoncok alsófokú keresk. iskolájának 
I. II. és III, osztálya. 

47. A miskolci alsófoku kereskedelmi iskola ér-
tesítője szerint, melyet Dienes Béla igazgató állított össze, 
az iskolának volt 4 tanára és a három osztályban 101 nö-
vendéke, kik közül azonban évközben 15 kimaradt. 

48. A székesfejérvári kereskedelmi akadémia 
és alsófokú kereskedelmi iskolának értesítőjét, melyet 
Faludi Miksa igazgató szerkesztett, Bod Lajos tanárnak 

»A kereskedelmi középiskolák mennyiségtani és termé-
szettani tananyagára vonatkozó észrevételek* című érte-
kezése nyitja meg ; majd az igazgató évi jelentése után 
dr. Bayer Ferenc tanár írja le a kereskedelmi akadémia 
tanulmányi útját, melyet Stájerországba tettek. A taná-
rok száma 13, a növendékeké az akadémián 69, az 
alsófokú iskolában 97. A könyvtár állománya 316 mű 
396 kötetben. Érettségi zárvizsgát tett 8 növendék, mind-
egyik sikerrel. 

49. A debreceni m. kir. gazdasági tanintézet és 
azzal összekapcsolt földmíves iskola értesítőjét Domokos 
Kálmán igazgató adta ki. A tantestületnek 12 tagja van ; 
a növendékek létszáma 117 volt. A tanintézetnek van 
600 cat. hold birtoka, melyből 20°/0 őszi, i6°/0 tavaszi 
gabonával volt elvetve, 2 í °/0 kapás, 29°/0 takarmány, 
fekete ugar 5°/0 és trágyáztatott 24°/0; szép állat-állo-
mánya, kertje, kísérleti tere és kultur-kertje, vetőmag 
vizsgáló-állomása. Az ifjúsági segély egylet tőkéje 2000 frt. 
A földmíves iskolában 5 tanító van. A tanulók a gaz-
daságban vannak külön épületekben elhelyezve. 40 ta-
nulóra van hely, mely mind :g be van töltve. Tanév kez-
dete október 1. 

50. A munkácsi iparos- és kereskedelmi tanonc 
iskolák értesítőjében, melyet Sárkány Gábor szerkesztett, 
Szalay István értekezik iparokta tásunk jelenlegi aka-
dályairól*. A tanitó-testület 10 tagból áll. A növendékek 
száma az iparos osztályokban összesen 239 volt az év 
végén, (kik között izraelita 125 volt), a keresked. iskolai 
osztályban pedig 70. A munkakiállításban 57 tanuló vett 
részt s közülök 12 buzdításul pénzbeli jutalmazásban ré-
szesült. Tanév kezdete szept. 15. 

51. A budapesti IX, kerületi polgári fiu- és ke-
reskedelmi iskola értesítője szerint a növendékek lét-
száma 443 volt, mely szám majdnem négyszerese az 
1876-ban volt összegnek. A tantestület a hitoktatókkal 
együtt 24 tagból áll. A tanári karból irodalmi munkás-
ságot fejtettek k i : Mihály József, Péter János, Porzsolt 
Jenő, Sztojanovits Jenő, Fillinger Károly, dr. Prém Jó-
zsef és Hofrichter József. Tandíjmentességben, ösztön-
díjakban és jutalmakban 1975 frt erejéig részesültek a 
tanulók. A jelen tanévvel megnyílik a kereskedelmi kö-
zépiskola I. osztálya is. Az értesítőt Fillinger Károly 
igazgató szerkesztette. 

52. A budapesti II. kerületi polgári leányiskola 
: értesítőjéből a következőket emelhetjük ki. Az intézet-

ben működő tanárok száma 10, a tanítónőké 3. Az 
iskolát, fennállásának 15 éve alatt 2971 tanuló látogatta 
s a tanulók száma folyton nő, úgy hogy az ez évi sza-
porodás a mult évinek io°/0-át teszi. Irodalmilag is mű-
ködtek a tanárok közül : Balássy Dénes, dr. Bokor Jó-
zsef, Erdődy Imre, Gyulay Elek és Kozma Gyula. A 
növendékek száma az év végén 288 volt. A tanszer-
gyiijtemények összesen 1420 darabból állanak. A tanári 
könyvtárban van 402 mű, az ifjúságiban 590. Jutalmak-
ban, ösztöndíjakb.in és segélyben 828 frt 28 kr erejéig 
részesültek a tanulók. Igazgató Kozma Gyula. 

(Vége köv.) LectOr. 

Válasz az „Egyházkerületi közgyűlés után" című 
cikkre. 

Lelkészem szívességéből folyton olvashatom az 
»Egyházi és isko'ai lapot*, melyben utóbbi időben több-
szer foglalkozik hol egyik, hol másik arra hivatott a 
tanítói közszellemmel, a tapintatlan nevelés okával. 

Kényes portéka ez ! nagyon meg kell az ember-
nak gondolni mit tesz ; ez okozta azt, hogy ily hosszú 



idő után vagyok bátor szerény véleményemet, illetőleg 
megjegyzéseimet e becses lapban a nt. szerkesztőség 
engedeimével közrebocsátani. Igaz ugyan, hogy már a 
• Sárospataki lapok* 30—33—34. számában a valódi ok 
némely fontosabb tételei be vannak muta tva ; azonban 
nem esem ismétlésbe, jobban kifejezve magam, nem 
szándékom azon cikkiró urak véleményét magam neve 
alatt kiirni: de azon álláspont mellett maradókén is, hogy 
nem egyedül a tanítókban kell a tulajdonképeni hibát 
keresni, hanem egyébb tényezőkben is. Erre nézve el-
mondom szerény véleményemet : 

1. Mind az állami, mind a felekezeti tanítói fizeté-
sek átlag alig mennek 400—450 forintra, sőt az állami 
(ennek leánya a községi) iskolákban a tanítók sokkal 
gyérebbül díjjaztatnak, ezt is fél, sokszor egy évi vára-
kozás után kapják meg, midőn már eladósodtak. Kér-
dem : hol itt az eszköz az ösztönzésre? ho^y mintegy 
serkentve lenne az i lető a pontos, a hű és érdemesített 
jutalmazás után a fokozatos törekvésre? Melyik az a hi-
vatal, mely annyira megkívánná, hogy az anyagi gon-
doktól ment legyen, mint a tanítói ? Hiszen ha kevés 
fizetésből is csak ritkán, olykor pör útján kapja a nagyon 
is kiérdemelt csekély jutalmat és folyton azon kell tű-
nődni, hol és miből ad családja számára kenyeret ; 
bizony alig akad idő a tanmódot és menetet tisztázni 
agyában. így történik aztán az, hogy ha nem vesz is 
el a kiszabott időből a kenyér és élelmiszer előállítására; 
de nincs kedve naponkint 4— 5 órán át magyarázgatni 
az isko'ában, mikor folyton előtte lebeg családja anyagi 
helyze' e. 

Ezen javítani kell úgy az államnak, mint a feleke-
zetnek. Továbbá osztályozni kellene a tanítói állomáso-
kat. Ha a zsinati törvény helyesnek és célszeiűnek ta-
lálta, hogy a jobban fizető egyházak szakavatottabb 
lelkészeket kapjanak, vagyis első rangú egyházakban 
csak bizonyos gyakorlati évek után és kellő quaüficatió-
val ellátva választható meg lelkésznek, vájjon miért ne 
volna alkalmazható ily fajta törvény a tanítókra és ta-
nítói áüomásokia is? 

Mai napság bármelyik fényes gyülekezetbe választ-
ható, sőt a mint példák mutatják, meg is választatik 
nem egy pusztán oklevéllel, de gyakorlattal alig biró 
fiatal segédtanító, ha jó modora, csinos alakja, vagy a 
mi legfőbb, kellő protectiója van, minden egyébb érdem 
nélkül is elütheti a zsíros rectoriákat a népnevelés terhe 
alatt évek óta nyögő, érdemesebb tanítók kezéről. Hol 
itt az igazság és az ösztön arra nézve, hogy érde neket 
szerzett-e azon állomás elnyerhetéseért ? Bizony az üyen 
dolgok nagyon lehangolják és elveszik munkakedvét a 
különben igyekező s kötelességét híven teljesítő tanítónak. 

Erre nézve szerény nézetem az lenne : osztályoz-
tassanak az egyes tanítói állomások a jövedelem szerint; 
lehelne egytől három osztályt felállítani. Nagyon termé-
szetesen épen így kellene osztályozni a tanítókat is ok-
levelük, szolgálati idejük, kifejtett szorgalmuk, illetőleg 
elért eredményük alapján. Ezen tervezet szerint első 
rangú állomásokra csak kitűnő bizon) ítványnyal, bi. o-
nyos számú gyakorlati évek után pályázhatnék a tanitó. 
Alakíttatnék egy a lelkészcandidáló bizottsághoz hasonló 
tanítócandidaló és megerősítő bizottság megyénkínt, ille-
tőleg minden egyházmegyében, a mely kitűzné a pályá-
zatot, és 4— 5-öt a kellő qualíficatióval bírók közül, aján-
lana választásra az iskolaszéknek ; honnan tudomásvétel 
s megerősítés okáért ismét visszaküldetnék a vá'asztott 
neve. így aztán a valódi érdem remélhetné jutalmát az 
előmenetelbe, egyszersmind lenne ösztön a becsületes 
munkára. 

2. A másik hiánya a tanítás sikerének a tanítók 
csekély képzettsége. Ha tehát — mint cikkiró ís mondja — 
»Azt akarjuk legyenek jó iskoláink, először azt kell akar-
nunk, hogy legyenek jó tanítóink.* Miként érhetnők ezt 
el? először ne vegyenek be a tanitó-képezdébe okos pa-
raszlot, szabó- és bognár legényeket, a mint erre igen 
sok példát tudok ; hanem kivántassék meg a képez-
dékbe lépőktől legalább hat, de nem ártana a nyolc 
osztály végzése ; így aztán elég lenne az elméleti tanu-
lásra két év, a harmadik pedig egészen a gyakorlati 
önképzésre lenne fordítható a gyakorló iskolában. Ez a 
gyakorlat most is meg van ugyan, de az egész csak 
szemfényvesztés, mert fél évenkint — legalább az én 
időmben — alig jutnak be a gyakorló iskolába 2—3-szor, 
kivált ott, hol temetni járnak, mint p. o. N.-Kőrösön. 
Ez a néhány óra bizony nem ád kulcsot kezünkbe a 
gyakorlathoz, melylyel a vezetésünk alá került iskolába 
sikerrel léphetnénk. Ez a fő oka annak, hogy a már 
rendes tanítók közül alig felel meg hivatalának fele ; 
némelyik nem is érti hivatását, tehát megolője a reá 
bizott népnevelés szent ügyének, a másik fölöslegesnek 
tartja az erősbodést hivatalában, azt mondja : » Úgysem 
mehetek előbb, itt meg kell vénülnöm, itt így is jó, 
nem jutalmaznak fáradságomért.* Ez igen sok tanító 
imádsága, egyik tehetség hiányában, a másik elkesere-
désében hangoztatja. 

Ha pedig ezen idő szerint e két fontos hiányon 
még nem lehet segíteni, van egy olcsóbb mód, mely 
által némileg lehetne segíteni a bajon : állítson minden 
iskola fentartó testület tanítókönyvtárt, melybe minden 
szükséges vezérkönyv szereztessék be, azonkívül fonto-
sabb pádagogiai munkák, melyekből a tanító szabad ide-
jében magát képezhetné, s végre a néptanítók lapja 
mellé egy valóban szükséges vagy szaklapot, vagy folyó-
iratot évenkint járatni. Hiszen, ha most va'amelyik tanító 
szeretné is magát e kor kivánalmanak színvonalára 
emelni, nem teheti, mert nincs pénze. Egy kis vezér-
könyvet csak megszerzett képezdész korában, de az óta 
vajmi keveset gyarapította kézi könyvtárát, még ha a 
jóakarat benne volt is. 

Végre a tanítás sikertelenségének egyik oka a nép-
iskolai tanterv. Ez egyformán szabja ki a tananyagot, 
hol a tanító egy osztályt vezet csupán, azzal a hol hat 
osztálylyal vesződik, s közben mint falukon általános, 
kántori teendőket is végez. Nem kellene-e ezen is segí-
teni ? Hány tanító van, ki a legjobb akarattal sem tudja 
úgy beosztani a tananyagot, hogy az a tanterv szerint 
fel legyen dolgozva; így történik aztán meg, hogy sok-
szor a lényeges helyett a lényegtelen, a valóban szük-
séges helyett a kevésbé szükségessel telik el a drága 
idő, s így gyermekeink megtömve, nem tudják azt, a 
mit valóban tudni hasznos és idvességes. 

Ordas, 1887. szemptember hóban. 
Somogyi László, 

néptanító. 

T Á R C A . 

A tudományos s különösen az egyháztörténelmi 
seminariumokról. 

(Folytatás.) 

Vájjon az általában történelemről mondottakat le-
het-e az egyháztörténetre alkalmazni? Mi, az általunk fel-
hozottakról, igenis valljuk, hogy lehet. Lényeges hozzá-
adásokkal azonban. 
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Az egyháztörténetben is vannak külső események, 
tények, melyek egymással összefüggnek s melyek okokra 
viendők vissza. »Die Ursachen aber sind die freien Tha-
ten der geschichtlichen Personen •— mondja I ia rms 4I) 
— und der Zusammenhang ist der Plan der Geschichte«. 
E »Plan« felfogására pedig szintén az okok, de nem a 
látszólag első és közvetlen, hanem a mélyebben fekvő 
— igazán belső — okok vezetnek, melyeknek nyit jára 
nem emberi szenvedélyek vagy külső körülmények isme-
rete, hanem — igenis — az isteni gondviselésben vetet t 
hit által jutunk el. 

Az egyháznak is van teste, s a testben lélek, szel-
lem. »A látszólagos esetékességek között megidomuló 
társulati alak alkotja testét, a szellemi szabadság törvé-
nyei szerint s ennélfogva benső szükségesképeniséggel 
kifejlődő eszme pedig lelkét az egyháznak.« (Olvasd: 
Hagenbach—Révész Theol . encyclopaedia 209. lap.) Az 
egyháztörténetben is vannak eszmék, melyek a korokat 
mozgatják, s a tényeknek kiindulási pontokul szolgálnak. 
S a vezérlő eszme itt is — hiszen élet ábrázolásáról van 
szó, melynek pedig lényege a mozgás — a fejlődés 
eszméje. E fejlődés azonban vallási fejlődés, mert maga 
a főeszme is vallási eszme. S a fejlődés célja, végcélja : 
az Isten országa, vagyis az isteni szellemtől átfogott 
emberiség országa, melynek kiépítése méltón az össz-
emberiség vallásává válni hivatott ker. vallás feladatához, 
a keresztyénségnek ideálja. A nagyszerű ideál elérése 
után való törekvésnek pedig egy a szabályozója: az 
Isten igéje, a melynek ignorálása, negálása vagy félre-
ismerése mindig földi salakot hozott az eszmére, s ho-
mályba borította dicsőséges végcélját a vallási fejlődés-
nek. A »verbum dei« pedig azért szabályozó, mert benne 
és általa ismerjük meg és fedezzük fel a ker. anyaszent-
egyház történetének kezdőpontját , záró-, nemkülönben 
középpontját , a Jézus Krisztust, a »kinek vallásos öntu-
data a ker. vallás eszméje« (Räbiger), a kinek személyes 
élete a ker. vallási eszmének teljes foglalatja, a kinek 
szelleme egyedül tevékenyítheti meg s lelkesítheti az 
egyház benső életét. 

Mivel azonban az Isten országa realizálása munkájá-
nak legtermészetesebb helyén, a látható egyházban kell 
kezdődnie : az egyháztörténet ezáltal meghatározott sa-
játos feladatával s módszerével nem egy s ugyanazon 
úton fog minden tekintetben a világtörténettel járni, s 
törekedni a nagy cél felé. Más szóval »história sacra s 
profana« kö/ t különbség támad, mely azonban nem el-
térő tudományos tárgyalásban vagy talán ilyennek szük-
ségtelenségében a »sacra«-ra nézve, nem is a tárgyalás-
hoz szükséges eszközök megválasztásában, segédtudomá-
nyok ismeretében van (a mi mind közös), hanem abban, 
h o g y az egyházhistorikusnak soha nem szabad lelépnie 
a szentírásról, mint alapról, s a tudományos tárgyalás-
ban is a vallási szempontot mindig szem előtt kell tar-
tania, más szóval nem csupán észszel, de szívvel s a 
szívben hittel kell munkájához látnia s eszméit innen is 
merítenie. »Das christliche kann nach seiner Eigenthüm-
lichkeit nur von solchen gewürdigt und verstanden wer-
den, die für seine Offenbarungen und Iieilsgiiter em-
pfänglich sind und die von dem Lebenshauch, der die 
Kirche durchweht, etwas verspürt haben Der reli-
giöse Glaube, wir meinen die mit der menschlichen 
Bildung Hand in Hand gehende christliche Gesinnung, 
die höchste Weihe des Historikers, zumal des Kirchen-

41) H a r m s : Methode des akadem, Studiums« kiadta Wiese. 
1885. 100, lap. 

historikers ist.« így ír Hagenbach.4 2) Zöckler4 3) pedig 
azt mondja idevágólag: »Es ist das Reich Christi in 
se :nem Gange durch die Welt, es sind die Beziehungen 
der christlichen Religionsgemeinschaft zur Gesamtmensch-
heit seit den letzten Jahrhunderten A l t - R o m s . . . was 
dem Kirchenhistoriker zu erforschen und zu schildern 
obliegt.« 

Másfelől azonban az egyházi historikus meg ne 
feledkezzék arról, hogy Isten nemcsak az egyháznak, 
hanem az egész világnak gondját viseli, s hogy valami-
képen az állam is nem istentelen institutiók alapjára 
építendő, úgy maga a világtörténet is legszebb s legál-
talánosabb meghatározásában mint az emberi szellem 
fejlődésének története, a jó, igaz, szép és jogos eszmék-
nek tényekben megörökítése által, Isten országa építé-
séhez hozzájárulni hívatott. Mert ha ez nem áll, ak-
kor Leonidas hős halála gyávaság, s igaza van ko-
runk nagy és büszke természettudósának, Du Boys 
Reymondnak, a ki azt mondja, hogy a világtörténet 
egyébről nem beszél, mint országok és királyok emel-
kedéséről s bukásáról, szerződésekről s örökösödési har-
cokról, csatákról s ostromokról, lázadásokról s párt-
harcokról, városok pusztulásáról s népek hajszájáról, 
gyilkosságról s kivégzésről, palotaforradalomról s papok 
á rmányáró l . . . . s minderről a nélkül, hogy a népek 
mértéktudóbbak, a királyok bölcsebbek lennének 1 De 
hát Du Boys Reymondnak talán nincs igaza s szomorú 
dolog volna is, ha azon szemmérték, melyet ő a törté-
neti fejlődésre alkalmaz, helyesnek bizonyulna.44) 

A ker. egyháztörténetet is »bolond k ü z d e l m e k « 
történetének mondották, a felvilágosodás korszakának 
egyházi historikusai pedig. Meg is mondja nekik Hagen-
bach, hogy vétettek nemcsak a jó ízlés ellen, hanem 
árulást követtek el az emberiség szent birtokán.45) »A 
vallásbeli visszaélések s felfordultságok története époly 
kevéssé egyháztörténet , mint utcai betörések története, 
nem Anglia története«, mondja helyesen az angol Milner 
is, noha másfelől meg feledni látszik, hogy a helyes 
történeti tárgyalásnak nem csupán jelességekkel, ha-
nem ferdeségekkel is, egy szóval mindkét jelenséggel 
van dolga. 

De mit keresünk mi itt az egyháztörténet tárgya-
lásával, valamint a világtörténet s egyháztörténet egy-
máshoz való viszonyának meghatározásaival, mikor ne-
künk értekezésünk címe szerint tulajdonképen egyház-
történeti seminarinmokról kellene tüzetesebben szóla-
nunk ? kérdhetné valaki. Hát azért szólunk em'ített dol-
gokról, mert meg vagyunk arról győződve, hogy a 
theologiai intézeten a seminariumi oktatást, valamint 
általában a tanár s tanítványok közötti benső érintke/ést 
igen nagyon szabályozza azon felfogás, melyet magunk-
nak épen az érintkezés kapcsát képező tudományról 
alkotunk. A történeti seminariumokban megoldott feladat 
s követett módszer visszatükrözni fogja, magának a törté 
netnek mint tudománynak tulajdonított feladatot s mód-
szert. És hol és mikor, ha nem a dolgoztató módszer 
alkalmazásánál, a tudományos seminariumok feladatainak 
megoldására irányuló kísérletek alkalmával szóljon a tanár 
magának a tudománynak különféle módszereiről, figyel-
meztessen a különféle álláspontokra s az ezekből folyó 

4a) Dr. Herzog: »Real-Encycl.« VII. k. 6273. 1857. Stuttg. és 
Hamburg. 

4S) Dr . O. Zöck le r : »Handbuch der theol. Wissenschaften« 
II . k . s . 1. 

4 Í) V. ö. a »Bud. Szemle'«-ben 1886, 120. sz. a. 326. 1. mon-
dottakkal, 

4ä) V. ö. Dr. Herzog »Real-Encyclop.« VIII. k. 628. .1. 



következményekre, egy szóval : tájékoztasson, útmu-
tasson ! 

Az egyháztörténeti seminariumi órákon és termek-
ben ismertethetjük meg tanítványainkat a történetíró 
confessionalis i ránynyal; elmondhatjuk nekik róla azt, 
hogy határozottságáért tiszteljük, becsüljük sokkal job-
ban, mint azon historikusokat, a kik nem szűnnek meg 
habozni Krisztus és valamelyik philosophus között ; útján 
azonban még sem járhatunk, már azon egyoldalúságért 
sem, melybe ez irány hívei rendszerint beleesnek akkor, 
midőn véleményt mondanak valamely történt dologról, 
mint pl. Lindner Bruno, a kinek elve, hogy minden 
jelenségről a mi időnk álláspontjáról kell ítélni, »persze, 
hogy mindent, a mi az orthodox állásponttal s hangu-
lattal ellenkezik, elítéljünk,® jegyzi meg Hase (i. m. 
47- lap). 

Az egyháztörténelmi seminariumi órákon és ter-
mekben szólhatunk magasztalással a németek nagy tör-
ténetírójáról, Ranke Lipótról, a ki a fentebbi Lindner 
Brur.o-féle egyoldalú subjectiv állásponttal homlokegye-
nest ellenkezően a pártatlanságot szolgálja oly híven, az 
objectiv igazságra tör oly hévvel, hogy — mint maga 
mondá — »énjét szeretné eloltatni, csakhogy úgy lát-
hassa a dolgokat, a mint történtek.« Mondjuk meg a 
semínaristáknak e gyönyörűen hangzó mondással a benne 
kifejezett tudományos igyekezettel szemben, hogy »a 
szigorú objectivitas egymagában nem lehet a történetírás 
ideálja«, jegyezzük meg, hogy valamely egyház (vagy 
nemzet) történetét híven, méltón s lelkesítőn és lelke-
sedve csak az fogja tudni megírni vagy előadni (vagy 
tanulni), a ki azon egyház képét szívébe zárva hordja, 
szabályszerint tehát annak tagja, azon nemzet fia. A 
historikus, akinek hazája vagy vallása kevés gondot ad, 
szorgalmassá és kitűnővé válhatik hamar az alkalmazko-
dás mesterségében, a tudomány s az erkölcsi érzület ro-
vására azonban. 

A classicus tudományosságáért, valamint »pectus«-
áért méltán »egyházi atyá«-nak hivott meleg vallásosságú 
leandernek a világtörténettel szakító egyháztörténeti 
módszerét, felfogását ne mulasszuk el különösen bemu-
tatni s nyomban reá •— az ellentét kiemelése okáért — 
jelenítsük meg a »Discours sur l'his'oire universelle« című 
mű híres szerzőjének fénylő vallásosságú alakját. 

El ne felejtsük — s ki veszi rossz néven, ha el-
itélőleg tesszük ezt — felemlegetni a Bucidé—Comte-
féle elméletet, mely valamiképen »a természettudós a 
természeti tünemények összeszövődését, positiv törvé-
nyekre redukálja a történelmi tünemények szétáramló 
folyamatát* s felállítja a szellemi szabadság romjain az 
emberi cselekvőség törvényszerűségét a statisztika sege-
delmével. Emlékezve azután még a többi többé-kevésbé 
egyoldalú felfogásokról, módszerekről: egy szempontot 
semmiesetre sem szabad a sorból kihagynunk, s ez 

6. A nemzeti szempont a történetien. 

Ha érvényesítendő-e ez ? miképen s mennyiben ? 
A felvetett kérdésre adandó válaszszal az egyete-

mes történet mezejéről a speciális, közelebbről hazánk 
s honi egyházunk történetének szűkebb terére, s itt a 
hazafiság kérdéséhez is érünk. 

Nem kell hosszasabban szólnunk. Hiszen őseink 
ránk szállott örökének megbecsüléséről van szó. 

Ha nem ok nélkül mondá egy orosz lap Magyar-
országról, hogy »alíg van nemzet a világon, hol egye-
sek oly nagy mérvben s oly teljes odaadással csüggné-
nek a történelmi nemzeti eszmén, mint Magyarországon* 

(Olv. Ipolyi beszédjét az 1885. évi tört. congressuson, 
Száz. VIII. 11. 1) ; ha igaz Ipolyi azon állítása is, hogy 
a legmagasabb anyagi jóllét vagy műveltség sem pótol-
hatja a nemzeti történet szellemének az államot átható 
voltát (12. 1.), hogy csak ha saját multunkat ismerjük, 
fog reánk termékenyítőleg hatni a külföldi műveltség ma-
gaslata is (14. 1.), nem egyszerűen majmolással, hanem 
ösztönül és versenyül; ha igaz továbbá hazánk történe-
tének azon tanúsága, hogy valahányszor az emelkedett 
öntudat-, nemes önérzet- és szabadságszereteten táplál-
kozott magyar nemzeti eszme hanyatlott, s annak eklip-
sise beállott, mindjárt a nemzet szerencséje is alászál-
lott (nem Thaly, de Ipolyi mondja ezt is, 10 lapon) ; 
s végezetül ha igaz, ez pedig kétségkívül az, hogy a 
magyar protestáns egyház küzdelmének a magyar nemzeti 
eszme győzedelme volt reménycsillaga, mely után indult 
hajdanában úgy a magyar, mint a tót: akkor igaz az is, 
hogy hazánk történetének művelésével, közelebbről ma-
gyar prot. egyházunk múltjának kutatásával, hazafias szel-
lemű tanításával és tanulásával alábbhagyni háladatlanság, 
rövidlátás, hazafiatlanság s mindenesetre megbocsátha-
tatlan vétek az evangyelium s a tudomány és annak 
célja, az igazság ellen. Hiszen ha állanak Göthe szavai, 
melyekben drágának mondja a történetet azért, hogy 
lelkesedést szül, akkor igazságukat hazánk s főleg egy-
házunk történetére alkalmazhatjuk, mint a melynek elő-
adása nem különben seminariumi kezelése épen azért 
nemzeti, hazafias szempontból is méltán nagy felelősség-
gel járónak kell hogy tekintessék, S nem is leszen és 
lehet theologiai intézeteinken a honi történet hivatott 
tanára az, a ki evangyeliumi szellemmel erkölcsi hazafias 
érzést valamint tudományos tárgyalást nem iparkodik lelke 
erejéből párosítani. 

De ne feledjük, hogy a magyar történet, úgy a 
polgári, mint az egyházi, alapját az egyetemes történet-
ben bírja. S mi a világirodalmat csak úgy szoktathatjuk 
ahhoz, hogy felhasználja és magáévá tegye speciális ku-
tatásunk eredményeit, ha mi is számba vesszük az uni-
versalis história methodusát és tanulmányának eddigi 
gyümölcseit. A magyar nemzet — s é,penúgy a magyar 
prot. egyháznak is — individualitásán kívül a közös 
európai és állami egyházi institutiók és az azokkal 
összenőtt műveltség átplántálása képezi hazánk történe-
tét.40) A kölcsönhatás Európa s Magyarország élete 
között nem egy ízben s helyen szembetűnő. Gondoljunk 
csak a linci s a vestphaliai békekötésekre s kapcsolatuk-
ban a 17. századbeli nagy vallásháborúra, melynek tüzé-
ből gyújtó szikrákat hazánk földjére is vetett a harcos 
idők szele;4 7) emlékezzünk az európai forradalmakról, 
reánk hatásukról ; jussanak eszünkbe a csendesebb alko-
tások áldása: a Gusztáv-Adolf nevéhez fűzött mozgalom, 
avagy a tanítás és nevelés magvainak vetésmezein egy-
egy Comenius, Opitz munkás alakjai s átalán közokta-
tásügyünk, mely Európából, s itt különösen Németor-
szágból hozatta mintáit; gondoljunk az unitarismusra, a 
felvilágosodás korszaka jelszavainak nálunk is keltett 
— bár gyönge — visszhangjaira, a prot. uniót valósítani 
célzó törekvésekre és sok más egyébre ; Luther vég-

4C) »A történeti felső oktatás* irta Marcaly (Száz. VIII. 163. 1.) 
47) Noha százados elmaradottságunk folytán a hazánkban folyt 

e korbeli küzdelmek a 30 éves háború eseményeitől egészen különböző 
jellegűek, írja Pulszky Ágost (Bud. Szemle. 1886. 119. f. 164. 1.) s 
inkább hasonlítanak azon harcokhoz, a melyek a birodalomban V. Károly 
császár idejében folytak; a 30 éves háború korának megfelelő időszakot 
nálunk a kurucharcok képviselik. Tökéletesen igaz, de míg, s ezt is 
hangsúlyozhatjuk, Csehország alkotmányos és vallási szabadságát a nagy 
háború tönkre tette : Magyarország — megfogyva bár, de törve nem — 
megőrizte e kincseket. 



rendeletének diplomájára, melyet — szinte csodálatos 
megfoghatatlanságképen mink őrizünk: s nemcsak el-
ismernünk, de igen sok tekintetben óhajtanunk is kell és 
védelmeznünk azon összeköttetésnek létezését s fentar-
tását, mely hazánkat — egyházunkat — Európához fűzi. S 
míg Európa el fogja ismerni, hogy hazánk culturalis te-
kintetben kötelességet teljesített akkor, midőn — hogy 
megint Pulszkyval szóljunk (i. m. 163. 1.) — »a nyugati 
eszmék, érdekek és célok szellőjét bebocsátotta, kész-
séggel ápolta s sajátjának tekintette az azoknak meg-
felelő törekvéseket,* s nem hibája csak szerencsétlen-
sége az, hogy ez eszmék valósítására nem volt meg azon 
szervezete, nem azon eszközei, mint a minők meg voltak 
nyugat népeinek, melyeknek nem kellett török járom 
lerázásával vesződniök: Magyarország tudni fogja és tudja 
is} hogy nagy kötelességet mulasztana, sőt bűnt követne 
el akkor, hogyha a jelen kedvező viszonyokat fel nem 
használná a haladásra, a közmívelődés emelésére 1 S mi 
protestánsok volnánk-e méltó utódai, igaz követői dicső 
őseinknek, ha a mit ők megvédelmeztek (t. i. a prot. Siont), 
nem építenők : nem evangelizálnánk s a prot. tudományt 
nem mívelnénk ? 48) S a tudománymívelő munkának — 
tudjuk hála Isten jól — nem kicsiny ép azon része, melyet 
a magyar prot egyháztörténet ápolásának feladata meg-
kíván. A honi történettudományt bélce idején mívelni siessünk. 
Mert háborúk viharaiban, forradalmak idején, és még 
inkább a forradalmakat előző avagy követő absolutismus 
szélcsöndjében a történet igazságának szava elnémul: el-
némítják a hatalom birtokosai, kik azt nem szeretik hallani, 
így volt ez Franciaországban, így mi nálunk a válságos 
időkben. Azért tehát nem késhet, ne is várasson magára 
sokáig az, a mi sürgős. 

(Folyt, köv.) Krupecz István, 
pozsonyi theol. m.-tanár. 

B E L F Ö L D . 

Pap Gábor püspök egyházlátogató körútja. 
A barsi egyházmegyében megkezdett püspöki vi-

zitációról következő tudósítást vettünk. 
Csata, barsmegyei kis községnek rég nem volt oly 

ünnepélyes szine, mint ma. 
A főpásztor folyó hó 8-án d. e. 11 órakor érkezett 

meg a nána-ipolysági személyvonaton, Vályi Lajos egy-
házkerületi főjegyző, Nagy Sándor esztergomi lelkész és 
Bódogh Kálmán esztergomi hites ügyvéd kíséretében. 
A pályaudvarban a barsi egyházmegye egész lelkészi 
kara, élén Jókay Lajos esperessel és a vidék nagyszámú 
intelligentiája várta a főpapot, kit egyházmegyénk nevé-
ben az esperes ekként üdvözölt: Főtisztelendő, méltóságos 
püspök úr ! Szeretve tisztelt fopásztorunk ! 

Ez ünnepélyes órában élénkebben érezzük, mint más 
viszonyok közt, hogy egy nevezetes vallásfelekezetnek, 
a több megyékben letelepedett dunántúli ev. reform, 
egyházkerületnek vagyunk élő munkás tagjai. Már maga 
azon tény, hogy az egyházkerület vezérlő feje, Méltósá-
god személyében e megyében megjelent, azon ünnepé-
lyes és eddig soha elő nem fordult fontos cselekvény, 
melyszerint egyházunk erkölcsi és anyagi állását bölcs 
és beható vizsgálata tárgyává teszi, maga ezen tisztelgő 
gyülekezet, mely nem a külső fény és pompa jeleivel, 
mint inkább a tisztelettel párosult szeretet és hódolat 

48) V. ö. >Ev. Egyház és Iskolac 1887. r. szám, becskereki 
Jeszenszky szavaival. 

benső meleg érzelmeivel sereglett össze: |mind ez vilá-
gosan mutatja azon benső összeköttetést, mely minket 
szellemi vezérünk személye által felekezetünk többi tag-
jaival összecsatol. És ezen összetartózandóságnak érzete 
bátorítólag, buzdítólag hat reánk, mert ebből látjuk, 
nem vagyunk magunkra hagyatva, gondos, bölcs fel-
ügyelői szem őrködik felettünk, s a mi kisded egyhá-
zaink, melyek elszigetelten kevés súlylyal bírnak, a na-
gyobb rész támogató hozzájárulása által tényezővé lesz-
nek az egész társadalomra. Éppen ezért az ellenvéle-
ményűek ellen is, a komolyan gondolkozókkal együtt 
határozottan állíthatjuk, hogy egyházunk fennállása, vi-
rágzása nemcsak nem felesleges napjainkban is, hanem 
feltétlenül szükséges, mert elismert igazság az, vallás és 
erkölcsiség nélkül máig sincs rendezett alapokon nyugvó 
állam. És midőn egyházaink fennállásának fontosságát 
jeleztem, szabad legyen még ezeknek egy sajátságos 
tulajdonságára rámutatnom. Meg nem cáfolható, mert 
történelmileg bebizonyított tény ugyanis, hogy ezek a 
mi egyházaink a magyar nyelvnek hű gondos ápolói 
voltak. Nem volna alkalomszerű e helyen felsorolni azon 
adatokat. Elég legyen hivatkoznom azon ismert tényre, 
hogy azokban a szomorú időkben, midőn a magyar 
nyelv törvényes első szülöttségi jogától elüttetve, kita-
gadott árva, mostoha fiúként sem a törvény termeiben, 
sem a társadalomban elfogadást nem talált: templo-
maink, iskoláink voltak azon Vesta templomok, honnan 
a magyar nyelvet kiszorítani ez ideig nem lehetett. Es 
ha most egyházaink három százados múltjára visszagon-
dolunk, nyugodt önérzettel mondhatjuk, hogy ezek annyi 
vész és vihar, annyi szellemi küzdelmek mellett is meg-
felelnek feladataiknak. Most midőn elsőben van szeren-
csénk Méltóságodhoz ezen egyházmegye, Barsvármegye 
területén, lelkesült öröm száll meg bennünket, csak e pár 
szóval adunk kifejezést mieinknek: »Isten hozta közénk, 
szeretett fopásztorunk!« 

Erre a püspök következőleg válaszolt: »Mélyen 
tisztelt esperes úr, szeretve tisztelt küldöttség 1 Azért 
jöttem uraim önökhöz, azért választottam ez egyházme-
gyét püspöki körutam kezdeteül, mert tudom, hogy itt 
igen sok volt a rom s törvényeinkből kifolyólag szük-
séges, hogy másfél század múlva megjelenjék itt annak 
püspöke. És sajátságos, hogy éppen Csatán találkozunk 
16 hónap múlva lesz éppen 40 esztendeje, hogy Bors-
ban voltam, akkor mint ifjú a hazaszeretet lelkesülésével, 
karddal kezemben e helyről indultam csatába s mily kü-
lönös játéka a sorsnak, hogy ma is Csatáról indulok szellemi 
csatába, megyek bibliával kezemben a szeretet fegyvereit 
használva fel. Mert igen uraim, engem igen érdekel, hogy 
a hol azon sötét idők oly sok romot hagytak, vájjon a 
későbbi nemzedék képes volt-e e romokat helyre hozni 
s kiépíteni ? Örömmel látom itt az egyházmegye lelkészi 
karát, s világi képviselőit; azt a lelkészi kart, melyről 
hiszem és tudom, teljesen meggyőződve vagyok, hogy 
hivatalát becsüli; azt a lelkészi kart, mely a legnehezebb 
viszonyok között is függetlenül önállólag, magasra emelte 
a lelkiismeret lobogóját. Bizom, tudom »szeretem hinni, 
hogy itt a romok helyébe felépült lakályos helyiségeket 
találok az ő vezetések alatt. Örömmel szemlélem itt a 
világi elemet, mely a szent papsághoz tartozik, s mely 
hála a gondviselésnek, mindig ott volt látható a csatatéren, 
védve egyházunk, felekezetünk vallásunk érdekét. Szere-
tettel ölellek mindnyájatokat, mikor is magamat szíves 
jó indulatotokba ajánlva a nt. egyházmegyére lelkészi, 
tanítói, világi tagjaira, úgy Barsmegye összes közön-
ségére Istennek áldását kérem.« 

A politikai hatóság részéről a lévai járás főszolgabí* 



rája, Fába Zsigmond fogadta püspökünket, hatással el-
mondott emelkedett szavakban adva kifejezést azon meg-
tiszteltetésért, melyben társadalmi életünk e kimagasló 
alakja szerencsélteti megyénket. Püspök úr néhány meleg 
szóval megköszönve a figyelmet, előállott Mocsy Zolna 
úrnő, ki a barsi egyházmegye leányai nevében üdvözölte 
a főpásztort, átadva egy élő virágból font koszorút. Igen 
szívesen fogadom e koszorút — válaszolá püspök úr — 
mely emléke marad e körutamnak a barsi egyházmegye 
leányaitól; de nemcsak a barsi egyházmegye leányainak, 
hanem édes hazám összes leányainak, hölgyeinek és 
asszonyainak ajánlom apostoli tanácsom, mely ebből áll : 
minden nő valódi hivatásának csak úgy tesz eleget, ha 
tiszta vallásosság és hazaszeretet lelkesíti szívét. 

Az üdvözlések végeztével szeretett főpásztorunk az 
egyházmegye esperesét átölelve, többekkel kezet fogva, 
br. Nyáry Béla gondnokunk fogatán foglalt helyet és a 
vezekényi díszes bandérium által kalauzolva, több szá-
zakra menő sokaság között, beláthatlan kocsi-sor elején 
vonult be a közbe eső Orocka-Lekér, Damázsd közsé-
geken áthaladva, első egyházunkba G.-Vezekénybe, hol 
ép búcsú nap levén, az egész község ünnepi díszben, 
lelkes ovációkkal fogadta szeretett püspökét. 

A dunántúli ágost. hitv. evang. egyházkerületi 
pénztárakról. 

i. 
E cím alatt jelent meg e becses lap f. é. 3 2 — 3 4 . 

számaiban egy cikksorozat, melynek szerzője a dunán-
túli ág. hitv. evang. egyházkerületi pénztárakról kiadott, 
közkézen forgó i 8 8 6 i k évi kimutatást beható bírálat 
tárgyává tevén, az ügyesen csoportosított számadatok s 
azokhoz fűzött reflexiókból komoly tanulságokat von le, 
megokolandó a hálátlan Kassandra szerepet, melyre vál-
lalkozott. 

Teljes elismeréssel adózom mindenekelőtt a név-
telen szerzőnek, tekintve az eléggé nem méltányolható 
buzgóságot, mely e huzamosb időt, vasszorgalmat s ügy-
szeretetet igénylő munkálat minden egyes sorából szól, 
sőt kijelentem azt is, hogy az általános elvekkel, melyek 
e cikksorozatban kifejezvék, mint azt hivatalos évi jelen-
téseim, melyeket szerző figyelmére méltatott, igazolják, 
nagyrészt egyetértek. 

Jelen válaszomnak egyedüli célja, hogy rektifikáljam 
az egyes téves állításokat s kimutassam, miként Anony-
mus (legyen ez a névtelen szerző neve!) itt-ott hamis 
feltevésből indulva ki, tarthatlan következtetéseket von le, 
valamint hogy nem ritkán túllő a célon. Teszem ezt, 
mert hivatalos állásomnál s azon tiszteletnél fogva érzem 
magamat erre kötelezve, melylyel az érdekelt egyház-
kerület, az ennek pénzügyei feletti felügyelettel megbí-
zott testii'et s a buzgó Anonymus személyisége iránt 
viselhetem, s e tisztelet, remélem, képesíteni fog arra, 
hogy — kerülve a szarkasztikus modort is, melyet neve-
zett ismeretlenünk helylyel-közzel használ — sine ira 
et studio szóljak a komoly elmélkedésreméltó tárgyhoz. 
Válaszom útját Anonymus eszmemenete jeleli ki. 

Az első cikkben (32. sz.) Anonymus számcsoportjai 
alapján kimutatja, hogy a közfőtanoda- s tanító-képzői 
pénztárnál évi hiány mutatkozik, vagyis szabatosan ki-
fejezve, hogy e pénztárak eredeti jövedelmökkel az 
évről-évre fokozódó kiadásokat teljesen fedezni nem 
képesek, a miért az egyházkerületnek egyéb források 
igénybevételével kellett a jövedelem szaporításáról gon-
doskodnia. 

Ez teljesen áll. Azonban nem tudom mi célja szer-
zőnek, midőn ezt bizonyítgatja? Azt hiszi-e, hogy erről 
nincs tudomása az egyházkerületnek, s azért figyelmez-
tetni kell erre? Hisz ugyanazon egyházkerület szavazza 
meg évről-évre e járulékokat (1876 óta a házassági fel-
mentvényi díjakból a közpénztárnak 320 frtot, 1870 óta 
az államsegélyből a theol. intézet fenntartására 1000— 
1200 frtot), melyhez »videant consules® intő szavát intézi. 
Teljes tudatában annak, hogy ez összegekre a pénztá-
raknak szükségök van, utalványozza a kerület, erre őt 
figyelmeztetni s számokkal bebizonyítani azt, hogy így 
van a dolog, s mind ezt megtenni ott, hol a kerület, 
mint ilyen képviselve sincs, legalább is felesleges munka. 

Ánonymus kihoz a közpénztárnál 2 0 0 — 2 5 0 , a 
tanodai pénztárnál 400 frt deficitet, természetesen úgy, 
hogy az évek óta ide más forrásokból s így redszeresí-
tettnek tekintendő jövede'met egyszerűen mellőzi. Eszébe 
juthatna még valakinek azt az állítást is kockáztatni, 
hogy pénztárainknak semmi jövedelmök nincs. Mert ha 
a tőkék után a kamatok, a gyülekezetek részéről a reá-
jok kivetett járulékok be nem folynak, úgy üres a kassa 
és meg van a — deficit. 

Itt szerző, ez meggyőződésem, túllő a célon. O itt 
ugyanazt a fegyvert ragadja meg, melyet én évekkel 
ezelőtt sikerrel forgattam gyámoldánk érdekében. Ez 
intézetünk — ez volt az általános nézet — részvény-
társulat, saját lábán állva, izmosodott meg. Két évtize-
den át csak vagyon-gyarapodásáról tétetett jelentés, senki 
nem gondolt az időre, midőn ez áldott intézetnek erejét 
a nyugdíjak rohamos felszaporodása kimerítheti. Ekkor 
alulírott vállalkozott Kassandra szerepére, kimutatván 
hivatalos jelentéseimben, hogy gyámoldánk csak rend-
kívüli jövedelemmel tartja fenn magát, önerejére telje-
sen nem támaszkodhatván, új rendszeres segélyre van 
szüksége. Nem is volt a segélykiáltás hiában. 

Ez eljárás jogosult, sőt ' szükséges volt gyámoldánk 
érdekében. Hisz a veszély épen régi alapszabályaiban 
rejlett. Ez intézet a kerülettel szemben bizonyos függet-
len helyzetben volt és van, mennyiben az alapsz ibályok 
értelmében az igazgatóság kormányozza, a kerület pedig 
már mint másodfokú hatóság foglalkozik ügyeivel. Ter-
mészetes, hogy az igazgatóság felhívta folytonosan a 
kerületnek, m :nt tulajdonosnak figyelmét a veszélyre, 
mely fenyegette az intézetet, s ezt tenni kötelessége 
volt, mert erről az egyházkerületnek tudomása sem volt. 

De hogy azon pénztárak érdekében is, melyeknek 
ügyeit az egyházkerület közvetlen maga intézi, ezt az 
eljárást kövessük, nem tartom sem nem szükségesnek, 
sem nem célhozvezetőnek, ha egyúttal positiv-concrét 
javaslatot nem tehetünk a tényleg meglevő szükségle-
teknek más, az eddiginél jobb módon való fedezékére. 
Míg ezt Anonymus nem teszi, add'g egész okoskodása 
akadémiai discussio, álláspontja — megengedem — esz-
ményi ; de az egyházkerület eljárása is correct, ha azon 
forrásokat veszi igénybe, melyek szabad rendelkezésére 
állanak, nem hódolván alaki tekinteteknek, midőn fontos, 
mellőzhetlen érdekek megvalósításáról van szó. A fődolog, 
hogy sem deficit nincs, sem adósságba nem veri ma^át 
a kerület, a magáéból veszi, mit intézetei fenntartására 
fordít. 

A fent elmondottak vonatkoznak álta'ánosságban 
a tanítóképző intézeti pénztárra tett megjegyzésekre s 
ennek állítólagos deficitjére is. Itt két téves féltevés-
ből indul ki Anonymus. Nem áll, hogy e pénztárra 
700 és 200 forint uj fedezetlen teher nehezül. Ugyanis 
egyik tanár fizetés 200 frttal ad personam javíttatott, 
a másikké rendszeresítés folytán 700 frtról 1100 forintra 



emeltetett, lakbére 20ó írtban állapíttatván meg. Az új 
teher tehát 800 frt s ez csak látszólag, amennyiben az 
illető tanár, állásának rendszeresítése folytán az eddig 
külön díjazott 3 új tanóra elvállalására köteleztetett , mi 
120 frt megtakarítást eszközölt, eddig élvezett lakását 
elveszítette, mely ezután a tanulóknak levén kiadható, 
60 frt jövedelmet hoz. Tehát csak 620 frt új teher fe-
dezéséről kell gondoskodni. Ez is megtörtént, amennyi-
ben néh. Zsivora Györgynek a tanítóképző javára tett 
alapítványa jövedelméből 420 frt e célra folyósíttatott s 
a tanító-képzői pénztárból a főtanodaiba folyó évi járu-
lék 200 frttal leszállíttatott, ez utóbbi pénztár részére 
a 200 frtnyi járulék az államsegélyből utalványoztatván. 
Eszerint az új teher teljes fedezetet nyert, még pedig a 
tanító-képző Önerejéből, miről Anonymusnak, úgy látszik, 
nincs tudomása. 

Ettől eltekintve téves azon allítása is, hogy e 
pénztárnál az ISS(5-iki személyi kiadás: 4351 forint 
1887-től fogva 680 (1 fent 800 — 1 2 0 = 6 8 0 ; tehát nem 
900 frt, mint szerző állítja) forinttal fog szaporodni. E 
4451 frt összegben már bennfoglaltatik az új 680 frtnyi 
tehernek egy nagy része, t. i. 272 frt, minthogy a fent-
említett fizetésjavítás már 1886 szept. i-én lépett életbe. 
E pénztárt illetőleg, tehát a kimutatott deficit, még 
szerző eszményi ál'áspontjáról sem fedezhető fel, vagy 
legalabb oly nagyságnak nem mondható, mely a vész-
jelző mozgásba hozatalát indokolná. Téves praemissák 
útján jutott téves conclusióra. 

A tanári nyugdíj intézetre vonatkozó reflexiókban 
rejlik Anonymus barátomnak Achilles sarka. E pontra 
nézve tájékozatlanságot árul el. Összehasonlítja ez inté-
zetet a kerületi gyámoldával, melynek — nézete sze-
rint — 3 fizető tagjára esik egy nyugdíjas család s 
melyet kiinduló pontul használ úgy ezen, mint következő 
cikkeiben, hogy kimutassa a tanári nyugdíj-intézet inga-
tag alapját. Á m legyen ez a kiindu'ó pont ! Szívesen 
kisérem el szerzőt, csak- a végponthoz érve váljunk meg 
egymástól! 

Lássuk, minő kötelezettséget teljesít a gyámolda, 
minőt a tanári nyugdíj-intézet az ő tagjai irányában. A 
gyámolda fizeti nyugdíjúl a megállapí'ott összeget a 
hivatalra képtelenné lett tagnak, ez összegnek ioo°/0-át 
az elhalálozott tag Özvegyének; ugyanannyit az elhalálo-
zott özvegy kiskorú árváinak. A tanári nyugdíj intézet 
fizet a 30 szolgálati évet betöltött nyugdíjas tanárnak 
890 frtot, özvegyének 235 frtot s nevelési pótlékul (egy 
gyermek után 23 frt 50 krt, maximumul 117 frt 50 k r t ; 
atlag 30—40 frtnál többet felvenni nem lehet, nem levén 
valószínű, hogy 30 évet szolgált nyugdíjas tanár özve-
gyének 18 évet be nem töltött gyermekei legyenek) 
35 frtot, összesen tehát 270 forintot, a teljesen elárvult 
gyermekeknek pedig maximumul 235 frtot; vagyis, ha 
a nyugdíjas tanár 30 évi szolgálat után kapja a teljes 
nyugdíj iOO°/0-át, özvegye ennek 30Vj °/0-át s árvái (ha 
t. i. anyjok is meghalt) annak csak 264 / l o°/0-át kapják. 
Továbbá, míg 10 évi befizetés után a gyámoldára a 
teljes nyugdíjteher ioo°/0-ja háru', addig a tanári nyug-
díjintézet 10 évi szolgálat után fizeti a tanárnak a teljes 
nyugdíj-illetménynek csak i76/i0°/<rját, az Özvegynek és 
árváknak pedig semmit. 

Anonymus álláspontjára helyezkedve, vonjuk le a 
fentiből a következtetést. O 6 nyugdíjas családot vesz 
fel, a gyámoldára hivatkozván. A 6 tanári családban 
lesz nyugdíjas tanár, özvegy, tán árva is. Szolgáljon — 
szerző eljárását követve — zsinórmértékül számításunk-
ban a gyámolda. Ez intézetünk 1886-ban 149 félnek 
fizetett rendes nyugdíjat, még pedig 29 hivatalképtelen 

tagnak, 9 tag árváinak s 111 tag özvegyének, vagyis a 
nyugdíjasok i9°/0-ja volt hivatalra képtelen lelkész vagy 
tanító, illetőleg tanár, 6°/0-ja volt árva s 75%-j a volt 
özvegy. E szerint a nyugdíjasok 3/4-e özvegy. Ha ez ada-
tokat most már a tanári nyugdíj-intézetre alkalmazzuk, 
úgy a 6 nyugdíjas családra esik 1 x/2 tanári nyugdíj 
( 8 9 0 + 4 4 5 = ) 1335 frt s 4V2 özvegyi nyugdíj (270 fo-
rintjával = ) 1215 forint, vagyis az összes nyugdíjteher 
volna 2550 forint. Jövedelem van Anonymus számítása 
szerint is évi 4400 frt. Tehát a deficitből lett 1850 frt 
évi felesleg ! 

Tényleg a dolog természetesen máskép áll. En 
tisztán ki akartam mutatni, mily roskatag alapon nyug-
szik cikkíró okoskodása, ki két oly intézet megbirálásá-
nál, melyeknek alapszabályaiban különböző, részben ellen-
tétes elvek nyertek érvényt, egyforma mértéket használ. 
Azt a lapsust nem is akarom szóba hozni, melyet Ano-
nymus elkövet, midőn 5400 frt szükséglettel ( 5 0 0 + 3 0 0 
-f- 3 6 0 0 = ) 4400 frt fedezetet állít szemben s a hiány-
latot 2000—2500 frtban tünteti fel. 

A gyárnoldai pénztárra vonatkozó megjegyzésekre 
nincs egyéb észrevételem, mint az, hogy a vagyon tény-
leg gyarapodott azon összeggel, mely az évi kimutatásba 
van felvéve (1197 frt 2 kr). Anonymus kétségbe vonja 
ezt, mert a hátralékokat tekintetbe nem veszi. A va-
gyongyarapodás ugyan nem jelentékeny, de az új alap-
szabályokban foglalt intézkedések folytán a helyzet né-
hány év múlva mindenesetre javulni fog. Igaza van 
cikkírónak, hogy Ihász Lajos úr alapítványát a tőke-
állományba is fel kellett volna venni. Ez nem történt, 
mert a váratlanul elhunyt akkor főpénztárnok naplójába 
e tétel felvéve nem volt. Pótlólag felvétetett a f. évi 
naplóba. 

Első cikke végén kiemeli Anonymus, hogy egye-
düli szándéka, a küszöbön levő kerületi gyűlés figyelmét 
pénzügyeink komoly helyzetére felhívni. Célját el nem 
érte, mert a gyűlésen sem ő, sem más nem tolmácsolta 
az itt szellőztetett nézeteket. Sajnáltam. Azt hiszem, 
üdvösebb, tán tapintatosabb is volna (hallom, hogy e 
cikksorozat egyesekre, kik a kerület pénzügyi helyzetét 
nem ismerik, nyugtalanító hatást tett), ha ott nyiltan s 
férfiasan elmondja mind azt, mi szívét nyomja, mint 
hogy e lapok hasábjain expectorálta magát. Én s a többi 
hivatottak szíves örömmel üdvözöltük volna interpellatíóit, 
melyek tán érdeklődést keltettek volna azon ügy iránt, 
mely — mint cikkírónk is kiemeli -— eddig nem része-
sült a kerület részéről abban a figyelemben, melyet ér-
demel. Ha ott megnyugtató felvilágosítást nem nyer s 
nézeteivel, javaslataival kisebbségben marad, ám vegye 
igénybe a lapok hasábjait s felebbezze ügyét a nagy 
közönség itélő széke elé. 

Poszvék Sándor, 
a dunántúli ágost. hitv. evang. 

egyházkerület számvevője. 

R É G I S É G E K . 
Bornemisza Péter dunavidéki első református 

püspök élete és munkái. 
P Ó T L É K . 

Mikor Bornemisza Péter életéről és munkáiról írott 
értekezésemet a főt. dunántúli reform, egyházkerület lel-
készi értekezletén felolvastam, Szekeres Mihály pápai 
esperes úr azon óhajának adott kifejezést, hogy nagyon 
szerette volna, ha Bornemiszának saját műveiből bizo-
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nyítanám az ő reformátusságát; a melyre midőn igény-
telenszavakban válaszoltam volna felállott Révész Kálmán 
tanár űr s hivatkozva azon kijelentésemre, hogy munkám 
hosszúsága miatt nem szándékoztam azon alkalommal 
Bornemisza műveinek bővebb ismertetésébe bocsátkozni, 
fentartván azt egy más alkalomra, így folytatá beszédét: 
»Bornemisza csakugyan református volt; szóló, maga is 
olvasta műveinek nagy részét, s azokban az eleve elren-
delésről, az isteni kegyelemről határozott kálvini irányt 
lehet megállapítani; de meg akkor ne keressünk még 
oly nagy különbséget, hiszen Alvinczi Péter — ez a 
szigorú kálvinista pap — azt mondta fejedelmének Bethlen 
Gábornak »nevezze ki először esztergomi érseknek, azután 
majd megkoronázza, mert a Magyar törvények értelmé-
ben egyedül az van jogosítva a magyar királyok meg-
koronázára*, aki pedig már a XVII. században szerepelt, 
a mikor igen is nagy volt már a különbség a két test-
vér protestáns felekezet között, s szóló a XVI. század-
ban »a kenyeres* papokat jó lelkiismerettel számlálja a 
reformátusok közé.* 

Mindezen észrevételeket figyelembe véve, jónak 
tartottam ezen * Pótlék*- nak közzétételét, a melyből ki-
tűnik első sorban állításom igazsága, azután pedig lesz 
még benne néhány vonás Bornemisza magán életéről, 
munkáiról és viszontagságairól is, melyek mind az ő 
utolsó művéből vannak kivéve. l) Ebben három prédiká-
ció van az Ür vacsorájáról, és mivel előbb is evvel 
kezdtem, lássuk most rendre, mit tanít Bornemisza róla. 

Az első prédikációban 2) Lukács evangyélioma XXII. 
része alapján szól az » Ur vacsorája igéinek értelméről« 
ekképen: »Noha igen kevés igékkel szerzette a mi urunk 
Jézus Krisztus, hogy fejünkbe férne; de igen nagy és 
szép dolgok jeleltetnek bennök, melyről hat rendbe szó-
lok csak rövideden.« Az első rendben elmondja, hogy 
maga Jézus szerezte az Úr vacsoráját ; a másodikban 
írja, hogy halálakor rendelte azt testamentomúl; a har-
madikban, hogy hála adással szerzé; majd a negyedik-
ben í r ja : »külső jelül és külső ételül, italul azt az ele-
delt választó, a mi legfőbb ami testi életünkben, a kenyeret 
és a bort, hogy ugyan szemlátomást és tapasztalhatóképpen 
megmutogatná, hogy a mint a kenyérnek és a bornak éte-
lében, italában testi élet és vidámság vagyon : így az ő 
teste, vére rnegáldoztatásának bizodalmában és abban való 
részeltetésben, nagy lelki bátorság, nagy öröm és örök 
élet vagyon.« Az ötödik rendben, a Krisztussal való belső 
egyesülésünkről szól, míg végre a hatodikban int, hogy 
a Krisztusról sokk épen emlékeznénk. 

Ez a tartalma az első prédikációnak; ebből sem 
tudunk még többet meg, mint csupán annyit, hogy 
csakugyan kenyeret osztogat, és azt külső jelnek mondja. 
A valódi lényegről itt még mélyen hallgat, fenntartván 
azt egy más alkalomra, hogy akkor annál jobban, annál 
körülményesebben szólhasson mindarról, valami csak az 
úrvacsora kérdéséhez tartozik ; melyet a következő jegy-
zete bizonyít: 3) »Ércz meg. A mely prédikáció követke-
zik az Úr vacsorájáról, ha az ünnepek és napok tájában 
nem érkeznél ezeknek hirdetésére, és megtanulására : 
másszor ahhoz való időt keresvén olvasd el, és lássad 

Munkájának címe: » Praedikátioc Egész Esztendő által 
minden vasárnapra r%ndeltetet Euangeliombol. Iratot Bornemisza 
Peter által. Nyomtattatott JDetrekeobe MDLXXXII1I.* Ezen helyen is 
őszinte' köszönetemet fejezem ki nt. Warkoiveil Károly rusti ág. hitv. 
ev. lelkész úrnak, aki legnagyobb készséggel szíveskedett Bornemiszának 
ézen művét egyházának régi könyvekben gazdag könyvtárából, használás 
céljából rendelkezésemre bocsátani. 

2) Idézett müve CXCVIII. levelétől a CCI-ig. 
3) Ugyan ott. GC. levél. 

mely nagy dolog, és mi sok jók és hasznosok legyenek 
abban, azoknak, kik vele jól élnek.* 

A második prédikáció címe ím ez : »Az új testá-
mentomról, szent Pálnak írása szerint.* »Szent Pál a mit 
ír az úr Krisztusnak új testámentumáról, a korinthusbe-
liekkez írt első levelének Xl-dik részében, azokat halljuk 
meg először ; azután szóljunk azokból való tanúságaink-
ról.* (Itt következnek a szereztetési igék.) A tanúságok 
bevezetésében írja, hogy két prédikáció lesz az Úr va-
csorájából, de most — úgymond — csak arról beszél, 
hogy *az Urnák testámentomba hagyott vacsorája micsoda, 
és minemű étel, ital vagyon abban« a melyből már sok 
mindent megtudunk.^ 

»Micsoda az Ur vacsorája ?* 
Maga Bornemisza ezen általa feltett kérdésre így 

felel m e g : »A mi urunk Jézus Krisztus szent testével és 
vérével közönségesképpen való részesülésünk a látható 
kenyér és bor által, hogy úgy is erősödnénk hitünkben 
bűneinknek bocsánatáról és az örök életről.* 

Eme tételből azt gondolhatnók, hogy Bornemisza 
az Úr vacsorában levő kenyérnek és bornak a Krisztus 
testévé és vérévé való átváltoztatását tanítja ; de ő maga 
igen szépen megmagyarázza, miként kelljen ezt értenünk ; 
azért beszéljen hát helyettem saját fejtegetése.4) 

»Ezen testámentommal, ezen nagy étellel, itallal 
és társalkodtatással, jelenti és tanít, hogy ő mindenestől 
fogva a miénk, -és mi mindenestől fogva az övéi vagyunk; 
az ő teste a mi testünk, az ő vére a mi vérünk ; a mi 
testünk az ő teste, a mi vérünk az ő vére, és így 
eszünkbe akarja juttatni, sőt ugyan éreztetni akarja ve-
lünk, hogy érettünk öltözött fel az emberi testbe és 
vérbe, érettünk szenvedett és halt m e g ; érettünk táma-
dott fel; érettünk foglalta el a mennyei örökkévaló 
birodalmat, érettünk uralkodik mindeneken, és csak 
reánk vagyon minden gondja, mint tulajdon testére és 
vérére.* 

»Ezen nagy egyesülés képtelennek tetszenék tené-
ked, és te igen keveset bíznál ebben ; azért, hogy ezt 
eszedbe vennéd, és ezt minden bizonnyal elhinnéd, és 
ezen bizodalomból folyamnál ő hozzá akárminemű nagy 
testi és lelki nyavalyádban is : akara tégedet felserken-
teni az ő szent vacsorájának étele és itala által is, hogy 
a mint az, amit megeszel és iszol, az össze elegyedik 
veled, az egy testté és vérré lészen teveled, az tart és 
az éltet tégedet, így bizonnyal megismernéd, sőt ugyan 
meg is érzenéd, hogy te össze elegyedett vér és test 
vagy a Krisztus testével és vérével. De nem oly ételül 
adja magát, hogy őtet megemésztenéd, hanem sőt inkább 
úgy, hogy ő szüntelen éltetne t égede t ; mint a nap 
szüntelen melegít és soha el nem fogy; maga ugyan, 
össze elegyedik minden állatokkal, a mint érzed te is, 
hogy az ő hősége által hatja a te testedet, és minden 
ereje beléd ömlik, de azért semmibe ő meg nem fogyat-
kozik. . .« 

»Más a kenyér, más az úr tes te ; azért végy arról 
igaz értelmet. Az Úr vacsorában a kenyér is, és az!, úr 
teste is él tet ; és azért a kenyeret és a tésztát nem vál-
toztatja el az úr, és abból nem teremt ott nekünk más és 
új testet; mert ha most teremtene a kenyérből új testet, úgy 
nem az ő testét adná, aki régen szenvedett a kereszt fán 
és mennybe ment, akit itt is ígér minékünk. Azért szent 
Pál helyén hagyja, hogy ugyan bizony kenyér is az, de 
az úr kenyere, azaz az úrtól arra választott kenyér. A 
külső, jele a belsőnek; a kenyér, jele a Krisztus testének, 
a bor, jele a Krisztus vérének. . . Lássuk azért, hogy a 

*) U. o. CCII. levél. 



kenyérnek és bornak, miért kell helyén maradni, hogy 
el ne változzék, és miért választotta ezeket jelül és esz-
közül az ő teste és vére mellett, az úr Krisztus.* 

»Annak jegyzése drága dolog, hogy az ő testét 
és vérét kenyérhez és borhoz hasonlítja, sőt azok mellé 
úgy szabja, hogy a látható és megérezhető kenyérrel és 
borral, együtt adja azt minékünk. Mondom ennek nagy 
és b :zonyos okai vannak, hogy erre kenyeret és bort 
veszen eszkö/űl. Mert mint a kenyér és bor fő éltetése 
testünknek, és azokat mikor megeszsziik, iszszuk, ugyan 
egy testté és vérré is lészen mivelünk. Ezzel azt akarta 
jelenteni, és ugyan megtapasztaltatni és éreztetni velünk, 
hogy ő úgy egyesült a mi testünkkel, azt úgy vette fel 
magára, és azt úgy részesíti velünk ezen vacsorában is, 
hogy teljességgel ugyan egy testté és vérré lenne mi 
velünk. És a mint a kenyér és bor éltet és vidámít, 
úgy az ő érettünk megáldoztatott testével és vérével 
sokképen éltetne, és megtartana az örök életre.* 

»De szükség az is, hogy ne csak puszta kenyeret 
és bort adjon. A kenyér jele a Krisztus testének, a bor 
jele az ő vérének, és arra való, hogy mutasson a Krisztus 
testével és vérével való közösségünkre. Mely részesülést én 
sem ért eh Oly ostobáid, hogy csak fokonként és fala-
tonként való testét és vérét enném és innám, hanem hiszem 
és vallom, hogy mind testével, vérével, lelkével, Isten-
ségével, szent attyával, szent lelkével, és ezeknek min-
den erejökkel bennem lakik és én ő benne. Mondom, 
testével és vérével. A kenyeret mikor eszem, noha azzal 
egyetembe testet is eszem, de nem úgy értem azt, 
mintha egy falat testecskét enném, hanem ő magát ré-
szelteti velem, és engem testestől, lelkestől ő magához 
kapcsöl. így mikor a bort iszom, nem úgy értem, mintha 
valami csepegtetett vért innám, hanem, hogy ő lelkével 
egyetembe egyesül és részesül velem.* 

(Vége köv.) Thúri Etele, 
fegyházi ref. lelkész. 

I R O D A L O M . 
»Az egyházi közigazgatás kézikönyve* cím alatt 

részletes prospectust és előfizetési felhivást kaptunk, 
Hornyánszky Viktor mint kiadó és Eötvös Károly Lajos 
mint szerző aláírásával. A munka a magyarországi összes 
egyházak (róm. kath., gör. kel., ref., evang., unitárius 
és zsidó) közigazgatási jogát fogja tárgyalni, tételesen, 
mai érvényében. Több mint másfél ezer tétel képezi fel-
dolgozott anyagát a munkának, mely a kánonjogban, az 
egyházi törvénykönyvekben, zsinati határozatokban, ker. 
rendszabályok és utasításokban, kerületek és megyék 
jegyzőkönyveiben, valamint az orsz. törvénykönyvünkben 
elszórtan levő egyházi és iskolai jognak akar rendszeres 
és könnyen áttekinthető' gyűjteménye lenni. Két kötetben, 
So —90 nagy 8-ad ívre fog terjedni. Az I. kötet első 
könyve az egyházi hatóságokról szól, második a lelkészi 
hivatalról, harmadik a törvénykezésről és házasságról, 
negyedik a javadalomról, ötödik az egyháziak hagyaté-
káról tanít. A II. kötetben a felekezeti iskolajog fog 
ismertetni és ped ig : r. A felekezeti iskolajog múltja, 
2. A felekezeti iskola és az állam. 3. A tanítókról. 
4. Felügyelet. 5. Iskolafenntartás. 6. Közép-és főiskolák. 
•— Az »Egyházi Közigazgatás Kézikönyvei megjelenik 
folyó évi november hótól fogva 3 hetenkint kicsátandó 
4 íves füzetekben, kimerítő betűsoros tárgymutatóval. A 
kiadóhivatal a füzetek bekötéséhez díszes és tartós fél-
bőrtáblákról is gondoskodik, s ha a vállalat kellő támo-
gatásban részesül, a buzgó kiadó egy gondos szerkesz-
tésű, díszes kivitelű, sok színben nyomott nagy egyházi 

közigazgatási térképet is készíttet, melyet a megrendelők-
nek és előfizetőknek ingyen küld meg ; bolti ára 2 frt 
lesz. Az P'gyházi Közigazgatás Kézikönyvének megren-
delési ára füzetenkint 30 kr, portomentes postai küldéssel', 
az egész mű előfizetési ára 6 frt. A megrendelések és 
előfizetések október i- ig a kiadóhivatalhoz (Budapest, 
Akadémia) küldendők. 

E nagy becsű és hézagpótló vállalatot melegen 
ajánljuk tehetősebb olvasóink buzgó pártfogásába. Sem 
külön, sem ily összeségében nem íratott még meg egy-
házaink közigazgatási rendszere. E könyvben össze-
gyűjtve és rendszeresen feldolgozva kapja az olvasó a 
hazai összes felekezetek egyházi és közigazgatási jogát, 
mai érvényükben. Szerzőnek ismert neve van az egyház-
iskolai irodalomban, másfel tizedre terjedő gyakorlati 
tapaszta'ata az egyházi és iskolai közigazgatásban, a mi 
teljes biztosítékot nyújt a könyv gyakorlati hasznavehe-
tősége felől. 

Az Orbók Mór altal szerkesztett „Paedagógiai 
Plutarch"-ból megjelent a 14. és 15-dik (kettős) füzet, 
mely a második kötet 4-dik és 5-dik füzetét képezi. E 
vállalat életrevalóságáról és hiánypótló volta felől a 
vallás- és közoktatási miniszter is meggyőződvén, azt 
ez évi 4417. sz. a. kelt rendeletével valamennyi hazai 
népoktatási intézetnek megszerzés céljából ajánlotta. A 
most említett kettős füzetben Kurz befejezi Milde életrajzát. 
Benke István Zwingüről, a nagy reformátorról, Rissányi 
József Franckeről, a szegényiskola és az árvaházak ala-
pítójáról igen élvezetes jellemrajzot írnak, egy-egy ívnyi 
terjedelemmel. Györffy Iván és Vass Mátyás neves taní-
tók életrajzát is e füzetben találjuk, alapos szakavatott-
sággal megírva Samu József és Böngérfi János által. A 
füzetet Groó Vilmosnak, a felvidék népszerű tanfelügyelő-
jének arcképe és sikerült életrajza egészíti ki. Nyugodtan 
ajánljuk e valóban hasznos és érdekes vállalatot a tan-
férfiak és iskolák figyelmébe. A tanév kezdete legalkal-
masabb idő arra, hogy az iskolák könyvtárai számára e 
mű megszereztessék. Előfizethetni 5 füzetre 1 forinttal, 
10 füzetre 2 frttal. Az első kötet ára fűzve 2 frt, dísz-
kötésben 2 forint 80 kr. Egy díszes bekötési tábla ára 
60 kr, s megrendelhető a kiadónál, Drodtleff Rezsőnél, 
Pozsonyban. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Pap Gábor dunántúli püspök 

e hó 8-án egyházlátogató körútra indult a barsi egyház-
megyében, szemleútjáról fönnebb részletes tudósítást hoz-
tunk. — Szeberényi Gusztáv, bányakerületi ev. püspök 
befejezte két hétnél tovább tartott szemleútját a bánáti 
egyházmegyében, hol mindenütt lelkes fogadtatásban 
részesült. — Mockovcsák János egyhangúlag zóly omi 
főesperessé választatott és Tluszagh Dániel ugyanazon 
egyházmegye felügyelőjévé. 

* Lelkész-jelölések. A beregi egyházmegyében folyó 
hó 9-én következő lelkészjelölések történtek: Barabásba: 
Varga József macso'ai, Vajas Sándor tákosi, Kölcsey 
Zsigmond cserfalvai, Batta Ferdinánd nagy-bégányi, 
Arday Pál t.-vidi rendes lelkipásztorok. — lzsnyétére: 
Darcsi Miklós borzsovai, Nemes Ferenc bucsui, Tariska 
Lajos balazséri, Pataki Imre b.-v.-ardói, Szentimrey József 
kajdanói rendes lelkipásztorok. •— Bereg Újfaluba: Miklós 
József gecsi, Bereczky József bilkei, Bánóczy Endre 
n -mu/.salyi rendes, ifj. Bartha József munkácsi helyettes, 
Szarka Tamás kis-bégányi segédlelkész. A választás folyó 
szept. hó 25-ére tűzetett ki. 



* A budapesti egyetem jog- és államtudományi 
karánál megüresedett egyházjogi tanszékre a vallás- és 
közoktatási miniszter a napokban pályázatot hirdetett. 
Ezen tanszéknek, ha nyilvános rendes tanár fog rá kine-
veztetni, évi fizetése 2500 frt, 400 frt lakpénzilletmény, 
szabályszerű tandíjosztalék s az első és második 10 évi 
és második IO évi szolgálat után külön-külön 315 forint 
fizetési pótlék leend; ha pedig nyilvános rendkívüli tanár 
neveztetik ki, évi fizetése 1500 frt, 300 frt lakpénzillet-
mény és a szabályszerű tandíjosztalék élvezete biztosít-
tatik. Az említett kar tanáraira vonatkozó általános fel-
tételeken kívül köteles lesz a kinevezendő tanár minden 
tanév egyik felében a protest. és görög keleti egyházak 
jogát egy nagyobb speciál collegiumban előadni. A 
pályázók kötelezvék keresztlevelökkel, tudományos és 
tanítási képességöket igazoló okmányaikkal s életrajzi 
vázlattal felszerelt folyamodványukat a nevezett egyetem 
jog- és államtudományi karának dékánjához f. évi okt. 
io-ig benyújtani. 

* Urunk királyunk ő felsége itt időzése alatt több 
ízben nyilt alkalma prot. egyházunknak és papságunknak, 
hogy alattvalói hódolatukat és tántoríthatatlan hűségüket 
a trón és haza iránt kifejezzék. Nyitrán Geduly, Csák-
tornyán Karsay, T.-Terebcsen Czékus püspökök vezették 
hódoló üdvözletre az evang. egyház küldöttségeit, melyek 
a felség részéről mindannyiszor a legszívélyesebb fogad-
tatásban részesültek. A tiszáninneni egyházkerület hódo-
latát egy közel 50 tagból álló díszes küldöttség fejezte 
ki, melynek vezetője és szónoka Kun Bertalan püspök 
volt. A sárospataki főiskola és a zempléni egyházmegye 
külön is képviseltették magukat. Déván Bartha Lajos 
esperes vezetése alatt tisztelgett a vajda-hunyad-zarándi 
ref. egyházmegye papsága. A szónokok üdvözlő beszédeire 
adott válaszaiban, király őfelsége ismételten kifejezte meg-
győződését a felől, hogy »híveink hű támaszai a trónnak 
és a hazának* s a dévai tisztelgés alkalmával így vála-
szólt: »Legyenek meggyőződve, hogy hű érzelmeiket 
a legbecsesebb ajándéknak tekintem s szívemből kívá-
nom, hogy hittársaik a béke és haladás, valamint a test-
véries egyetértés malasztjait megelégedéssel és boldogan 
élvezzék.« 

* Az oláhországi misszió köréből. Szász Domokos 
erdélyi püspök közelebbről Oláhországba ment s utazá-
sának célja az volt, hogy a fonhatósága alatt álló romániai 
ref. misszió egyházközségeit egy esperességbe egyesítse, 
illetőleg azok között - egy új esperességet szervezzen, 
élükön a bukaresti egyházzal. E végből beutazta az egyes 
egyházközségeket, ez igazi kis magyar várakat az ide-
genség közepette, s azok belügyeit is személyesen kí-
vánta rendezni. A főpásztort lelkes ovációkkal fogadták 
az oláhországi magyar reformátusok, de annál durvább 
sértéssel illette az olah rendőrség, Sturdza miniszter ren-
deletéből. Az általános feltűnést keltett esetet követke-
zőleg beszéli el az »0. E.«: 

»Szász Domokos püspök Bodor Antal igazgató-
tanácsi titkár kíséretében főpásztori körútra indult Ro-
mániába. Első sorban Plojestet látogatta meg, hova 
Bodor titkár és Bartalus János bukaresti pap kíséretében 
érkezett meg. A pályaházban történt ünnepélyes fogad-
tatás után a püspök elnöklete alatt egyháztanácsi ülés 
volt. Másnap délben Galacra utazott, honnan az általa 
megtartott egyházvizsgálat után Brailába ment. Itt a 
prefekt tudatta a püspökkel, hogy Sturdza miniszter 
távirati parancsára a rendőri hatóságoknak meg kell 
akadályozniok a püspököt, hogy a templomokat kivéve, 
nyilvános beszédeket tartson s hogy az iskolákat meg-
látogassa. — A püspök itt is egyházi gyűlést tartván, 

Pitestihe utazott. Ott már a rendőrség várta, élén a 
preíekttel, ki szintén kijelenté, hogy a püspöknek sem 
engedheti meg, hogy üdvözlő beszédet tartson, vagy 
az iskolákat meglátogassa. A püspök kijelentette, hogy 
jogai tudataban csak karhatalomnak enged, ezt azonban 
a prefekt nem alkalmazta, és így a fogadtatás simán 
folyt le Bukarestbe szombaton este érkezett a püspök. A 
pályaházban híveinek nagy része várta. Salamon főgond-
nok üdvözletére a püspök meghatottan válaszolt. Másnap 
reggel istenitiszteleten szónokolt a püspök. Beszédét a 
román rendőrség két gyorsírója jegyezte. A püspök be-
szédét bevégezvén, a román királyi párért is imádkozott. 
Mikor a templomból kilépett, darabonc állott eléje, 
tudatva vele a prefekt ama rendeletét, hogy őt azonnal r 
kövesse a rendőrséghez. A püspök azonban a követség-
hez ment, hogy panaszt emeljen. A követ távollétében 
a titkár jegyzőkönyvbe vette panaszát. Csak azután ment 
a rendőrséghez, hol a lépcsőkön az épen lejövő prefekt-
tel találkozott és bemutatta magát. A prefekt gorombán 
ráförmedt a püspökre, a miért a pályaházban beszélni 
merészelt. Este a bukaresti magyarok társulatának ter-
meiben a püspök tiszteletére bankett volt, azt pedig 
műkedvelői előadás és táncvigalom követte. A püspök 
ma reggel érkezett vissza Kolozsvárra.« 

Éddig az elbeszélés, melyet, őszintén megvallva, 
nem értünk. A politikai lapok nagy hévvel kommentál-
ják az esetet, s nemcsak illem-, hanem jog-sérelmet Ís 
látván benne, elégtételt sürgetnek a külügyi kormány 
útján. Mi nem ismervén az oláh kormány eljárásának 
indokait, s azt sem tudván, vájjon így történt-e az eset: 
véleményünket kénytelenek vagyunk visszatartani, remél-
vén, hogy vagy erdélyi laptársunk vagy más hiteles for-
rás útján nem sokára megtudhatjuk a valódi tényállást. 

* A nagykőrösi főgimnáziumban a beállt iskolai 
év megnyitása nagy ünnepélyességgel, gazdag program-
mal ment végbe. A főiskola nagy dísztermét egészen 
megtöltette az érdeklődő közönség. A tanitóképző-intézet 
énekkarának nagy szabatossággal előadott éneke után 
Filó Lajos lelkész-elnök tartott igen szép megnyitó be-
szédet, mely után Ádám Gerzson főgimnáziumi és H. 
Kiss Kálmán tanitóképző-intézeti igazgató mondottak 
alkalmi beszédeket. Ezután Joó Imre dr. és 3lentovieh 
Ferenc dr. újonnan megválasztott rendes tanárok olvas-
ták fel székfoglaló értekezéseiket. Inárcsi Farkas Elek 
főgondnok hatást keltő beszéde s a preparandiai ének-
kar záró éneke után véget ért az ünnep. A tanári tes-
tületet ez iskolai év elején több rendbeli változás érte. 
Egyik legjelesebb tagját, Dóczi Imrét a debreceni főiskola 
tanárául választá meg egyhangúlag a tiszántúli egyház-
kerületi közgyűlés; helyére ideiglenesen Jancsó Gézát 
alkalmazta az igazgató tanács. A német nyelv és iro-
dalom tanszékére hirdetett pályázát két ízben is ered-
ménytelen maradt, a mennyiben a megválasztott és meg-
hívott tanárjelöltek visszaléptek. (B. II.) 

* Az unitárius zsinati főtanács dicső-szentmartoni 
gyűléséről írják, hogy az fényes és impozáns volt. Dísz-
bevonulás, tarackdurrogás, üdvözlő szónoklat javában járta 
s az ünnepeltetésből különösen Ferencz József püspöknek 
és Dániel Gábor főgondnak-jutott ki busásan. Délután 
4 órakor a harangok hivó hangjára templomba gyűlt 
az ájtatos közönség, hol Rédiger Árpád esperes mon-
dott imát, mely után úgy az egyházi, mint a világi 
képviselők Csegezi László esperes vezetése alatt elő-
ször a püspöknél, majd a püspök vezetése alatt testü-
letileg tisztelegtek Dániel Gábor főgondnoknál. A tisz-
telgések után a Dávid Ferenc-egylet tartotta meg második 
évi nagygyűlését az állami iskola termében. Brassai 



Sámuel dr. elnök nagy elfoglaltatásai miatt nem jelenhet-
vén meg, Berde Mózes alelnök elnöklete alatt a gyűlés 
kezdetét vette, Rédiger Árpád esperes által tartott imá-
val, mely után Boros György titkár olvasta fel Brassai 
szép megnyitóját. A pénztárnoki jelentés szerint az egy-
letnek pénzvagyona rendezve van, s a tagok száma 
mintegy kétszázzal szaporodott. Ezután Boros György 
titkár olvasta fel évi jelentését. E szerint az egylet mű-
ködését a lefolyt évben, az öt tagú elnökség, nyolc tagú 
központi választmány és az öt fiókkörrel végezte örven-
detes szép eredménynyel. Mind az irodalmilag, mind a fel-
olvasásokkal végzett működés teljesen kielégítő volt. A 
választmány a felolvasásokat füzetekben kiadni határozta, 
a nép között való terjesztés végett. Ugyancsak a választ-
mány az angol és külföldi biblia-terjesztő társulattal való 
összeköttetése folytán, nevezett társulattól 600 darab 
bibliát kapott ajándékba, a mit a fiókkö'-ök osztottak 
szét a szorgalmas tanulók és jómagavise'etű gyermekek 
közt. A pályázatok eredménye olvastatott fel ezután. A 
Dávid Ferenc-egylet ugyanis több pályatételt tűzött ki. 
E g y ^gyermekek számára irandó egyházi énekre«, ju-
talma 1 db 20 frkos arany, beérkezett hét darab pályamű, 
melyek közül »Ilyeneké a mennyek országa« jeligéjű 
nyerte meg a jutalmat. írója Sántha Károly ev. lelkész 
Ugyancsak 1 db 20 frkos arany tűzetett ki egy eredtt i 
egyházi ének Írására, s e jutalomdíjat is Sántha Károly 
ev. lelkész nyerte. Dicséretet nyertek Ajtai János hód-
mezővásárhelyi unit. lelkész és Adorján Domokos kán-
tortanító. A »dallam« pályázatnál egy drb 10 frankos 
aranyat nyert Iszlai Márton tordai kántortanító, dicsére-
tet nyertek Adorján Domokos és Ajtai János unitárius 
le'kész Hódmezővásárhelytt. A központi választmányba 
Boros Györgyné választatott be. Ezután következett 
Ürmösi Kálmán szentgericei lelkész felolvasása »A nyári 
vallástanításról.« — Második napon közgyűlés, majd pap-
szentelés tartatott . A kÖ7gyűlésen bejelentetett néhány 
leányegyház megalakulása: a dévai, mely a kolozsvári-
hoz, a kovászna-vajnafalvi, mely a laborfalvihoz és az 
orosházi, mely a budapesti anyaegyházhoz tartozólag a 
hódmező vásárhelyi lelkész adminisztrációja alá rendel-
tetett. Megerősíttettek az újonnan választott egyházköri 
tisztviselők, kik között néhány, tekintélyes egyén van. 
Árkosi Dénes ravai és Farkas József s.-szentkirá'yi lel-
készek nyugalomba vonulása helyeslő tudomásul véte-
tett. Peielle Istvánnak és nejének fiuk emlékére tett 
3000 frtos alapítványukért köszönő elismerés szavazta-
tott. Közgyűlés után istenitisztelet volt, melyen Derzsi 
Károly budapesti lelkész tartotta az alkalmi beszédet. A 
szertartás végeztével Ferencz József püspök mondotta el 
nagy hatást keltett zsinati üdvözlő beszédjét, mely után 
urvacsorát vett a nagy számú közönség. A rákövetkező 
napi közgyű'és főtárgya a sz.-keresztari iskola ügye volt", 
melyhez közadakozásból egy új tanszék alapját vetették 
meg, s azonnal be is állították az új tanerőt Péterfi 
Lajos s.-tanár személyében. Ezután lelkészavatas tarta-
tott, melyen az alkalmi szónoklatot Mózes András kolozs-
vári lelkész, az avató bes 'édct Ferencz József püspök 
mondotta. 15 fiatal lelkészt avattak fel a papi hivatalra. 

* A sepsi-szentgyörgyi Mikó-tanodában az új 
tanévvel némi személy változás állott be. Az eddigi se-
gédtanárok közül Csősz János és Dómján István helyet-
tes tanárokul választattak m e g ; a benlakáshoz pedig 
Horváth István segédtanár mellé még három papjelöltet 
hívott meg az iskolai elöljáróság felügyelőkül. A rajz és 
szépírás tanárául Szalui/ Károly választatott. A mi a 
Mikó-tanoda igazgatóságát ii'eti, arra nézve az elöljáró-
ság a napokban intézkedett. A mult tanév végén ugyanis 

a Mikó-tanoda gondnoki kara Benke István volt igazgató 
tanárt választotta meg ismét igazgatóul. Ezt a választást 
az állandó igazgató-tanács »a tanoda érdekéből 1 nem erősí-
tette meg s új választást rendelt el. Az elöljáróság azonban 
nem tartotta magára nézve irányadónak az áll. igazgató-
tanács rendelkezését s a napokban szavazattöbbséggel 
ismét csak Benke Istvánt bizta meg az igazgatással, ki 
tényleg már el is foglalta az igazg. hivatalt. (Sz. N.) 

* Esztergomi csodavirágok. E lap 22. s 23-dik 
számában »Római és protest. egyházpolitikai cím alatt 
közölt vezércikkemet, vagy római nyelven szólva »cseve-
géseimet«, az esztergomi papnöveldei tanárok által szer-
kesztett »Magyar Sión* juniusi füzetében Dr. Pethő 
méltatta figyelemre »A szajkók* című hosszabb cikkében. 
Mélységes tartalmát már válogatott címe is mutatja, ép 
azért rövid válaszomat a következőkben foglalhatom 
össze. A ki azt mondja, hogy »csak tudatlanság és a 
komoly studium hiánya mondatja el velünk a rágalma-
kat«, hogy »a protestantismus egyedidi,, összetartó elve 
az ódium Papae*, hogy nálunk »desperátus, maradó 
párti a tudomány«; hogy »Beyschlag és Barwinkel az 
evangy. szövetség két üstökösének magyar telefonja* 
volnék, ki mint ilyen, »avén Chemniciushoz és a Magde-
burgi centuriatoresekhez jár iskolába*, és »sokat dör-
mög, szitkozódik és zsírosokat cuppant*, s még hozzá 
»ropogós, sistergős szellemi röppentyűket és bömbölő 
ágyusort hadi sorba állít; a ki továbbá Schleiermacher-
ről csak annyit tud, hogy vrationalista«, Lessingről és 
Kantról, hogy »Krisztustag adók«, a reformátlóról, hogy 
»ez karonjogva járt a 30 éves háborúval, a rendek pe>'fid, 
hazaáruló viselkedésével, török-tatár, francia barátság ku-
nyorálással, az erkölcsi fogalmak általános hanyatlásával, 
a szakadozottságnak és pártoskodásnak, s később a szel-
lemi petyhiidtségnek és nyárspolgárságnak nemzeti jellegei-
vel «, rólam pedig »csak úgy trombitál a tudatlanság s 
az elfogultság, melyet a zsiros és zamatos frázisok ko-
médiás toilettéje sem bír elfedni*, ép azért »mindent a 
prot. polérrva frázisaival felbokrétázott mundurba öltöz-
tet*, és »elfogult emberek számára (nesze nektek tiszte't 
olvasóim 1) a prot. po'émiának regulái szerint laptöltelé-
keket ír« ; a ki végiil arra »figyelmeztet«, hogy »a prot . 

! részről kitűzött nagy pályadíj elnyerhetése reményében 
az »ismeretes« Janssen csalásait és szemfényvesztéseit 
feltüntető nézeteit papirosra tegyem«, a mennyiben »ez 
nagy dicsőségére is fog válni az eperjesi collegiumnak, 
melynek tán külföldön úgy sincs még nagyobb hire«, s 
még más a fentebbiekhez hasonló személyes sVdetlensége-
ket össze-vissza zavar: az ilyen valósággal »komédiát ren-
dező úri emberrel*, még ha esztergomi is, komolyan 
szóba nem állok. Bizony dr. Pethő uram : »szitokkal és 
perlekedéssel, gáncscsal és rágalommal tudományos (elvi) 
kérdéseket eldönteni nem lehet !« Ha ilyen az önök 
»rendszere« és »nyelvezete*, s ez az önök fegyvere, 
akkor elavult rendszer, zavaros nyelvezet, kopott fegy-
ver ! Eperjes, [887. szept. 8-ikán. Dr. Szlávik Mátyás, 
evangy. prot. hittanár. 

* A szászvárosi ev. ref, collegiumban helyettes 
minőségben tanárokká választattak : Jánosi Gábor kolozs-
vári egyetemi könyvtári tisztviselő a történelem-latin 
nyelvi, Ki apái Mihály rimaszombati protest. főgymnasiumi 
h. tanár a class. philologiai és Benkő János rimaszombati 
protest. főgymnasiumi rajztanár a rajz- és szépirástani 
tanszékre. Áz új erőkkel gyarapodott collegium ünne-
pélyes megnyitása gróf Kuun Géza és gróf Kuun István 
collég, gondnokok je'enlétében e hó 3 dikán ment végbe. 

* Gyászhirek. Skultéti Pál s/.eghegyi ev. lelkész, 
kinek halálát már említettük, mint Újverbászról írják, 



nagy részvét mellett temettetett el. Végtisztességén ott 
volt a környékből nemcsak az ev. papság, de számos 
ref. és kath. lelkész is. Ravatala fölött a háznál Roth 
K . T. ó-verbászi lelkész mondott imát, a templomban 
Schneeberéer János új-verbászi lelkész és esperes tartott 
gyászbeszédet, találóan jellemezve a boldogultnak lelkészi 
és emberbaráti érdemeit; az oltár előtt Petri K. újsóvéi 
lelkész mondott orációt, a sírnál Hammel Nándor bú-
csúztatta el. A Skultéti család valóságos Aroni csa'ád az 
evang. egyházban. Az elhunyt Pál, a szintén szeghegyi 
lelkésznek és főesperesnek, Skultéti Józsefnek volt fia s 
egyszersmind hivatali utódja. Jó és a jótékonyságot pél-
dásan gyakorló ember volt. Nejét, Becker Ilkát, tiz évvel 
ezelőtt elveszítvén, feleség és család nélkül maradt, de 
annál nagyobb hűséggel karolta fel volt neje családját, 
melynek valódi istápja volt. Vendégszerető, nyílt házat 
tartott, melyben a bácskai papság és honoratior sok 
kedves órát töltött. Vagyonának legnagyobb részét jó-
tékony célra hagyta, s még Aurelia nevű szerencsétlen 
nővérének hagyott értékeiről is akként intézkedett, hogy 
azok ez Öreg kisasszony halála után a szeghegyi egyház 
tulajdonává váljanak. Könyvtárát Engisch F., kedves 
káplánjának adományozta, az esperességi lelkészi gyám-
intézetnek néhány száz frtot hagyományozott . Nyugod-
janak békében poraik ! — Gáspár János tanfelügyelő neje, 
szül. Bogdán Juliánná asszony életének 67-ik, házassága 
40-ik évében hosszas betegség után N.-Enyeden elhunyt. 
Eletében övéinek szeretete, a társadalom tisztelete kör-
nyezte, most halála után, hála és kegyelet őrzi emlé-
két 1 — Katona Zsigmond, a hajdú-böszörményi egyház-
nak 40 évig szolgált buzgó és közszeretetben élt orgo-
nista kántora f. hó 13-án életének 66-dik évében vég-
elgyengiilésben kimúlt. Béke hamvaira, áldás emlékére! 

* Rövid hirék. A hosszúfalui újonnan szervezett 

körlelkészi állomásra e hő 4-én iktatta be Csiszér Gá-
bor esperes az új lelkészt, Zsigmond Károlyt, kinek si-
került beköszöntője nagyon rokonszenves fogadtatásban 
részesült. — Eperjesen Czékus püspök elnöklete alatt a 
napokban lelkészképesítő vizsgálat tartatott, melyet a 
jelentkezett öt jelölt mindenike sikeresen megállott ; kö-
zülök kettő azonnal föl is avattatott segédlelkészszé. 

Ijjj HIRDETÉSEK j j j 
I F - A . l i t A 2 ^ . T . 

A felső-lövői ág. hitv. ev. IV. oszt. reáliskola- és 
gymnasiumban a francia nyelv rendes tanári állomása 
van üresedésben; a német és magyar nyelvek mellék-
tantárgyak. 

Az állomással évi 600 frt o. ért. két, esetleg három 
szobából, konyhából stb. álló szabad lakás egy intézeti 
épü'elben és 50 frt évi tűzifa átalány van összekötve 

Hetenkénti tanórák száma 20. Köteles felváltva a 
többi tanárokkal az intézetben lakó növendékekre fel-
ügyelni. 

Protestáns vallású pályázók, kik oklevéllel már is 
bírnak, vagy kik a tanári vizsgát egy év múlva leteszik, 
folyamodványaikat f. é. október hó 15-ig a tanintézetek 
igazgatóságához küldjék be. 

Felső-Lövő, (Vasm.) 1887. szept. 11. 
Az iskolai bizottság nevében : 

N e u b a u e r J á n o s , 
I —3 igazgató. 

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

EGYETLEN 

MAGYAR KÖNYVÁRUS 

ki az 

1885 - ik l ORSZÁGOS K IÁLL ÍTÁSON 
a kevés számú 

(110) legnagyobb kitüntetéssel 

A N A G Y 

DÍSZOKLEVÉLLEL 
lett megtisztelve. 

R Á T H MÓR 
KÖNYVKIADÓ-HIVATALA 

ES 

K Ö N Y V K E R E S K E D É S E 

Gizella-tér, a Haas-palotában. 

EGYETLEN 

MAGYAR KÖNYVÁRUS, 

ki az 

1873-d ik i VILÁG K I Á L L Í T Á S O N 
a kevés számú 

legnagyobb kitüntetéssel 

A L E G F E L S Ő B B 

E L I S M E R É S S E L 
lett megtisztelve. 

A fentebbi nagyhírű, több mint 30 év óta közbizalomban részesülő könyvkereskedés és könyvkiadó-
hivatal ezentúl — fiatal erő belépése folytán — még fokozottabb buzgósággal fogja főcéljának tekinteni, az 
általánosan nyilvánuló népszerűségét fentartani. 

Mindennemű irodalmi megbízásokat, különösen megrendeléseket 

mindennemű tan- és iskolakönyvekre 
a legnagyobb figyelemmel és a lehető legjntányosabban eszközöl. 

Nép-, ifjúsági-, tanodai könyvtárak, önképző körök, olvasó egyletek stb. a lehető támogatás-
ban részesülnek. Saját nagyszabású kiadásai különös figyelembe ajánltatnak ; ezeknek, a magyar irodalom leg-
jelesebb termékeinek, jegyzéke bérmentve ingyen megküldetik. Számos füzetes jutányos kiadásai igen meg-
könnyítik a legjelesebb új művek beszerzését. 
ü V Mintán a közoktatási miniszterinm ezentúl csak oly számláit liquidálja a főhatósága alatt 
álló intézeteknek, melyek magyarországi könyvkereskedő által állíttattak ki, ezen intézeteknek 
mindazon előnyökkel szívesen szolgál, melyekben eddig bármily oldalról részesültek. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: T>x. ScúLlagr i Ü ^ 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. Kinizsy-utca 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. — Bélyegdi 

külön 30 kr. 

Teljes széirrvu. p é l d á r n y o k i k i S L l m i n d i g szolg-á.lHa-tij.n.k:. 

Ama t. előfizetőink, kiknek előfizeté-
sük a harmadik negyed végével lejár, elő-
fizetésük megújítására fölkéretnek. 

Uram-e? vagy nagyságos uram? 
A francia nagy forradalomnak s az ezzel 

együtt megindult demokratikus áramlatnak a töb-
bek közt egyik eredménye lőn, hogy a sok sal-
langos cifra címezések elmaradtak, vagy legalább 
keveskedtek, az emberek okosabbakká lettek. 
Külföldön ma már keveset töri az ember a fejét 
a címezéseken; ha férfi, megszólítjuk: uram! ha 
nő: asszonyom! és az egyszerű címezés mellett 
is becsülésünk, tiszteletünk az ezt megérdemlők 
irányában semmit nem csökken. 

Nálunk is az 1848-iki mozgalmak megindu-
lásakor a nemesi osztály eltörlésekor felvillant a 
demokratikus eszme s hajlam, de még hamarabb, 
mint a forradalom tüze, kialudt. És azóta nem 
hogy előbbre mentünk volna e tekintetben, sőt 
egyre hanyatlunk. A >Teens úr* cím, melyet 
négy évtizeddel ezelőtt csak az okleveles egyé-
nek nyertek el, ma már nem is cím, ezt már az 
utcaseprő is megköveteli magának, mikor a job-
bik kabátját ölti fel; sokkal szebben hangzik 
ennél a ^Nagyságos úr*, miért ne viselnők ezt 
a címet? Nem sok ideje még annak, mikor egy 
igen magas állású nőről, mint botránkoztató dol-
got beszélték országszerte, hogy egy ízben úgy 
nyilatkozott, hogy az emberek a báróknál kez-
dődnek ; vagy is, hogy a kinek nincs legalább is 
bárói rangja, az a csőcselékhez, a tömeghez, a 
semmihez tartozik. Ma úgy látom, hogy közel 
vagyunk már ahhoz, hogy az embereket a nagy-
ságos uraktól kezdve számítsuk. 

De hát mi bajunk ezzel? Mindig voltak és 
mindig lesznek az embereknek apró gyengeségeik, 
miért őket ártatlan kedvteléseikben háborgatni? 

Ha az egyik akkor érzi magát boldognak, hogy 
az orra hegyén egy aranykarikát visel, a másikat 
meg az boldogítja, ha a mellén vagy a derekán 
hordhat egy aranyos keresztet vagy kulcsot, hát 
miért ne tehetné meg ? Legyen boldog vele! Hát 
miért ne mondhatnók polgártársunkat Nagyságos 
úrnak, ha ezzel ne kedves dolgot cselekszünk, 
nem nagy terhünkre esik s egy krajcárunkba se 
kerül ? 

Úgy látszik, hogy nem kerül, és mégis sok 
millió forintjába kerül a nemzetnek. Mióta Trefort 
a miniszteri székben ül, folyvást újabb és újabb 
torlaszokat emeltet a gymnasiumok s az egyete-
mek kapui elé, s nem boldogul. Súlyosbította a 
gymnasiumfenntartási "terheket, megnehezítette 
azokban a tanulást, az érettségi vizsgálatokat, 
felemeltette a tandíjakat, az egyetemi szakok né-
melyikénél szaporította a tanulási évek számát, 
szigorította a vizsgálatokat, fokozta a költsége-
ket; másfelől állíttatott mindenfelé ipar-, polgári-, 
gazdászati és más efféle intézeteket: s mit nyert 
vele? ez utóbbiakban gyakran versenyez a taná-
rok száma a tanulókéival, kivált a tősgyökeres 
magyar s még inkább, ha a kálvinista tanulókat 
vennők csak számba; míg ellenben a gymnasiu-
mokat s azokban a parallel osztályokat szapo-
rítani kell, a budapesti egyetemi épület mellé 
pedig legalább is kellene még egy akkora épület, 
mint a mostani, ha arra lehetne számítani, hogy 
el is megy előadásra mind az, ki beiratkozott. 
Trefort egyre apasztani szeretné a Tekintetes és 
Nagyságos urak számát, nemzetünk pedig egyre 
növeli. 

Nagyon sok pénzében van nemzetünknek 
és kivált magyar fajunknak a >Nagyságos* cím. 

A valóban demokratikus irányú népeknél a 
szülők saját anyagi szellemi erejének figyelembe-
vételével választanak fiaik számára életpályát. Ha 
a szülők tárcája engedi és a fiú szellemi képes-
sége biztos reményt nyújt a tudományos pályán 



való sikeres haladhatáshoz: akkor adják erre, s 
akkor azután megtesznek mindent, hogy gyerme-
kük ne csupán a latin declinatiókban s syntaxis-
ban tegyen oly előmenetelt, hogy kiérdemelje 
nagy nehezen az elégséges osztályzatot, hanem 
nyerjen más egyéb tekintetben is oly műveltsé-
get, a minőt mai napság egy klasszikus művelt-
ségű embertől megkíván a világ. Ha pedig erre 
a szülőknek nincs elég anyagi erejük, avagy 
fiuknak a humanistikus műveltséghez elég szel-
lemi képességük, akkor bocsátják más reális pá-
lyára, a hol a szüléknek jelentékenyen kevesebb 
anyagi áldozatával és sokkal hamarabb kenyér-
hez jut. Es pedig tisztességes kenyérhez. Monsieur 
vagy Herr a címe akkor is ha miniszteri taná-
csossá vagy nem tudom mifele törvényszéki bíróvá 
lesz, akkor is, ha gépműhelyben vagy ha gyalu-
pad mellett nőtt is fel. 

Nálunk a fentebb említett kellékek mi figye-
lemre se méltattatnak. Nagyságos úrrá nevel-
tessem e fiamat vagy májsztrammá? úrrá-e vagy 
munkássá? Nálunk ez a felfogás, ez a kérdés. 
Nyögve, sokszor a többi családtagok megkoplal-
tatásával szerzik be a szülők azt az összeget, a 
mi gymnasiumi tandíjakra, a drága könyvekre, 
élelemre, ruházatra kívántatik, és hozzák ezt a 
súlyos áldozatot egy-egy gyermekük kedvéért 
13—15 éven keresztül; megalázkodnak, könyö-
rögnek a tanári kegyért, pártfogásért, csak hogy 
egyik osztályból a másikba felgyámolíthassák az 
^elégtelen4 osztályjegyek között bukdácsoló fiacs-
kájukat. De hát megteszik s miért ne tennék 
meg? hisz ha valahára még is célhoz jutnak, sze-
retett gyermekük nem lesz ymunkás,€ nem lesz 
N. N. úr, vagy N. N. uram, hanem elnyeri a 
boldogító Tekintetes vagy Nagyságos címet. 

S igen gyakran csak is ezt, csak is a címet, 
ráadásúl aztán kapja az elégedetlenséget, a ten-
gődést, nyomort, melytől hogy azután szabadul-
hasson, fordul a csempészethez, csaláshoz, vagy 
a jellemnek egy vagy más tekintetben való le-
alázásához, megcsorbításához s végül a pisztoly-
hoz. A taníttatási költség felemésztette a szülők 
vagyonát, a szűken javadalmazott hivatal, de gaz-
dagon osztogatott cím felemészti az embert s en-
nek családját s a nemzet minden egy-egy ilyen 
ember életével satnyul, szegényedik. 

S nem elég, hogy a mi kezünkből kiesik a 
kenyér, hogy a magyar családok százai, ezrei meg-
semmisülnek, de fokozódik a baj azzal, hogy az 
általunk elejtett kenyeret idegenek veszik fel. Mert 
van kenyér, van fizetés hazánkban tisztességes, 
csak hogy ezt jó részt idegenek élvezik. Egy-egy 
nagy malom, vasgyár, szeszgyár és sok más ilyen 
vállalat két, három, négy, öt ezer forinttal díjazza 
az ügyes, szorgalmas s megbízható vezetőket, az 

első munkásokat. Vagy csak kisebb vállalatról 
szólva, ott, hol e betűket nyomják, van munkás, 
ki hetenkint 50, másik, ki 40—45 frtot, tehát 
évenkint 2000—2500 frtot keres. Igaz, hogy nem 
büszkélkedhetik a >Nagyságos? címmel, az is 
igaz, hogy hétköznapi kék öltönye olajos a gép-
től vagy a rajz-óntól és kőtől, melyekkel foglal-
kozik, de becsületesen gondoskodhatik magáról 
és családjáról. Magyar ifjúra 12 évig költenek 
szülei ezreket, azután maga kétszer 1 2 évig nyo-
morog gyarló fizetésen, míg végre a Tekintetes 
és Nagyságos cím mellé kap 2500 forintot, a 
most említett munkások pedig tanultak 3—4 évig 
valamelyik szászországi ipariskolában, s attól kezdve 
magok keresik kenyerüket. Van kenyér Magyar-
országon elég s tisztességes, csak vegyük fel, a 
címet pedig hagyjuk azoknak, a kikre kenyeret 
különben is hagynak szüleik bőven. 

Mindezek különben nem új dolgok, de nem 
tehetünk róla, ilyenkor tájban, mikor már végig 
lapoztuk az előbbi iskolaévről kiadott értesítőket, 
azokban látjuk a gymnasiumi növendékeknek nagy 
s a magyar vidékeken levő polgári, gazdasági, 
kereskedelmi tanintézetek tanulóinak csekély szá-
mát, mikor olvassuk, hogy az új tanév beálltával 
miként tódul a gyermek- s ifjú-sereg a gymna-
sium s az egyetem kapuihoz, a gyakorlati pályák 
gazdag fizetesű állásaira pedig idegen embereket 
alkalmaznak, eszünkbe jut újból és újból Galilei 
világhírű mondásának a fonákja: Még sem mo-
zog! Még sem mozdul nemzetünk s nem akar a 
modern kor által követelt útra terelni. 

De hát reánk, egyházi lap körül forgolódókra 
utóvégre is mit tartozik ez az ügy, nemzetgazdá-
szok dolga ez, nem theologusoké. Tartozik biz 
ez reánk is. Jobban mint gondolnók. A magyar 
nép anyagi szegényedése minket protestánsokat 
s kivált kálvinistákat első sorban érint; s viszont 
a ki a magyar nép anyagi jólétét munkálja, az 
protestáns egyházunkat is erősíti. 

Mikor az országos közalap jövedelmének 
vagy az államsegélynek kiosztására kerül a sor, 
megdöbbentő képek rajzoltatnak, és pedig százá-
val a segélyért esdő folyamodványokban s azok 
csatolványaiban. Nem a vallástalanság, hitközöny, 
az egyház és iskola iránt való meghidegülés jut-
tatja legtöbbször tengődő állapotba egyházainkat, 
iskoláinkat, hanem az anyagi szegénység, a min-
den erőt megzsibbasztó tehetetlenség. Nekünk 
igaz hogy a főhivatásúnk az, hogy a lelki jók 
után való törekedésre buzdítsuk a gondjainkra 
bízottakat; de azért népünknek, egyházunk tag-
jainak anyagi jóllétét sem szabad szem elől té-
vesztenünk ; ha egy protestáns családot segítet-
tünk jó tanácsunkkal a bukástól megmenteni avagy 
azt az anyagiakat illetőleg helyes irányra terelni, 



már akkor egy családot megmentettünk úgy egy-
házunknak, mint nemzetünknek. Tudom, hogy 
nehéz dolog nemzetünk fiainak fejéből s kebléből 
a cím és rang után való sóvárgást kiverni, de 
hát prédikáljuk és prédikáljuk szünet nélkül azt, 
a mit igaznak s helyesnek tartunk, nem mindég 
csak tövisre s sziklára, néha gazdag gyümölcsöt 
termő talajra is talál az elhintett mag. F. 

I S K O L A Ü G Y , 
iskolai értesítők. 

(Nyolcadik közlemény.) 
(Vége.) 

53. A zilahi ev. ref. kollégium értesítőjét Baczó 
Gábor igazgató-tanár szerkesztette. »A magyar lyra tör-
téneti fejlődése a legrégibb kortól a XVI. század végeig« 
cím alatt Petri Mór tanár közöl benne egy igen érdekes, 
számos mutatványnyal világosított értekezést. A tanári 
kar egy kiváló tagját vesztette el Török István szemé-
lyében, ki 36 éven volt a kollégiumnak buzgó tevékeny-
ségű, nagy érdemeket szerzett tanára. Kerekes Sándort 
pedig szélhűdés érvén, munkaképtelenné vált s így az 
elhunyt tanárnak állását betölteni, ez utóbbit pedig he-
lyettesíteni kellett. Kincs Gyula és Petri Mór helyettes 
tanárok által töltetett be e két hely. A közoktatásügyi 
minisztérium a felszerelésre 4000 fr tot utalványozott a 
kollégium részére, évi segélyül pedig 5500 forintot. Az 
iskola alumneumi alapja 3666 frt 66 krral növekedett a 
lefolyt iskolai évben. A tanári kar összesen 20 tagból 
áll a hitoktatókkal és köztanítókkal együtt. A kollégium-
nak volt összesen 244 növendéke, köztük anyanyelvre 
nézve magyar 211, oláh 32 és tót 1; vallásra nézve ev. 
reform. 167, unitárius 3, róm. kath. 27, gör. kath. 22, 
gör. keleti 9 és izraelita 16. Érettségire jelentkezett s 
vizsgát is tett 9 ifjú. A nagy könyvtár Szikszay Lajos 
alispán ajándékából 1484 drb értékes könyvvel gyara-
podott az egyébb részint ajándék, részint vétel útján 
szerzett könyveken kívül. Egyébb tanszer-gyűjtemények 
is jelentékenyen gyarapodtak. Az ifjúság körében ön-
képző-kör és műénekkar mozdították elő a munkásságot. 

54. A budapesti állami felsőbb leányiskola ér-
tesítőjét Berecz Antal igazgató szerkesztette, Bévy Fe-
rencnek Trefort Ágoston 70 éves születési évfordulója 
alkalmával tartott ünnepi beszéde van benne közölve 
legelői, A tantestület a hitoktatókkal és tornatanítókkai 
együtt 25 tagból áll. A mult iskolai évre felvétetett 
összesen 351 növendék és pedig vallásukra nézve 132 r. 
kath., 164 izraelita, ág. hitv. ev. 32, ev. reform. 21 és 
egy-egy gör. keleti és unitárius. A tandíj 80 frt egész 
évre. A rendes leckék szept. 15-én kezdődtek. 

55. A temesvári állami felsőbb leányiskola ér-
tesítője az ezen iskolák szervezetét ismerteti, kivonatosan 
szólva ezek céljáról, tanrendszerének alapelveiről, tantár-
gyairól, tanerőiről, tantervéről, a tanulók felvételéről, a 
vizsgálatokról-; a bizonyítványokról, a tanulók fegyelmi 
rendtartásáról és a fenyíték alkalmazásáról s annak mód-
jóiról. Az intézetben a hitoktatókkal együtt 6 tanár és 
5 tanítónő van alkalmazva. A növendékek száma 98. Az 
internátus szervezetét Mársits Rozin igazgatónő ismerteti. 
Teljes ellátásért 300 frt fizetendő Az értesítőt Valló 
Vilmos igazgató szerkesztette. 

56. A rimaszombati felsőbb leányiskoláról az 
igazgató tulajdonos, Fábry János adott ki egy kis tudó-

sítást, a mely szerint 37 növendék lett az intézetbe fel-
véve ; héttel kevesebb, mint a megelőző évben. Az ifjú-
sági könyvtár 443, a szakkönyvtár pedig 578 darabból 
áll. A tanító-testü'et 9 tagból áll. Az iskolai takarék-
pénztárnál 92 frt 14 kr tőke van. A városi tanács által 
csak kis mértékben segélyezett intézet nagy mértékben 
küzd lételéért, úgy hogy az igazgató kijelenti, hogy 
próbaképen még egy évig fenntartja, de ha nagyobb 
párlo'ásban nem részesül, úgy a tanerők számát, mint 
az osztálycsoportokat kénytelen lesz leszállítani. Szomorú 
vallomás! 

57. A budapesti II. ker. állami elemi tanítónő-
képezde értesítőjét özv. Dusóczky Károlyné igazgatónő 
állította össze. A tanári kar 19 tagból áll. A növendékek 
száma 143, kik közül bennlakó 96, bejáró 37 volt. Az 
előbbiek között ingyenes 52, 250 forint fizetéssel 13, 
125 frt fizetéssel 29, 180 frttal i és 62 frt fizetéssel r. 
A bejárók közül pedig ingyenes déli étkező 15, 6 forint 
havi segélylyel 2, minden segély nélkül 30. Anyanyelvre 
nézve volt 124 magyar, 10 német, 2 örmény és 2 hor-
vát. Vallásra nézve 90 róm. kath , 3 gör. kath., 20 ev. 
ref"., 14 ág. hitv. és 11 izraelita. A gyakorló iskolában 
az év elején 40 gyermek volt, év végére maradt 34. 
Képesítő vizsgára jelentkezett 43 ; de szóbelire csak 
42 bocsáttatott, s ezek közül 40 tett sikerrel vizsgát. 
Ipar- és kézimunka-tanítónői vizsgát tettek 25-en. 

58. A kiskunfélegyházi állami tanítóképezde ér-
tesítőjében Kovács Sándor tanár szakszerűleg értekezik 
azon szemléltetési eszközökről, melyek a beszéd- és ér-
telemgyakorlatok oktatásánál használhatók. A növendé-
kek létszáma év elején 61 volt, kik közül 50 részesült 
állami jótéteményben, havonkinti 406 frt segélylyel; a 
tanév végén a segélyzettek szánna 46-ra apadt le, s a 
havi segély 387 frtra. Összesen 4054 frt állami segély 
adatott ki a képezdészek számára. A tantestület a hit-
oktatókkal együtt I I tagból áll. Tanítóképesítő vizsgát 
tettek 1 i-en s közülök azt 8-an meg is állották. A gya-
korló iskolában 56 növendék vo't . Az értesítőt Zajzon 
Dénes igazgató állította össze. 

59. A zilahi állami tanítóképezde értesítőjét 
Faluvégi Albert igazgató adta ki, s az általa mondott 
tanévet bezáró beszéd van legebő sorban közölve. A nö* 
vendékek száma 41 volt. Apadás a mult évi létszámhoz 

j képest 1. A házi iparból a kosárfonást és .sétabot készí-
tést tanu'ták a növendékek; készítettek 30 kosarat és 
270 sétabotot, melyek értéke 50 frt 40 kr. A gyakorló 
iskolában volt 44 gyermek, kik 24-en az iskolai takarék-
pénztárba mintegy 20 frt 48 krt tettek be. A tantestü-
let 11 tagból áll. Az ifjúsági önképző-kör könyvtárában 
256 kötet van ; pénzvagyon 44 frt 3 kr. Az intézet 
költségvetése 16,240 frt. Havi 8 —13 frt segélyben ré-
szesülnek a növendékek. Képesítő vizsgát tett 12 ifjú. 
A tanév szept. 5-én vette kezdetét. 

60. A tordai állami polgári fiú- és leányiskola 
értesítőjét Pálfy Károly igazgató adta ki. A tante-tüíet, 
16 tagból áll. A növendékek száma a fiúiskolában 97-
a leányiskolában 68, összesen 165 volt ; köztük nem/.cs. 
tiségüket illetőleg: 151 magyar, 1 német, 13 román ér 
1 ruthén. Vallásukra nézve pedig 27 róm. kath., 9 gör. 
kath , 5 gör. kel., 70 ev. reform., 4 ág. ev., 45 unit. és 
6 izraelita. Az iskolai takarékpénztárban 457 frt 63 kr 
volt a betét. Jelentékenyebb segélyezésben, gyámolítás-
ban részesítették a növendékeket az iskolai gondnokság, 
az unitárius középtanoda igazgatósága és a »Székely 
művelődési és közgazdasági egylet.« 

A részletesebben ismertetett felső- és középiskolai 
s tanítóképezdei értesítőkön kívül beküldetett még la-



punkhoz néhány elemi népiskolának értesítője is, melyek-
nek adataiból csak a legfőbbeket kívánjuk megemlíteni, 
így a Csáktornyái népiskolában (igazgató Jeney Gusztáv) 
volt összesen 439 gyermek, köztük 242 horvát. A nagy-
kőrösi leányiskolában (igazgató Szurmó Ambrus) volt 
42 növendék és pedig ev. reform. 32, róm. ka'hol. 4, 
izraelita 6. A könyvtár állománya 253 kötet s 17 füzet. 
A munkácsi állami elemi fiú és leány, továbbá ismétlő leány-
iskolák és az állami kisdedóvodák értesítője szerint (szer-
kesztette Sárkány Gábor igazgató) a fiú osztályokba be-
íratott 545, a leányosztályokba 538, az ismétlő leány-
iskolába 156, köztük 102 izraelita. A két kisdedóvodában 
pedig volt összesen 262 fiú és leány. A szeged-alsóvárosi 
tanítótestület vezetése alatt álló iskolákban volt 422 fiú 
és 257 leány. A vasárnapi ismétlő iskolai tanulók 
száma 132 és pedig 67 fiú és 65 leány. Igazgató Fenyvesi 
János. Végül a szeged-belvárosi tanítótestület vezetése 
alatt levő népiskolának, melynek igazgatója Ferenczi 
János, volt összesen 11 osztályban 423 fiú 297 leány 
növendéke. Az ismétlő iskolába járt 7 fiú és 38 leány. 
Az értesítőbe Nagy Ferenc tanító írt egy igen tartalmas 
értekezést a gyermekjátékokról. 

Miután ekképen referáltam volna a hozzánk bekül-
dött értesítők mindegyikéről s közben-közben megtettem 
volna egyes megjegyzéseimet is, nem zárhatom be is-
mertetésemet a nélkül, hogy különösen két nagy tanul-
ságot ki ne vonjak, főleg protestáns iskoláink értesítői-
ből. Az egyik amaz elszomorító jelenség, hogy feleke-
zeti iskoláinkban a tantestületek igen nagy része folyto-
nos változásnak van alávetve, örökös a tanár-vándorlás ; 
az egyik megy, a másik jő. A baj okát közelebbről vizs-
gálnom nem itt a he lye; de tényleges meglétét con-
statálnom kötelességem, s gondolkozzanak felette az is-
kolákat fentartó testületek, különben nagy bajnak nézünk 
eléje. Reputatiónkat, nemcsak, hanem iskoláink létezhe-
tését veszélyezteti ez a jelenség. A másik azonb m fel-
emelő, biztató és buzdító jelenség, hogy az az őserő, a 
nemes lelkeknek áldozni kész ereje még mindig nem lan-
kadt meg intensivitásában. Ezt mutatja az a százezerekre 
menő adomány, ösztöndíj stb., a miről prot. intézeteink 
értesítői szólanak. Ebben az erőben bízom, mely egykor 
megteremtette iskoláinkat, bízom, hogy a jövőben is 
fenn fogja őket tartani, csak az egyház ne engedje ezt 
meglankadni, sőt szent lelkesedéssel éleszsze és táplálja, 
a szívek mozdulásait kezében tartó mennyei Atya pedig 
áldja meg 1 Lector. 

A dunántúli ev. kerületi népiskolai bizottság évi 
jelentése 1886—87-ről. 

Főt. és Méltóságos kerületi közgyűlés ! 

Szokásos évi jelentésünket van szerencsénk a kö-
vetkezőkben tisztelettel beterjeszteni: 

Tanköteles volt 6—12 éves 14,504 fi, 13,739 leány, 
összesen 28,243; 13—15 éves 4367 fi, 4240 leány, ösz-
szesen 8607 ; 6—15 éves 18,871 fi, 17,979 leány, ösz-
szesen 36,850; helyben elemi iskolába járt 13,853 fi, 
12,236 leány, összesen 26 ,089; ismétlő iskolába 3437 fi, 
3269 leány, összesen 6706; idegen elemi iskolába 330 fi, 
282leány, összesen 612 : ismétlő iskolába 130 fi, 122 leány, 
összesen 255 ; felső vagy polgári iskolába 30 fi, 36 leány, 
összesen 66; magán-intézetbe 4 fi, 6 leány, Összesen 10 ; 
középtanodába 111 fi. Az iskolába járók főösszege 
17,895 fi, 15,951 leány, összesen 33,846, vagyis 91 .8%. 
Egyházmegyénkint : vasi közép-egyházmegye : 82.9%, 
vasi felső 99.8, Kemenes ioo°/0, soproni alsó 96.6, 

veszprémi 99.3, Győr város 98.3, Ruszt 100, Fehér-
Komárom 97.2, zalai 98.3, Kőszeg 100, Sopron város 
99 5. győri egyházmegye 99.1, Somogy 99.5, Tolna 92.2, 
soproni felső egyházmegye 91.5. 

Iskolába nem járt 976 fi, 2028 leány, összesen 
11,104 Mulasztott félnap 110,191; büntetést szenvedett 
4567 szüle; idegen vallású átjárt hozzánk 888 fiú, 666 le-
ány, összesen 1553. 

Képesített tanító 394, nem képesítettő; rendes 362, 
segéd 38, az iskola egyházi 346, az egyházközség tu-
lajdona 345, bérelt 1; jó karban 328, rossz 18; épüle-
tében van 408 tanterem, 365 iskolalak, épülete mellett 
204 faiskola, 85 tes tgyakorló; taneszközei: 596 fekete 
irótábla, 6579 fali olvasó tábla, 954 térkép, 294 föld-
gömb, 4541 drb s 2 kötet természetrajzi, 1176 termé-
szettani eszköz, 14,413 kötet könyv, 6 iskola épült, 
49 javíttatott. 

Az iskola évi jövedelme : 103,405 készpénz, 99,469 
terményekben, Összesen 202,874. 

Ingatlan vagyonérték : 601,080, jövedelme 32,305 ; 
tőkepénz 37,912, kamatja 2290 ; tandíj 20,361 ; állami 83, 
községi 12,093, egyházi segély 6486, egyéb 129,256. 

Az iskola évi kiadása: rendes tanítófizetés 171,868, 
segéd 6669 ; javításra 6723, tanszerekre 1591 ; egyebekre 
16,023, összesen 202,874 frt. 

E táblás kimutatás szerint azon fontos célok közül, 
melyeket úgy a kerület, mint a ker. népiskolai bizottság 
maga elé kitűzött, nem egy már is eléretett. Nevezete-
sen, hogy az iskoláztatás évről-évre emelkedik; a tan-
termek, tanerők szaporodnak; a tantermek berendezése 
célszerűbbé válik. 

Jövő évben lesz 20 esztendeje, hogy a népiskolai 
törvény meghozatott. Előre jelezzük, hogy a népiskolai 
nevelés újabb 20 éves történetét főbb mozzanataiban 
jövőre adni fogjuk. Bizonyára sok nevezetes adattal fogja 
ez is gazdagítani a dunántúli kerület különben is gazdag 
történetét. 

Egy másik cél, hogy az okszerű nevelés fejlesztes-
8ék, megkönnyítessék és a népiskolák az egyház valóságos 
veteményes kertjeivé váljanak. 

E célból készültek 1881-ben a felekezeti tanítóér-
tekezletek alapszabályai; 1885-ben az újabb »Tanterv* ; 
1886-ban elrendeltetett, hogy az iskolákban az »élet-
mentés és egészségtan* taníttassák. 

Ez utóbbinak methodikai kezelését a népiskolai 
bizottság jónak látta úgy állapítani meg, hogy dr. Széli 
Lajos könyvének tartalmát »Életmentés és egészségtan* 
az egyes tantárgyak közé beosztotta, s erről az illető 
egyházmegyék tanhatóságait értesítette. De ha már fon-
tos e tantárgy fölvétele a népiskolában, pedig fontos, mit 
már az a körülmény is mutat, hogy az orvosok nem-
zetközi congressusa e tárgyat is legutóbb tanácskozási 
tárgyúl tűzte ki Bécsben; szint oly fontos az is, hogy 
a képezdék is súlyt fektessenek reá. 

Továbbá említett célból a megíratni elrendelt tan-
könyvek cyclusa is befejeztetett. Elkészült ugyanis évek-
kel előbb dr. Luther kátéjának magyarázata; a bibliai 
történetek első része; azABC-és és olvasókönyv a 2—3. 
osztály számára; az idén pedig a 4—5—6. osztály 
számára készült olvasókönyvvel Kapy Gyula és Pap 
József képezdei tanárok az elibéjük tűzött célt dicséretes 
szorgalommal megoldották ; úgyszinte Turcsányi Endre 
körmendi lelkész a bibliai történetek 2-ik részét is meg-
írta, mely könyv jelen alakjában mint vezérkönyv hasz-
nos szolgálatot fog tenni; még is Lemle János f.-lövŐi 
tanitó »földrajzot* írt magyar nyelven a német ajkú is-
kolák számára. 



De hogy a népnevelés érdekében tett áldozatok és 
kerületi intézkedések annál gyümölcsözőbbé váljanak, 
jónak tartotta a népiskolai bizottság a kerületi gyűlés 
jóváhagyásának reményében elhatározni, hogy jövőre 
nem puszta statisztikai adatok beszerzésére fogja figyel-
mét kiterjeszteni, hanem feleletet is kér az egyes egy-
házmegyék közvetítésével a kinevezett iskolalátogatóktól 
mindarra nézve, hogy az egyházkerület intézkedései, 
minő a tankönyvek megválasztása stb., mennyiben tel-
jesíttetnek? Ez nemcsak a jó közkormányzat postula-
tuma, de maga a népnevelés érdeke és fontos célja el-
engedhetlenül követeli. 

A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 97. pont ja 
alatt a ker. népiskolai bizottsághoz véleményadás végett 
áttett, a vasi felső egyházmegye által kérelmezett azon 
engedély megadása ellen, hogy a német ajkú népiskolák-
ban a történet helyett a számtan adathassék elő magyar 
nyelven, semmi elvi kifogásunk nincs. Bármely tantárgy 
előadható a földrajz mellett második tárgyúl. A. fő csak 
az, hogy legalább két tantárgyban magyar nyelven ok-
tattassanak a gyermekek a német ajkú népiskolákban. 

Dr. Berzsenyi Jenő, Bognár Enáre, 
világi elnök. egyh. elnök. 

T Á R C A . 

A tudományos s különösen az egyháztörténelmi 
seminariumokról. 

(Folytatás.) 

7. A szükséges dolog : a magyar protest. egyház babéros 
múltjához méltó s hü történetének megírása. 

Míg e szükséges dologban becsülettel nem munkál-
kodtunk, addig »ne vonzzák lelkeinket idegen tartomá-

• nyolcba vágyaik.* Saját multunkat kell ismernünk, mielőtt 
a másé után kutatnánk. 

Hol vannak azonban a munkások ? Elegen van-
nak-e, vagy ha nincsenek, hol vegyük azokat? Neveljen 
a theologiai intézet, mondja valaki. Igen ám, csakhogy 
a theologiai fakultásnak történetírókat képezni nem fel-
adata, hanem papokat! S nagy historikust nevelni, bizony 
talán nem is lehet, főleg ha nincs is — vagy alig van 
— a ki neveljen 1 Nálunk a jeles elméknek igazán ma-
goknak kell az utat keresniök s szerencséseknek mond-
hatók, ha megtalálják. A mi tudományos állapotaink 
nem oly virágzók, mint például Németországban, hol az 
ifjú theologusok az egyházi történettudomány mesterei 
körül csoportosulhatnak, sőt el-e ' járogatnak a világtör-
ténet híres tanítóihoz is tanulni igazságot és módszert ; 
nálunk a prot. theol. fakultások távol estek az egyete-
mektől s az egyetemi tudományot élettől. 

Szegényss állapotainkból, fogyatkozásainkból azon-
ban nem következik az, hogy szerényebb körben azt, 
mit lehet, ne siessünk megtenni. S kicsoda is venné 
tagadásba, hogy indítást adni, valamint a históriának 
képző s művelő hatását éreztetni; a történet igazsá-
gait, eszméit, szellemét átszármaztatni a tanítványok j 
fogékony lelkébe ; lelkesedni s lelkesíteni; a tudomány 
mívelésében példát mutatni ; szóval Tyndall értelmében 
professornak lenni : a mi theologiai intézeteinken sem 
lehetetlenség ! Épen azért kötelesség ! Hiszen minálunk is 
előadják a történetet s be van hozva annak seminariumi 
gyakorlata is. S e gyakorlatra vár feladat minálunk is 
s e feladatnak van módszere. Nézzünk csak közelebbről 
mind a kettőnek a szemébe. Az eddig mondottak alap-
jára állva, nem szükség hosszadalmasaknak lennünk. 

8. Az egyháztörténelmi seminarium fiiadata. 

Közelebbről nézve az egyháztörténe'mi seminarium 
feladatát a protestáns theologiai intézeten: a seminariu 
mok mivoltáról, az előadásokhoz való viszonyáról s főbb 
feltételeiről fentebb mondottakhoz még következőket 
adjuk hozzá; szólva részletesebben s különösebben a 
tárgyról. 

Az egyháztörténelmi seminarium fe'adata az »ex 
cathedra* tartott előadásokat vagy felolvasásokat, »me-
lyeknél a tanárt inkább az áítalánosí ó philosoph állás-
pontja illeti meg,* — úgymond Csengery— kiegészíteni, 
illetőleg folytatni és befejezni, más szóval azon tudomá-
nyos anyagot, mely az előadások — cursorus leckék — 
keretébe nem fér, felkarolni és a tanár s hallgatók közt 
folytatott gyakorlatok formájában gyümölcsözővé tenni. 
Ki nem látná, hogy e gyakorlatok alkalmával van ideje 
s helye a tudományok részleteibe való mélyebb bele-
tekintésnek, de természetesen nem egyszersmind annak 
is, hogy magukat tanár s tanítványok valamely tudo-
mánymívelő akadémián tudósok között képzeljék. 

A felső iskolai professor, tehát a theologiai történet-
tanár, tudományközlő munkájának a tanítványok részé-
ről kell hogy megfeleljen az önmunkálkodás, különben 
ama közlés nem termi meg a kívánt gyümölcsöt. »Nur 
wo die Aufnahme des Stoffes und seine se'bstándige 
Verarbeitung in steter Wechselwirkung stehen, da er-
gibt sích, wie auf physischen Gebiete gesunde Ernáhrung, 
so auf dem geistigen eine in sich feste und lebenskráf-
tige Bildung.«49) Ez Önmunkálkodás nélkül a hallgatók 
tanulni fognak talán, de a tudományban önálló Ítéletre, 
vizsgálódásra nemcsak nem jutnak el, de nem is fognak 
gondolni m r g pedig nem csupán az akadémia, de — tisz-
telet a kivételeknek — az élet iskolájában sem ; s ha 
olykor mégis okos szó mondására (mit elkerülniük nem 
lehet) kényszerít tetnek: szólnak, hogy jobb volna hall-
gatniok, vagy pedig »jurant in verba magistri.« Tisztel-
jük becsüljük az életnek tanító hat isát és elismerjük a 
legnagyobb készséggel, de hogy tudományos derekassá-
gunk nem utolsó feltétele jó iskoláztatásunk is lehet: azt 
is határozottan állítjuk. i 

S a jó isko'áztaláshoz korunkban a seminarium • 
gyakorlatokban való részvétel szükségképen hozzátartozik 
»S;ne qua non* ez. 

Csak természetesen legyen a gyakorlatok alapjául 
szolgáló öntevékenységre törekvésben rendszer. Mert ha 
szerencsétlenség a pangás, a tespedés állapota, nemkü-
lönben veszedelmet hozhat az ügyre az is, ha feledjük, 
hogy a tanulók önálló kutatása és ítélésének van »mo-
dusa« s határa. »Wer5 0) in eígener Thátigkeit produci-
ren will, ohne erst hÖrend und lesend zu empfangen, 
der schliesst sich selbst von dem Mitbesitz des gemein-
gutes der Wissenschaft aus, und wird bald dahin kommen, 
nach des Dichters eigenem Ausdrucke »ein Narr auí 
eigene Hand zu werden*; macht man dagegen die Stu-
direnden zu blossen »Hörern«, so macht man sie in 
Wahrheit zu Sprachröhren, durch die sich eine fremde 
Stimme vernehmen lásst.« 

Erről is arról is ki tegyen, ha nem a gyakorlatok 
intéző közege, professor ? Hogy váljon rendes, rendkívüli 
vagy magántanár legyen-e, az kevésbé jö;i szóba, noha 
a sorból kihagyni szokott magántanárok érdekében már 
Schleíermacher is (s a jelenben is több tekintélyes tudós 

49) »Die Uuiversitátsfrage in Oesterreich* 52, 1. 
50) I. m. 52. 1. 



férfiú, pld. Ziller, Hampel stb.) latba vetette szavát.51) 
Azt azonban ő hangsúlyozza, hogy a seminariumok ve-
zetésére — az arravalóság felvétele alatt természetesen — 
legalkalmasabbak a fiatal tanerők, 5'2) (hát a tűzlelkű 
vének ?) 

Eltekintve a tanár korától, arra nézve, hogy az 
egyháztörténeti, mint bármely tudományos seminarium 
is, kitűzött feladatát sikeresen megoldja: kettő okvetlenül 
szükséges : hivatott tanár és derék tanulóság. E ténye-
zők nélkül minden rendelkezésre álló eszközök, úgymint : 
könyvtárak, kéziratgyüjtémények, terem semmit sem 
érnének. A tanár hivatottsága, áldozatkészsége, ifjúság 
iránti szeretete s az ifjú-ág lelkesedése, képzettsége léte-
síthet közvetlen s bensőbb szellemi visszahatást, élénkebb 
eszmecserét, egyáltalán gerjesztő és fejlesztő szellemi vi-
szonyt tanító s tanítványok között egyfelől s a törekvő, 
egymást tájékoztató, útbaigazító részvevők között más-
felől^ egy szóval: teremthet olyan tudományos életet már 
a főiskola kebelében a tanulók körében, mely igazolná 
Schleiermacher azon állítását, hogy az igazi egyetem 
»tudományos egyiittélés« (wissenschaftliches Zusammen-
leben).53) 

De ha valóban ez s ilyen egyaránt szép mint fon-
tos feladat vár a tudományos, tehát az egyháztörténeti 
semitiariumokra : nem természetes és szükséges dolog-e 
azokat egy jelentőségre, rangra emelni az előadásokkal, 
s ezeknek módjára kötelezővé tenni; más szóval : a tu-
dományoknak a tanító által közléséhez nem kell-e min-
den tanítványnak a főiskolán Öntevékenységet a maga 
részéről hozzáadnia ? A felvetett kérdésre általában meg-
adtuk a feleletet föntebb (a tud. seminar. a felső oktatás 
keretében i. s 2. tétel): feladatunkból folyólag immár 
csak az egyháztörténeti seminariumot tar that juk főképen 
szemmel. 

9. Az egyháztörténelmi seminariumok kötelező voltának 
kérdése s a magyar prot. egyháztörténeti seminarium. 

A mint Németországban is néhol, a hol t. i. nem 
honos a teljes tanszabadság az egyetemeken, bizonyos 
számú, de rendszerint szabadon választott seminariumban 
-való részvétéi az egyetemi hallgatókra nézve pályájok 
folyamán kö'elező ; épen úgy nálunk is nem válik a 
felső oktatás ügyének kárára a tanszabadságnak bizonyos 
irányozások által való megszorítása, mely a kötelezés 
állandósításáig is kiterjeszthető. A theologiai fakultásokra 
gondolunk. Kicsoda venné tagadásba, hogy például a 
gyakorlati theolog. seminarium kötelező voltának — a 
megfelelő semesterekben t. i. — minden theologusra 
való kiterjesztése theologiai intézeteinken szükséges és 
lehető ? (Való is, mint tudjuk). S így áll a dolog bizo-
nyos tekintetben az egyháztörténettel is. Jól tudjuk, hogy 
midőn ezt mondjuk, más szóval, mikor az egyháztörté-
net tudományos gyakorlati oktatásának számára is a 
kötelezés követelését hangoztatjuk (mint azt már föntebb 
jelzettiik), véleményünket okadatolni feladatunk s köte-
lességünk. Megpróbáljuk azt most e helytt. 

Nem az egyetemes egy háztörténeti seminariumok 
látogatását és az azokban való munkálkodást tartjuk 
szükségesnek kötelezővé tenni (vagy a mennyiben kö-
telező most is, annak meghagyni); itt a theologusoknak 

31) V, ö. Schleiermacher i. m. 96. 1. »bleibt er immer ausge-
schlossen . . . so muss ihm Muth und Lust vergehen, und er wird sich 
entw»der hinweg begeben oder sein Talent wird ungenutzt verwelken.< 

32) V. ö. Schleierm. i. m. 89. 90. 101. 102. 1. 
?3) V. ö. Medvecky Fr. »A sémin, föladata az egyetemeken* c. t. 

a »Magy. Tanügy* Xtf. k. 58. 59. 1. 

szabad tetszésére biznók a dolgot azon erős remény-
ben,54) hogy a hivatottabbja, s általában azok, a kikben 
van hajlandóság, kedv, érzék a történet iránt, nem egy, 
de több semesteren át is tagjai lesznek az egyetemes 
egyháztörténeti seminaríumnak. Másképen vélekedünk 
azonban a magyar prot. egyháztörténeti seminariumról s 
a reá váró feladatról. Ezt — igenis — odaviszszük a 
gyakorlati theologia mellé ugyanazonos kívánságával. 

De miért ez igény a kivételre ? épen a honi egy-
háztörténetre nézve ? Nem oly fontos és szükséges-e az 
egyetemes egyházi história, vagy az exegetikai, a rend-
szeres theologiai tudomány ? S nem hever-e ezeknek is 
földje hazánkban parlagon ? 

Sajnos, hogy mindezen egyaránt fontos és szük-
séges tudományoknak a mezeje el van hanyagolva. 

Késik a kikelet mindenfelé 1 S hogy nyíljék, ez 
minden mívelt s egyházát szerető protestáns hő vágya! 
Persze, az embernek mindig vannak vágyai, melyek nem 
teljesülnek. De vájjon halála-e ezen szomorú körülmény 
a vágyaknak ? Nem. Soha. Egyik-másik mindig eljut az 
Ígéret földére. 

Mi, a hazai prot. egyháztörténettel csak kezdeni 
akarnánk. Nem azért, hogy talán ezen tudomány taní-
tása látszólag a legkönnyebb, mert valójában, azaz a 
források mélységébe hatolás s a kritika magasságáig 
emelkedés által tökéletesedett művészi előadás feladatát 
szem előtt tartva, nem könnyű az : hanem mert a kez-
dethez közel fekszik az ok. Hiszen — kérdjük — mely 
theologiai tudomány az, melynek érdekében — minden 
nehézsége mellett — nálunk legtöbben közremunkálkod-
hatnak (s tán közremunkálnak is), ha nem a magyar 
prot. egyháztörténet ? Gondoljunk csak az anyaggyűjtés 
munkájára. 

Az új magyar bibliafordítás munkája immár — ke-
vés mukással bár, de mégis — megindult. Egyházunk 
történetének méltó és hű megírásához is komolyan és . 
módszeresen készülni kell. »Mink van nekünk szegény 
magyar protestánsoknak bibliánkon és multunkon kívül ? 
Törvényes szabadságunk, függetlenségünk, alkotmányunk, 
iroda'munk, iskoláink, alapítványaink stb., nem valami 
fejedelmi kegynek vagy puszta szerencsének adományai, 
hanem az evangyéliom iránti hűségnek és a történeti 
fejlődésnek rendkívüli szenvedések és dicső küzdelmek 
emlékezete által megszentelt vívmányai. Ha feladjuk e 
két alapot, t. i. az evangyeliomot és saját multunkat : 
elvesztettük mindenünket s az öngyilkosságnál nem cse-
kélyebb bűnt követtünk el« — így oktat — fogadjuk 
szavát, Révész Imre. 

S kérem szépen, ha azon országban, melynek a 
legfényesebb nevű prot. egyháztörténetirói vannak, ne-
vezett tudomány gyakorlati oktatásának (seminariumi 
mívelésének) érdekében következő szükségszülte óhajtás-
nak kifejezést adni helyén s idején valónak talál ják: 
»Endlich sei noch ein Doppeltes ausgesprochen. Einer-
seits wáre es sehr erspriesslich, wenn ein jeder Student 
genötigt würde, wenigstens ein Semester hindurch einem 
kirchengeschichtlichen Seminar oder einer kirchenge-
schichtlichen Socie'át anzugehören, und so wenigstens 
an einem konkrétén Gegenstande die eigentümlichen 

5í) Reményünk erejét theologusaink azon dicséretes érdeklődé-
séből merítjük, melyet a nem kötelező szabad tárgyak iránt mutatnak. 
Míg ez érdeklődés s a vele karöltve járó buzgóságban ifjaink meg nem 
fogyatkoznak, a tudománynak kevés búbánatot okoznak. Jelen értekezés 
irója örömmel említheti fel, hogyha mult, azaz 1886—87-iki tanév téli 
felében szabadon előadott »Magyar Alkotmánytana« iránt az egész 
ifjúság fele, a »Bibliai tót nyelv helyesírása* iránt pedig tizenhatan 
érdeklődtek. 



Schwierigkeiten und die rechte Methode geschichtlicher 
Forschung kennen zu lernen. Anderseits wäre es sehr 
erfreulich, wenn in Zukunft alle Theologen eine solche 
historische Vorbildung erhielten, dass sie später im 
Stande wären, das kirchengeschichtliche Materiül, welches 
in ihrem Pfarrort vorhanden sein sollte, zu sammeln, 
zu prüfen, zu ordnen, und eventuell zu verwerten.« 55) 
Mennyivel inkább lehet nekünk hasonlatos kívánni és 
cselekedni valónk ! 

De hiszen cselekszünk is! Hazai protestáns egyházi 
lapjainkban, sőt nemcsak itt, de gyűléstermeinkbea is 
— majd óhajtás, majd követelés sőt határozat formájá-
ban is — nem egyszer hangzot t s lőn kimondva, hogy 
magyar prot. egyháztörténetirásunk érdekében tenni 
kell. Tenni minden egyes egyház papjának. S különösen 
ref. hittestvéreink fejtenek ki dicséretes buzgóságot ne-
vezett üdvös határozatok hivatalában nemcsak, hanem 
végrehajtásában is. 

Há t örvendetes mozgalmak is ezek. 
Ha azonban egyháztörténetirásunk érdekében, ma-

gyar protestáns világszerte hangoztatot t kívánalmak, 
sürgetések, végzések pusztában elhangzása nem kívána-
tos : az egyháztörténeti seminariumok érdekeinek mellő-
zése a theol. intézeteken lehet-e az ? Pozsonyról szólok, 
a magyar ág. hitv. evangélikusok egyetemes akadémiájá-
ról, a hol 6 rendes- és 2 magántanár hivatott működni, 
s itt a következőképen állanak a dolgok. 

Eltekintve attól, hogy az egyetemes egyháztörté-
netet, mely a szakvizsgálat sok tantárgya miatt élőké-
szitő, alapvető jelleget kapott, a második esztendő végén 
teendő alapvizsgálat tárgyává tette az új intézkedés, 
holott az a theol. szakképzettségnek ép oly fontos és 
kiegészítő része, hozzátartozó eleme, mint bármely más 
theol. tudomány, maga az I-ső s Il-od évesekre kötelező 
egyháztörténeti seminarium nem teremhet jó gyümölcsöt. 
Mert váljon érett gyümölcs-e oly theologus munkája, ki 
az egyháztörténet mezejét be nem járta, legfeljebb ha 
oda elnézett? Már pedig — Marcalival50) szólva — »ha 
megengedjük vagy még elő is mozdítjuk az önálló mun-
kásságot, a termelést, mielőtt még a történeti műveltség 
és felfogás elsajátítása lehetővé teszi az ifjúnak a tények 
viszonylagos értékének mérlegelését, szinte bűnt köve-
tünk el a legszentebb: a nemzeti jövő reménye ellen.« 
E szavaknak élét — úgy hisszük -— nem tompítja el 
egészen azon körülmény, hogy a theologiai intézet nem 
historikus, de lelkészképző tartozik lenni első sorban. 
H o g y a histórián kívül más disciplinának is hasonló kára 
van theol. főintézetünkön, tudjuk jól, de ez nem nyugtat 
meg, mint azon állítás sem, a mit egy angol mondott , 
hogy t. i. százszorta többet ér az ifjúra nézve a fáradt-
ság, mint a fáradtság eredménye. 

Az egyháztörténeti vagy bármely más theologiai 
tudományos seminarium feladatát jól csak akkor töltheti 
be, ha a tudományos gyakorlatokat megelőzte az egész 
tudományt felkaroló tanári előadásnak a tanulók részé-
ről hallgatása (a dolgoztató módszer csak így lehet ki-
egészítője, s befejezője a cursorius leckéknek). Ebből 
folyólag az egyháztörténeti seminariumban a 111-ad éves 
theologusok működése biztosíthatna jó eredményt . — 
Tudván azonban, hogy ezt célzó intézkedés foganatosí-
tása viszonyaink között mily nagy nehézséggel, sőt — 
tekintve az új alap- és szakvizsgálati rendszert — lehe-
tetlenséggel is járna s kockáztatná a tanítás tárgyainak 

55) »Die Unzulánglichkeit des theol. Studiumsc 75. 1. 
56) Dr. Marcali I I . : »A történelmi felső oktatás* Száz. 1885. 
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nagy halmaza által feltételezett tanítás és tanulás ered-
ményét nemcsak, hanem zavarná az altalános theologiai 
kiképzés megállapítani próbált összhangját is m a : meg 
kell elégednünk egyelőre azzal, hogy az egyháztörténeti 
— értjük az egyetemes egyháztörténeti — seminariumban 
a 11-od évesek vegyenek részt mint működők, s az I ső 
évesek mint hallgatók. 

Másképen áll azonban a dolog a magyar protest. 
egyháztörténet seminariumával. 

A magyar prot. egyháztörténetet az 1886 — 87-ben 
érvénybe lépett szervezetkiegészítés — igen helyesen — 
kivette az alapvizsgálat tárgyai köziil s későbbre, az 
élethez közelebb tet te (hasonlóképen cselekedtek reform, 
testvéreink is) ; hallgatják a I l l-ad éves theologusok, s 
egy esztendő mulva szakvizsgálatot tesznek belőle. 

A mi már most e tudomány seminariumát illeti : 
arról ekkoráig a pozsonyi theol. akadémián (s úgylátszik 
nemcsak itt) semmi rosszat nem mondhatunk sem mi, 
sem senki ; sajnos azonban, hogy jót se. Hogyan ? Hát 
zátonyra jutot t az intézmény — útjában — va'amiké-
pen ? Nem. Hanem meg se indult. Mit szóljunk er re? 

Jöjjön cl e seminariumok országa! Ez egyetlen 
beszédünk. Jöjjön el, és megmaradjon . S ezért tegyük 
kötelezővé, legalább egy semesterére a 4 évi theologiai 
pályának ; még pedig a IV. esztendő első felében. Hi-
szen a szabadságnak ilyetén megszorítását csak nem 
fogja járomnak tekinteni az, ki szereti azon egyházat, 
melynek kebelén nevekedett? Épen azért, ha ama fen-
tebb említett kívánságokban, sürgetésekben, ref. hit test-
véreink közgyűlési határozataiban, egyházi lapjainknak 
hazai prot . egyházunk történetírása érdekében írt cik-
keiben, s legújabban az alakuló magyar prot. tudományos 
irodalmi társaságnak szintén ugyancsak a honi prot. egy-
háztörténet művelésének javára kiváltképen irányuló mű-
ködésében,57) és hogy ezt is követendő példaként, kiemel-
jük már a válságos múltban határozottságáért tevé^ 
kenységeért kiemeljük zólyomi ev. esperesség lelkészi 
értekezletének azon határozatában, melyszerint »a lel-
készek egyházaik monographiáinak megírására felszóllit-
tattak« . . ,58) »van hit, jog és erő: theol. intézeteinken 
a magyar prot. egyháztörténeti seminarium felállításával 
sokáig késni avagy felhagyni váljon jó lesz-e? V a g y 
talán a theol. intézet a hazai egyháztörténet érdekében 
legkevesebbet van hivatva tenni? Mi erősen hisszük, 
hogy nem. A seminarium, ha nem arra való, hogy új 
nemzedéket képezzen a tudománynak, hát mire való ? 

Hogy váljon a jövendőbeli papok, mint saját e g y -
házuk történetével foglalkozni első sorban hivatott theo-
logusok, tudományos színezettel s becscsel bíró munkák, 
teljes monographiák írására kényszeríttessenek-e, úgy, a 
mint azt Révész Imre óhajtotta,5 9) vagy pedig mások véle-
mén}'e szerint csupán anyagot gyűjtsenek e kérdést itt 
nem vitatjuk, de annyi áll, hogy akár az egyiket, akár 
a másikat teszik, sőt ha csak saját egyházaik gyűléseiről 
jegyzőkönyveket írnak, vagy pedig a superintendens i 
egyházlátogatások alkalmára egyházaik történetét vázol-
j á k : egyháztörténeti seminariumi iskolázottságuknak jó 
hasznát vehetik. 

(Folyt, köv.) Krupecz István, 
pozsonyi theol. m.- tanár . 

57) »Prot. Egyh. és Isk. Lap« 1887. 17. sz. »Felhivás a Magyar 
Prot. í rod . Tud . Társ . alakítására.« 

58) >Ev. Egyház és Iskola « 1886. 38. sz. _ . 
59) Révész Imre »Egyházlörténelmi irodalmunk ügyéhez* Buda-

pest 1880. 
co) »Sárospataki Lapok< 188Ó. 39. számban .olv. S. Szabó József 

cikkét. 



B E L F Ö L D . 

Pap Gábor püspök egyházlátogató körútja. 
G.-Vezekényről, a vizsgálat megejtése után, Bars-

megye Agó községébe vette útját a püspök, kit egész 
a községig elkísért a vezekényi fiatalságból álló bandé-
rium. A falu ha fárán a község elöljárósága fogadta, a 
községben pedig az egyház részéről Kis Károly g.-ve-
zekényi lelkész üdvözölte. A püspök nagy tömeg kísé-
retében vonu't a templomba, itt egyházi beszédet tar-
tott , melyet vizsgálat követett. Agóból az esztergomme-
gyei Kéty községbe indult szintén bandérium kíséretében 
Kéty község diadalívet állított »Isten hozott!* felirattal, 
az üdvözlő beszédet Molnár Dénes tartotta ; a püspök 
atyai válasza után következett az istenitisztelet, melyen 
ismét szónokolt a kitűnő főpap. Istentisztelet után meg-
történt a vizsgálat, mely az egyház jólétéről, a lelkész 
és elöljáróság rendszeretetéről győződtette meg a püs-
pököt. Ezután Nagy-Olvedet látogatta meg a püspök. A 
község határán Iring Ferenc fogadta bandériummal és 
impozáns kocsisorral. A bevonu'ás mozsárdörgés és ha-
rangzugás közt történt. A templom előtti téren a lelkész 
és gondnok fogadták nagy közönség és fehérruhás lány-
kák élén. Pólya Lajos lelkész jeles beszéddel üdvözölte 
a püspököt, ki meghatva mondott köszönetet ; azután az 
ünnepi díszbe öltözött leányok egyike csinos alkalmi 
költemény elmondása után díszes virágkoszorút nyújtot t 
át a főpásztornak. A püspök a lelkész-lakban szállt meg. 
Következő nap istenitisztelet volt püspöki beszéddel, aztán 
megejtetett a vizsgálat, mely mindent rendben talált, a 
miért ís a püspök elismerését fejezte ki a lelkésznek és 
gondnoknak. A vizsgálatot pompás lakoma követte a 
lelkésznél; a lakoma alatt a fiatalság cigányzene mellett 
járta a lelkész lakása előtt. A püspök Ölvedről folytatta 
körútját Fámádba. A fogadtatás itt is ünnepélyes volt : 
bandérium, kocsikiséret, üdvözlő beszéd itt sem hiányoz-
tak. A község lelkészének, Csekey Dávidnak meleg üd-
vözletére hasonló választ adott a főpásztor. A templomi 
beszéd, a gyülekezet viszonyaihoz mérve, kedvező be-
nyomást tett, a megejtett vizsgálat mindent rendben 
talált. A hivatalos teendők elvégeztetvén, a vizitáció 
díszes menetben, bandérium és nagyszámú kocsik kísé-
retében Málas kisközségbe ért, hol Mares László nagy-
sallói birtokos üdvözölte fopásztorunkat. Rövid időzés 
után, tetemesen megszaporodott kisérettel Nagy-Sallóba 
indult az impozáns menet, melyet a nevezett helyen 
diadalkapu előtt várt a nagyszámú közönség. Juhász 
Béla emelkedett szellemű üdvözlő beszékben tolmácsolta 
a hitsorsosok örömét, mire a püspök szép választ adott . 
E történeti nevezetességű helyen a szabadság-hősök ham-
vai fölött, nemzeti dicsőségünk emlékei újultak föl el-
méinkben az üdvözlő beszéd s a ráadott válasz hatása 
alatt. A templomban tartott püspöki beszéd hatásos 
tanítás volt, mely a vallás-erkölcsi élet tisztaságára, a 
munka, szorgalom és takarékosság erényeinek gyakor-
lására buzdította a híveket. »Becsüljétek meg, úgymond, 
a vagyont, melyet őseitektől örököltetek, mert a vagyon, 
ha szellemi-erkölcsi erővel párosul, oly hatalom, mely 
hazánk és egyházunk jóllétét megalapítani, felvirágozását 
előmozdítani legsikeresebben képes; becsüljétek meg a 
vagyont, mert ha egyszer kisiklik alólunk a föld, el van 
veszve önállóságunk s vele idővel hazánk.* 

Szept. n - é n délután népes bandérium, beláthatlan 
kocsisor kisérte .tovább a felkoszorúzott díszkocsin vitt 
püspököt Bajkáig. 

A lelkészlakon Gőbel Ernő lelkész ezen örömteljes 
hangon üdvözölte ő t : »Kicsiny ugyan ez egyház, de a 
szeretet és tisztelet annál nagyobb mérvben él lelkünk-
ben s nekem jutott az a szerencse, hogy e kisded egy-
ház őszinte óhajtásának kifejezést adjak, kérve az egek 
Urát, hogy főtisztelendő püspök urat az emberi kor 
legvégső határáig éltesse.« — Mely meleg szavakra a 
főpásztor következőleg válaszolt: »Tisztelendőséged ki-
csinek nevezi ez egyházat, előttem se kicsi, se nagy 
nincs ; engem minden egyházba, legyen az nagy, vagy 
kicsi, egyenlő érzés hozott, sőt a kicsinyekért még na-
gyobb tevékenységet kell kifejtenünk, hogy azok na-
gyokká legyenek. Itt azon hely, hol 39 év előtt meg-
fordultam, azon időben ifjúi erővel, karddal kezemben s 
magas lelkesedéssel, a hazaszeretet szent tüzétől lelke-
sítve, ma azonban őszbe borult fővel, de élénk lelkese-
déssel és a szeretet fegyverével jövök. Ma az isteni 
eszmék megerősítése célom s figyelemmel kisérem, hogy 
vájjon híveim között magvan-e a vallásosság s őseinktől 
átvették-e ezen nemes tulajdont; lenni, élni, küzdeni 
tudnak-e azon nemes célért, mely egyházunk, felekeze-
tünk, hazánk jóléteért való küzdelemben kell, hogy ki-
fejezést nyerjen. Különben fogadják tőlem azon határo 
zott Ígéretemet, hogy Bajka anyagi s szellemi emelésére 
mindent elkövetek.* A lelkészlakról gyalog az összes 
közönség a vidéki intelligentia vezetése mellett az ősi 
Pély Nagy-család ódon kastélyába ment, melynek ve-
randáján két hölgy várt r eánk ; az egyik a 85 éves 
Pély Nagy Andrásné, a másik Kürthy Józsefné, szül. 
Pély Nagy Berta úrnő, az anya és leánya, kiket ekként 
köszöntött a főpásztor : »Mélyen tisztelt Nagysád I El-
jöttem ide, hogy felkeressem az ősök erényeiben ez oly 
gazdag család kiváló tagját s lelki szemeimmel látom az 
ősök szellemét, kik életükben hazánk, egyházunk felvi-
rágzásáért vagyoni áldozattal is törekedtek s kik magyar 
nemzetiségünk e véghelyéért is annyi áldozatot hoztak.* 
Az üdvözlés után az anya kezet fogva, leánya megölelve 
főpásztorát, zokogó hangon kérte őt, hogy áldja meg. 

Bajkáról másnap, lo as bandérium és sok uri fogat 
kíséretében, harang/.úgás között Kelecsényi Rafael hivása 
folytán, annak látogatására, Baracskára ment. Itt az 
ősfák árnya alatt Barsvármegye alispánja, Máriássy 
István, a következő emelkedett szellemben adott kifeje-
zést örömének : 

»Méltóságos főtisztelendő püspök úr 1 Engem, mint 
Barsvármegye alispánját ért azon szerencse, hogy Mél-
tóságodat megyém nevében üdvözölhetem. A mily meg-
tisztelő küldetés ez reám nézve, ép oly kitüntető Bars-
megyére, a mennyiben a megye lett oly szerencsés, 
hogy legelső apostoli és hazafiúi kőrútjában magas lá-
togatásával, íme szerencséltetett bennünket. Üdvözlöm 
tehát Méltóságodat, ismerem magas tevékenységét, me-
lyet kifejt saját felekezete vallási és iskolai ügyei körük; 
tudom, mennyire lelkesül azon magasztos eszmékért, 
melyek az egyenlőség, testvériség s hazaszeretetben 
nyernek kifejezést; tehát úgy üdvözlöm itt, mint főpász-
tort, mint főrendiházi tagot, s mint a társadalomnak oly 
magas tagját, kinek hatásköre, tevékenysége ismeretes, 
csodálatos munkaereje, valódi apostoli buzgalma és lán-
goló hazaszeretete köztudomású.* Erre a püspök követ-
kezőleg válaszolt: » Törvényeinkből kifolyólag e kedves 
kötelességet nagy lelki örömmel teszem, mert látom azt, 
hogy a megye mind egyházi, mind politikai hatósága 
karöltve jár, s örömmel tapasztalom, hogy mind a két 
testület a hazaszeretet s testvériesülés magaslatán állva, 
azt megtestesíteni törekszik. Köszönöm a szívélyes fo-
gadtatást, melyben részesítének.* Ugyanit t még a besei 



plébánus, Lubicsek Izidor üdvözölte a püspököt, ki szí-
vélyes szavakban köszönte meg a felekezetközi udvarias-
ság e nyilvánulását. 

Gazdag ebéd után, mely a Kelecsényi családnál 
volt, lelkes hangulatban Zongor János főszolgabíró által 
kisérve, Lóthon át estére Pozbára értünk. A fogadtatás 
mindenütt ünnepélyes volt. Másnap Pozbát elhagyva, 
bandérium s lelkes hívektől a falun keresztül kisérve 
Besén, Pélen a hivatalos kötelmeknek eleget téve, Garan-
Lökre érkeztünk. H. 

A magyar orsz. ref. egyházi közalap 
végrehajtó-bizottsága elnökének körlevele az esperesekhez és a püspöki 

egyházak első papjaihoz. 

Nagy tiszteletű Úr! Az egyházmegyéknek és erdélyi 
püspöki egyházaknak elég jelentékeny része az, mely az 
Egyházi Közalap iránt való kötelességét oly híven tel-
sítette, hogy az elmúlt négy évről vagy épen semmi 
hátraléka nincs, vagy csak egészen jelentéktelen. Ezek-
nek kormányzói fogadják itt elismerésemet és köszö-
netemet. 

Ellenben nem csekély azon egyházmegyék száma 
sem, a melyeknek esperesei a hátralékokat megdöb-
bentő módon felszaporodni engedték . Ezen esperes 
urakkal szemben szándékom a legközelebbi conventtől 
a legerélyesebb intézkedéseket kérni; mert nem igazsá-
gos az, hogy a közterhet csak némelyek viseljék ponto-
san, de a jótétemények élvezéséhez a hanyagok is pon-
tosan megjelenjenek, s amazok áldozatainak gyümölcsét 
leszedjék. Elismerem én, hogy a közalap-adó behajtása, 
a tőle elválaszthatatlan természetes munkán kívül, olykor 
melléknehézséggel is jár ; de eltekintve számos kisebb 
egyházmegyéktől, melyek kötelességöket híven teljesítet-
ték : ha oly népes és nagy kiterjedésű egyházmegyék, 
minők a vértesaljai, görgényi, marosi, felső-borsodi, 
külső-somogyi, mezőföldi stb. képesek az adót minden 
évben pontosan felszedni: akkor ez nem képez megold-
hatatlan feladatot; s a hol ez nincs teljesítve, vagy épen 
feltűnően el van hanyagolva : ott a hiba a végrehajtás-
ban van s nem a dolog természetében. Ebben annyival 
kevésbé lehet, mert a közalctp-adó oly csekély, hogy egy-
általában nem is nevezhető' tehernek. Hiszen a földtulaj-
donos évi földadójának egy napra eső részét fizeti ide, 
s kevesebbre mint egy hónapra eső részével örökre meg-
válthatja magát és gyermekeit. Ekkora adót csak a 
rövidlátás nevezhet tehernek ; s a hátralékok felszaporo-
dásának csak a végrehajtás elhanyagolásában lehet ma-
gyarázatát találni. 

De ha számosan vannak olyanok, kik első négy 
évi tartozásaikat teljesítették, annál kevesebb azok száma, 
a kik a már végéhez közelgető 1887-iki tartozásaik be-
fizetését bár csak meg is kezdték volna. A folyó évben 
eddig befolyt mintegy 54 ezer forint, alig két ezer forint 
hiján, mind az első négy évi hátralákainak törlesztése, 
s a folyó évre történt befizetések, nyolc hónap alatt, 
nem mennek többre két ezer forintnál az egész orszá-
gos egyházból. A tavasz óta, mintha elvágták volna a 
befizetéseket, még a legpontosabb egyházmegyék se kül-
denek semmit. 

A »kezelési szabályok* 31. §-a azon utasítást adja 
az esperesnek, hogy a pénz beszedését oly időben szor-
galmazza, mikor a fizetés legkényelmesebb. Ilyennek kell 
tekintenem kétségen kívül a jelen időt, midőn az Isten 
bő aratással áldotta meg hazánk völgyeit s midőn 
legnagyobb részben földmíves népünk könnyebben ki-
fizetheti ide járó, különben is jelentéktelen adóját. 

Ennélfogva egész tisztelettel, de komolyan felkérem 
Nagytiszteletű urat, hogy ezen levelem vétele után azon-
nal erélyes körlevélben tegye szigorú kötelességévé a 
kormányzása alatt álló lelkész uraknak és presbyteriu-
moknak, hogy szeptember és október hónapokban úgy 
a régi hátralákokat, mint a folyó 1887-iki járulékokat 
pontosan szedjék be. E körlevélben méltóztassék figyel-
meztetni őket a » kezelési szabály* 11. §. h) pontjára, 
melyszerint »a mely gyülekezetek közalapi tartozásaik-
nak bármely kis részével hátralékban vannak, azok a 
közalapból nem segélyeztetnek.« E rendelkezés, mely a 

, zsinati törvényből vétetett át, eddig nem volt végre-
hajtható a kimutatások hiánya miatt, de már az idén 
és ezután mindig végre fog hajtatni. Továbbá a »keze-
lési szabály* 25. és 26. §§-aira, melyek szerint a pres-
byterium »anyagi felelő'sség terhe alatt« köteles a folyó 
évre kijegyzett követeléseket, mind a folyó évi járuléko-
kat, mind a régi hátralékai, december i-ig fe's^edni s 
az esperesnek átadni ; különösen a hátralékok fel nem 
szedése miatt felelősségre fog vonatni. 

Végül nagyon komolyan felkérem Esperes urakat, 
hogy 1886-iki Fő-tabellájokat a Végrehajtó bizottság 
jegyzőjéhez haladéktalanul küldjék be. A mai nap még 
tizenötön vannak olyanok, a kiknek ez az ügye nincs 
rendben ; s bár közülök csak kettő olyan, a ki a jegyző 
úr háromszori sürgetésére is, egyáltalában nem küldött 
Fő-tabellát, de a többi is, hibásan kiállított Fő-tabelIá-
ját a jegyző úrtól kiigazítás végett visszakapván, többé 
vissza nem küldötte. 

Ezen esperes urak jól fogják tudni, hogy a bizott-
sági jegyző úr minő erőfeszítéseket tett s minő rend-
kívüli munkát végzett azért, hogy az ő mulasztásaikat 
kipótolja, s Fő-tabelláikat, melyeknek már március hó-

j napban itt kellett volna lenni, bár a végrehajtó bizottság 
üléseinek megkezdéséig beszerezze. A sürgetések sora 
ezen levelemmel ki van merítve ; de bizonyosokká te-

I szem a Nt. urakat a felől, hogy a szeptember 26-ikán 
tartandó bizottsági gyűléstől kívánni fogom, hogy a mely 
egyházmegyéknek Fő-tabellája akkor nem lesz itt és nem 
lesz rendben : azokat általában hátralékosoknak tekintse 
és összes segély-kérvényeiket mellőzze. 

A Nt. urak nem menthetik magukat azzal, hogy 
a Fő-tabellát lehetetlen kiállítani a kezelési szabályoknak 
megfelelően, ezeknek complicáltsága miat t ; mert mi az 
50-nek lehetséges volt: az a többi 15-nek is lehetséges. 
Az eddig észlelt kiállítási hiányokból nem a kezelési 
szabályok complicáltsága tűnt ki, hanem azoknak nem 
ismerése és figyelmen kívül hagyása. 

Mindezeket szívére kötvén Nt. úrnak, teljes tiszte-
lettel maradtam: Rév-Komáromban 1887. szept. 10-ikén 

Nagytiszteletű úrnak alázatos szolgája 
Beó'thy Zsigmond, 

a közalap végrehajtó-bizottságának 
elnöke. 

R É G I S É G E K . 
Bornemisza Péter dunavidéki első református 

püspök élete és munkái. 
P Ó T L É K . 

(Folytatás.) 

így tanít Bornemisza az Úrvacsoráról, és jóllehet 
mindig azt írja, hogy a kenyér és bor jelenti a Krisztus 
testét és vérét, mégis kiérzik soraiból valami olyanféle 
gondolat, mintha a Krisztus testévé és vérévé lennének 
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azok a külső jelek ; de hogy ő maga ezt nem úgy ér-
tette, bizonyos. Egy helyen ezeket írja : 5) >Midőn a 
kenyérnek és bornak étele mellett a Krisztus magát 
ételül és italúl ajánlaná, nem földi ételül, nem földi életre, 
hanem mennyei ételül és lelki életre * 

A mint látjuk, Bornemisza mindenütt kenyeret em-
leget, ennélfogva bizonyos, hogy avval is szolgáltatta ki 
az Úr vacsoráját. Ez ugyan csak külső jel, de azért 
mégis érdemesnek tartotta azt is megmagyarázni, miért 
használja azt ostya helyett, ámbár csak úgy mellékesen 
érinti. Nagyon valószínű, hogy nem is akarta igen élire 
állítani a dolgot, s szelid lelkével a jó békességet nem 
akarta megzavarni. De mire való is lett volna az, hi-
szen ő, még úgy püspökük volt az ág. hitv. evangéli-
kusoknak, mint a reformátusoknak, és prédikációiból 
mindenütt észre lehet venni arra való törekvését, hogy 
szép csendességben éljen a két protestáns hitfelekezet 
egymással. A békítő, közvetítő szerepét viszi mindig és 
mindenütt, még a külsőségekre is kiterjeszti figyelmét, 
nehogy valaki eljárás módján megütközzön. ím itt egy 
példa: 6) 

»Abban pedig módot nem szabhatunk, mint ve-
gyed az Úr ken} erét és borát, inert csak igaz értelemmel 
vegyed, elveheted akár térden állva, akár csak a szádba, 
akár először kezedbe, azonképen akár egyféle akár más-
féle kenyérrel; mint Krisztus urunk a vacsora után este 
későn és vesztég ülve kovásztalan kenyérrel osztá ; az 
apostolok is asztalhoz ülvén és közönséges kenyérrel 
osztották, a mint megtetszik a korinthusbeliek szokásá-
ból is I. Kor. X. Meglehetne azért, mikor a szükség 
kényszerít mind este, mind étel és ital után, mind fenn-
állva, iilve, mind imily, mind amoly kenyérrel ; mondom 
meglehetne, és avval az Úr vacsorája meg nem fogyat-
koznék. De méltó, és szent Pál is int, hogy mindenek 
ékesen és szép renddel legyenek közöttünk I. Kor. XIV. 
Azért te is szép tisztességgel, fennállva vedd el kezedbe, 
és igaz értelemmel edd és idd meg. Ha térdre esel is, 
mindegy Krisztusnak, csak a szíved legyen helyén; és 
úgy is elvehetnéd, ha netalán valaki te hozzád képest 
értetlenül csak a külső kenyérre úgy ájul, és úgy kábul, 
mintha az Istenné változott volna.* 

Az Úr vacsorájáról való harmadik prédikációjában 
annak hasznairól tanít s felsorolja, minémű készülettel 
járuljunk ahhoz : bűnbánattal, töredelmes szívvel. »Jer 
hát, tegyünk mi is vallást bűnös voltunkról, és kérjük 
az ő szent vacsorájához való igaz készületet is, és azok 
által örök üdvösségre való épületet.* Ezután imádkozik 
a hívekkel, elmondja a »Mi atyánk«-ot, és »ezen kö-
nyörgés után — úgymond — bátorítsa a lelki pásztor 
a híveket az oldozásnak igéivel, hirdetvén bűneik bo-
csánatát az Úr Krisztus nevében.* 7) 

Tehát az úrvacsoráról egészen a református egy-
ház szertartása szerint tanít Bornemisza, jóllehet Kálvin 
szerint a feloldozás nem tartandó meg a gyülekezetben, 
míg Luther annak fennmaradását sürgeti. Úgy de ez a 
gyakorlat még ma is meg van minálunk, mivel bűneink-
nek bocsánatát és az örök életet, hitünk és vallástéte-
lünk szerint ma is hirdetjük, a mely nem egy természetű 

5) U. o. CC. Vir. levél. 
s) U. o. CCVI. levél. 
7) U. o. CCXIV. levél, melynek széljegyzetén ezt olvassuk: 

»Erről (t. i. a lelkipásztor által mondandó oldozás és bűnbocsánat 
hirdetésről) találsz módot, az én írott kicsiny Katechismii-
somban.« Ezen kis kátéja — mint »Vezérkönyv« a vallástanítók 
számára — kéziratban maradt, nyomatott példányt nem ismerünk 
belőle, de hogy készen volt, nem csupán ezen egy jegyzetéből, hanem 
számos más helyen levőből is lehet következtetni, mivel sokszor hivat-
kozik reá. 

ugyan a feloldozással, de a mint Bornemisza is, csupán 
csak ^bátorítani kivánta avval a híveket«, úgy most is 
egyedül és kizárólag arra való, hogy bűnbánatunk után, 
lelki vigasztalást és megnyugtatást adjon minékünk. 

Ezek után lássuk, mit tanít Bornemisza az eleve 
elrendelésről. 

»Micsoda a választás 
»A választás — úgymond 8 ) — Istennek tökéletes 

akaratja, melyet örökkévaló tanácsában elvégezett azok 
felől, akiket üdvözíteni rendelt az ő szent fiaba a Jézus 
Krisztusba, és oly rendelése, melyből őket hivta az evan-
gyéliom által az ő ingyen való jó kedvéből, az ő szent 
fiának társaságára, az ő szent nevének dicséretére. Igaz 
ez, hogy ő szent Felsége semmit nem mivel történet-
ből, hanem örökkévaló bölcsessége tanácsából és eltö-
kéllett akarat jából ; de azon mód szerint, a mint ki-
mondotta, hogy valakik hisznek szent fia halálának 
érdemében, azoknak megkegyelmezvén örök életet adna, 
a kik nem hinnének, azok bűnökben maradván elkárhoz-
nának.* 

»Az örökkévaló választás oly móddal lett, iiWgy ő 
mindeneknek kivánta volna idvességét; de az ő tőle 
rendelt váltságot nem mindenek vévén, azért ők maguk 
lettek volna okai, maguk veszedelmének. Akiket pedig 
már előbb megismert volna, hogy hinnének az ő szent 
fiába, azokat még öröktől fogva elrendelte volna az örök 
életre. Ezen gondolkodás noha az írás szerint vagyon, 
de még csak ennyire is nem volna szükséges nekünk 
erről elmélkednünk, ha némely fölöttébb való bölcsek 
okot nem adnának, azért kényszeríttetünk arról még 
többet is beszélni.« 

A mint ezen idézésből látható, teljesen Kálvin el-
vét követi Bornemisza is. Kálvin szerint az Isten, mint 
mindentudó előre látta és elhatározta, hogy egyik em-
ber üdvözöljön, a másik elkárhozzék. Ha azt kérdezné 
valaki, miért tet te ezt Isten ? annak azt felelném ki vagy 
te ember, hogy az Istennel szembe mersz szállani ? 
Krisztus tehát csak azokért halt meg, kiket Isten az 
üdvre praedestináit, és az evangyéüom is csak azoknak 
szól, kik hivatottak.9) 

Úgyde erre azt modhatja bárki is, hogy Borne-
misza még sem egészen így tanít ? Ám nézzük csak 
meg hátrább, »hol arról még többet is beszél*, hogy 
nem úgy érti-e azt, miként Kálvin ? 

»Sokszor az eltokélést (ezt a Deákok praedestina-
tiónak mondják) és a választást (ezt a Deákok electió-
nak mondják) egyaránt veszi az írás; de néhol az Isten-
nek eltökéllési végzésén, érti azt a végzést, melyet ren-
delt az egész emberi nemzet felől, hogy a benne 
bízókat idvezítse, a hitetleneket pedig elkárhoztassa. 
Mivel a kétfélékről való végzését praedestinatiónak, el-
tökélés végzésének mondja az írás.* 

»A választás Isten akaratának oly cselekedete, 
melyben az ő eltökélésének módja szerint, öröktől fogva 
bizonyos és számos emberi személyeket, a közönséges 
emberi nemzet közül, saját népének kiválasztott, és eze-
ket világ kezdetének előtte úgy szerzette, hogy noha a 
bűnben veszendők volnának, mind az által, minek utánna 
e világra születtenek szent fiáért, a Krisztus Jézusért 
hívja őket az ő ismeretére ; bűnöket megbocsátaná, szent 
lelkével újjá szülné, életüknek akárminemű idejében ; és 
elkezdvén bennük az ő kegyelmének ajándékát, mind 
addig sem hagyja itt ezen világon is el, míglen a feltá-

8) U. o. DCXXXtX. levél. 
9) Dr. Ballagi Mór: »Keresztyén Dogmatika.* Kézirat. 7. §. 



madás után az ő országába be vigye, és ő bennük, 
úgy mint irgalmasságnak erényeiben minden legyen.* 

»jÉn is helyben hagyom, hogy az Istennek eltökéllett 
tanácsa vagyon; azt is, hogy elválasztott hívei vannak, és 
hogy csak azok, kik választottak hihetnek, mint írva va-
gyon.; Csel. XIII. »A pogányok örülének, és dicsőítik vala 
az Úrnak nevét, s hívének valamennyien, az örök életre 
valának rendeltetve*, hívének úgymond azok, kik az örök 
életre valának rendeltetve.* 

Azt hiszem elég csupán annyit hoznom fel erről, 
melyek mind a dolgok lényegére, hogy ne mondjam 
hitünk béltartalmára vonatkoznak. De ha a külsőségek-
ből, az egyházi szertartások körül való formaságokból 
is lehet következtetni a belsőre, arra is találunk számos 
példát műveiben. Prédikációiban több helyen kikel a 
korabeli prédikátorok szokásai, eljárásai ellen, »akik ért-
vén, tudván, oltalmazzák a régi uundokságoknak mara-
dékait, a falcépeket, az oltárokat, az ostyát nem egyébért, 
csakhogy jövödelmük helyén maradjon. *10) Előbb egy he-
lyen a•/. úr Krisztusnak konkolyos búzájáról szól ; ebben 
í r j a : 1 1 ) sántikálok régen is voltak, most is vannak. A 
mint most is vannakj/oTy emberek, különben jeleseknek 
látszanak, akik Isten Igéjének prédikálása mellett Baal 
papi öltöző ruhákat, gyertyákat, képeket, ostyát, oltárt 
oltalmaznak féltükben, torkuk és hasuk kedvéért. * 

Ballagi írja fentebb is említett Dogmatikájában, 
hogy Hornbeck: * Suma controversiarium religionis 163 Ő* 
című művében 12 pontban van összefoglalva a két pro-
testáns hitfelekezet között levő külömbség, a melyben 
a külsőségek is felsoroltatnak. Ezen munka szerint 
Luther kivánja, hogy »a szentvacsorának ünnepléséhez 
a viaszgyertyák szükségesek, a papnak fehér ingbe kell 
öltözni, az oltárokat meg kell tartani ; az ostyát nem a 
kézbe, hanem a szájba kell adn i ; a képek a templom-
ban használandók.* Kálvin mindezekre ellenkezően felel. 
Az ágost. hitv. evangélikus egyházban fentartott eme 
külsőségekből is látható, hogy Bornemisza itt is a kál-
vini irányt követte, az oltárokat még 1564-ben kihá-
nyatván a templomokból, az ostya, képek, gyertyák ellen 
igen sokszor kifakad, s bizonyára mindezt nem teszi, ha 
ő maga evangélikus lett volna. 

Ugyancsak ennek nagyobb bizonyságául, hadd 
álljon itt még egy-két sor. Egy helyen, az »Úr Krisz-
tusnak a pogányság között való kijelentéséről* prédi-
kál,15) s mikor felemlíti, hogy megtiltották még a má-
gusoknak is, hogy ne emlegetnék azt, miszerint más 
király született, mert úgy nem lennének barátai Heró-
desnek, így folyta t ja : »Eféle rettegő és képmutató 
tanácsadók, számtalanok vannak mi közöttünk is, intvén, 
hogy nyilván ne nevezzünk senkit, se pápát, se papi 
fejedelmet, se urakat, se polgárokat, az ő vétkeiket csak 
elhallgassuk, vagy távol tapogassuk. A köztünk való 
prédikátoroknak vétkeiket is, sőt tévelygéseiket is, midőn 
hímeznek, hámoznak, torkoskodnak, dagályoskodnak, bál-
ványozó köntösbe magok oltalmáért öltöznek, oltárokat, ké-
peket ker ültetnek, féltükben súgják: ne vedd kezedbe 
az Ur kenyerét, az TJrvacsorában, mert miatta 
hábonisáfj támad. * Széljegyzetében ezt í r ja : »Mint 
Joannea Fabricius és Sibolti Demeter.« Melyből 
azt lehet következtetni, hogy ezek tanácsolák Bornemi-
szának az ág. hitv. ev. egyház tudománya mellett való 
megmaradást, az oltárt, a képek és ostya használatát, 
de — úgymond — * intetünk Krisztustól, hogy kétfelé ne 

10) Bornemisza idézett művének CCCCIX. levelén, 
i') U. 0. CXIL levél. 

U. 0. LXXXT. levél. 

sántikáljunk, ne legyünk sem hév, sem hideg, hanem 
valljuk meg az igazságot « 

Szóljunk még ezek után valamit magáról és életé-
nek viszontagságairól, a melyek kiegészítik mintegy, a 
dolgozatom első részében mondottakat, s az ott felho-
zottakat nagyobb világításban tüntetik elő. 

(Vége köv.) Thiiri Etele, 
fegyliázi ref. lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 

Külföldi egyházi szemle. 
1. Az »Evangyéliomi szövetség* aug. 11015—17. 

napján majnai Frankfurtban megalakult! Az alakuló 
gyűlés az u'tramontán sajtó nem kis örömére fényesen 
sikerült, a legkülönbözőbb theologiai irányú férfiak vet-
tek azon részt, a mi napnál világosabban tesz bizony-
ságot a szövetség időszerűségéről és életrevalóságáról. 
Beyschlag »Deutsch Evang. Blátter* című lapjának leg-
újabb füzete szerint, melyben az alakuló gyűlés lefolyá-
sáról részletes tudósítást talál az olvasó, az egyetértés-
nek és határozottságnak szelleme lelkesítette a sokféle 
tehetséggel megáldott különböző theol. irányú és egy-
háztartományi képviselőket, s mi magyar protestánsok 
is örömmel üdvözöljük az »Evangy. szövetség* meg-
alakulását ! 

Gróf Wintzingerode, Ehlers frankfurti lelkész, Fricke 
lipcsei tanár és Fliedner madridi lelkész üdvözlő beszéde 
után megállapíttattak az alapszabályok, miáltal a szö-
vetség tényleg megalakult. A hitvallásról szóló §-nál 
aggodalomra szolgáltatott okot az »egyszülött* kifejezés, 
miben némelyek a spekulatív theologiához való közele-
dést, mások egy célra nem Vc-zető rövidített henotikont 
láttak, a mi aztán úgy lett elintézve, hogy az »egy-
szülött «-nek hitvallása oly értelemben veendő, a mint 
azt a gyülekezetek vasárnaponként, az apostoli hitvallás 
elmondásában veszik. E célból az »Evangy. szövetség* 
határozottan kijelentette, hogy a német tar tományegy-
házak hitvallásán változtatni nem akar. — Leuschner 
jegyzőnek jelentése érdekes adatokat tüntet fel, a me-
lyekből kitűnik, hogy Beyschlag, Bánóinkéi, Nippold, 
Lipsius s mások kezdeményezésére kibocsátott felhívást 
283-án írták alá, azóta több mint 8000-en jelentették 
belépésüket, úgy, hogy a szövetségnek ma körülbelül 
10 ezer tagja van. Legtöbben léptek be Szászországból, 
a rajnai tartományból, Würtembergből és Thiiringiából, 
leggyengébben van képviselve Bajorország s északkeleti 
Németország. A mi a tagok állását illeti, úgy az egy-
házi elemből 30, a világiból 7O°/ 0 van képviselve, 
miáltal némely ultramontán lapoknak azon megjegy-
zése, hogy a szövetség egy »papi társaság* (Pasto-
rengesellchaft), önként elesik. Valamennyi theologiai 
irány van benne képviselve; a würtembergi, rajnai s 
westfáliai positiv theologusoknak idegenkedése jobbra 
fordult. Különös örömmel konstatáltatott, hogy egészen 
váratlanul keletkezett a jénai, lipcsei, tiibingiai s halle-
wittenbergi egyetemi diák-egylet. 

Érdekes előadást tartott Beyschlag »a kath. reform-
mozgalomról Németországban, Svájcban s Ausztriában *, 
melyet legközelebb közzé is fog tenni a maga jelesen szer-
kesztett füzetes folyóiratában, s melyben e téren is az 
evangelizátió kötelességét hangsúlyozta. Ehlers consist. 
tanácsos lelkész a történetileg nevezetes Páltomplomban 
az ünnepélyes istenitiszteletet taitotta. 

A nyilvános közgyűlés a német református tem-



plomban tartatott , ugyanazon helyen, hol 1841-ben az 
áldásos Gusztáv-Adolf-egylet megalakult. Az ideiglenes 
elnökségnek vezető tagja gróf Witzingerode figyelemre-
méltó dolgokat mondot t az »evangy. szövetség« jogo-
sultságáról és jelentőségéről. Majd Fiicke lipcsei egye-
temi tanár s Gusztáv-Adolf-egyleti elnök értekezett az 
evangy. szövetség feladatáról és jellegéről, mely érteke-
zés a többiekkel együt t nyomtatásban is megjelent. 
Ugyancsak ez alkalommal egyhangúlag fogadtat tak el 
az elnökség által indítványba ment resolutiók az evangf 
tartományegyházalc jobb javadalmazásáról; a vegyes házas-
ságról s az abból eredő sérelmekről az ev. protestantismusra 
nézvej a római körmenetekről, a melyek az evangy. lelki-
ismereti szabadságra kényszert alkalmaznak; a római 
rendekről s Luther emlékézetének megünnepléséről. Luther 
Márton születésnapjának évenkénti népszerű megünnep-
lésében fontos eszközt lát az elnökség, az evangyéliomi 
prot. Öntudat felébresztésére s élesítésére a prot. népkö-
rökben, amint azt az 1883. jubileumi év eléggé bizo-
nyította. 

Az alakuló gyűlés további folyamán Benrath Károly 
bonni egyetemi theol. tanár, a rajnai »evangy. szövetség« 
vezéregyénisége és megállapítója tartalmas mély értelmű 
előadást tar tot t »a német protestantismus nemzeti jelen-
tőségéről«, mely hasonlóan napvilágot lát a Beyschlag-
féle i »Deutsch-Evang. B.ätter« legközelebbi füzetében. 
Ezzel kapcsolatban Lie. Weser berlini lelkész hangsú-
lyozta azt, hogy a szellemek időszerű harcában azok 
lesznek a győztesek, kik nemcsak a tiszta igazságért, 
hanem a tevékeny szeretetért is fognak küzdeni. Lie. 
Schultze erfurti lelkész rövid prägnans tételekben kimu-
tatta, hogy az önfelelős szabad személyiségnek a katho-
licismus által megakadályozott , a protestantismus által 
pedig elvileg követelt kifejtése kedvezőbb viszonyba he-
lyezi a reformátori hitvallást az államhoz s a hazához, 
mint a római katholicismust, a miben a két hitvallás 
között elvi eltérés van. Onclcen giesseni tanár pedig meleg 
szavakkal emlékezik meg azon meleg részvétről és hálá-
ról, a melyet a nem theologiai fakultások is az egyes 
egyetemeken a Luther-jubileumok alkalmával Luther 
szcllemirányáért kifejtettek. Végül megalakult az »evan 
gyéliomi szövetség« szűkebb körű elnöksége, a melybe 
közbizalommal dr. Bcirwinkel erfurti lelkész, dr. Beyschlag 
halle-wittenbergi egyetemi theol. tanár, dr. Fricke lipcsei 
egyet, theol. tanár ; Leuschner consist, tanácsos, merse-
burgi lelkész, Lipsius jénai egyet, theol. tanár, Riehm 
hallei theol. tanár, Warneck ismeretes missziói tudós s 
lelkész, gróf Witzingerode s Witte pfortai tanár válasz-
tattak. Nippold jénai tanár érdekes előadásával »a német 
napi sajtó felekezeti viszonyáról« végződött be neveze-
tes frankfurti alakuló közgyűlés, s a kitűnően sikerült 
kezdet után közlelkesedéssel azt kívánhatjuk az »evang. 
szövetségnek«: vivát, floreat, crescat 1 Sz. M. 

Evangyéliomi prot. egyház Szófiában. 
E becses lap 35. számában fennti cím alatt közölt 

szófiai egyházi tudósításomat Grasshof Henry lelkész szí-
vességéből még a következőkkel egészíthetem ki : 

A szlivnicai hős, Sándor fejedelem bukása s távo-
zása után a szófiai német protestánsok lelkész nélkül 
maradtak, a mennyiben a távozó prot. fejedelmet udvari 
papja, jobban mondva »diploma!iai ügynöke,« a prédi-
kálástól fázó Dr. Koch is követte. A derék bulgár re-
gensek kormánya alatt, miután a prot. fejedelmet újból 
megnyerni nem volt lehetséges, összeültek a szófiai 

német protestánsok, hogy önálló egyházat alapítsanak s 
német prot. iskolát állítsanak. A mult télen megkezdett 
tárgyalások f. év tavaszán eredményre vezettek, ügyesen 
szerkesztett egyházi szabályok készíttettek, s általában 
az egyházi szervezet — mint a derék egyházfelügyelő, 
a würtembergi Heberle magát kifejezte — »arisztokrati-
kus« alapokra fektettetett . 

A szófiai buzgó német prot. egyház »alapszabályai« 
(»Statuten«) szerint a gyülekezet az önfenntartás és ön-
kormányzás elvének megóvása mellett Összes ügyeinek 
vezetését a közgyűlés által 3 évre választott »egyházi 
elnökségre« (»Vorstand«) bízta, mely elnökség 7 tagból 
áll, úgy azonban, hogy hivatalánál fogva tagja a lelkész 
is. Az újonnan megalakult gyülekezet — mint az alap-
szabályok mondják — a német generálkonzulátus Fővéd-
nökségét s a porosz protest, tar tományegyházhoz való 
csatlakozását fogja kérelmezni és sürgetni, mely igyeke-
zete azonban Bismarck herceg vasakaratán megtört , ki 
egyoldalú muszka politikai indokokból a külföldi német 
protestánsok ügyeivel nem törődik, nehogy a péter-
váriak érzékenységét sértse. így legközelebb táviratilag 
tiltotta meg a máris Darmstadtba távozott derék pro-
testáns Thielmann konzulnak, hogy az iskolai t. elnök-
séget elfogadja. 

A Sándor fejedelem által a szófiai német protes-
tánsok számára 50 ezer frankon épített templomot az 
újonnan meghívott lelkész f. é. junius hó 12-én szentelte 
föl, s azóta rendesen tartatik benne istentisztelet. A 
gyülekezet örvendetes módon gyarapodik, 70 család 
180 lélekkel azonnal belépett annak kötelékébe s éven-
kint 10 ezer frankot áldoz a maga fenntartására. Ilyen 
lélekemelő áldozatkészséget hiába keresnénk ott, hol a 
protestantismus tömegesen van elterjedve 1 Ritka derék 
s áldozatkész protestánsok azok, kik nem kiméinek időt, 
fáradságot s áldozatot ott, hol gyülekezetüknek fenntar-
tása s fejlesztéséről van szó. Például fölhozhatom, hogy 
az egyházi cselekvényekért járó s az egyházi elnökség 
által megállapított stólák igen nagyok. így egy keresz-
telés 10, hirdetés 40, esketés 20, temetés 20, az isko-
láztatás havonkint 8 lév.-be (frank) kerül. Az egyházon 
kívül álló protestánsok a megállapított stólák három-
szorosát s a tandíjnak kétszeresét fizetik. Ezen szabá-
lyok alól a szegényebbeknél esetről-esetre kivételek is 
vannak. 

Sándor fejedelem távozásával (buzgó nővére is ide 
számítható) legfőbb ,protektorát vesztette el a szófiai 
német prot. gyülekezet, mely most már csakis a Gusztáv 
Adolf-egylet évi segélye mellett tar that ja fenn magát . 
A nagyobbára iparos (német, francia és svájci) egyház-
tagok mellett 2 derék magyar család is belepett a gyü-
lekezetbe. 

Mint már múltkori szófiai levelemben említettem, 
a protest, egyház erős megtámadta tásnak van kitéve a 
szófiai orthodox egyház papsága és hatalmas muszkabarát 
főpapja, Clement részéről, ki hevesen s nagy tűzzel szo-
kott azok ellen szónokolni, nem különben a francia köz-
társaság fennhatósága alatt álló (különös, Flesch szófiai 
francia konzul és neje prot. egyháztag), s a »congregatio 
de propaganda fide« évenkinti segélyével gazdagon föl-
szerelt s a philipopoliszi kath. püspök által is támogatot t 
kath. egyház részéről, mely körülmény még nehezebbé 
vált azáltal, hogy tudvalevőleg az új bulgár fejedelem 
Kóburg is két páter t vitt magával, anyja Klementina 
pedig — a mint a szófiai protestánsok mélyen megütőd-
tek — csodatevő római helyekre jár. E körülmény mél-
tán aggodalmat kelt a szófiai protestánsokban, habár a 
bulgár hazafias kormány a berlini szerződés egyik pontja 



értelmében a protestánsok vallásszabadságát és iskolaügyei-
nek önálló rendezését biztosítani és respektálni tartozik, 
a mit különben Kóburg is Ígért a szultánhoz intézett 
egyik legközelebbi jegyzékében. 

A szófiai német protestánsok bevallásai szerint a 
német birodalmi kormány politikai indokokból teljesen 
cserben hagyta a szófiai egyházat és iskolát, pedig hát 
maga a bulgár külügyminiszter, a derék Nacsevics is 
egy bukaresti prot. iskolában taníttatja leányát. 

Örvendetes s lélekemelő fejlődésnek indul a bulgár 
nemzeti prot. egyház is, a mi bizonyítja, hogy a derék 
bulgárok fogékonyak a protestántismus s általában a 
nyugati civilizátió iránt. Szófiában ioo lélekkel biró kis 
prot. gyülekezet van, melynek buzgó lelké-ze Tszanoff, 
a legnagyobb ügybuzgósággal hirdeti bulgár honfitársai-
nak a megtisztult evangyéliomot. A bulgár nemzeti prot. 
egyház kö, pontja Szamokov városa, hol több ezerre me-
gyen a protestánsok száma. Van ott protest. theologiai 
szeminárium is, hol a bulgár előadási nyelv mellett az 
angol nyelvet is művelik, s melyet az angolok évenkínt 
segélyeznek. A szófiai bulgár és német protestánsok 
egyesülése — a mit magam is sürgettem — ez idő 
szerint még lehetetlen, a mennyiben azt a nyelvkérdés 
akadályozza, s a bulgár protestánsok különben is a már 
meglévő templomalapból templomot készülnek építeni 
az eddigi imaház helyén. Az egyetértés köztük példás 
és emelő. Üdvöt és szerencsét a derék bulgáriai protes-
tánsoknak 1! Dr. Szláv ik Mátyás. 

Az amerikai »nagy* excommunicatió meglehetős 
port vert fel oda át az új világban. Ez alkalommal nem 
subtilis theologiai nézetek, hanem a socialistikus rend-
szerek részesültek a pápai szék megtisztelő figyelmében. 
A socialismus az a társadalmi eretnekség, melylyel az 
»egyháznak* megküzdenie kell, s e küzdelemhez ennek a 
socialista papnak kiátkozása csak előszó. Sokat disputáltak 
és fognak előre láthatólag még disputálni az emberek, 
hogy a keresztyénségnek a socialismushoz való viszonyát 
tisztázzák, megállapítsák arra nézve is, hogy nincs-e valami 
gyengéd viszony a socialista elvek és a 8-ik parancsolat 
között. Itt elég csak a tényeket konstatálnunk. Ez a 
most már extra muros pap még most is jó keresztyén-
nek vallja magát s persze nem mulasztja el magát azok-
kal, kiket a »mégis mozog«-féle elvekért Róma kebelé-
ből a múltban kitaszított, összehasonlítani, kijelentve 
hogy valamint a tudományok, úgy a mai koit mozgató 
kérdések felett sem ismeri el az »egyházi tekintélyeket 
fórum gyanánt*. Tény az, hogy ezt a papot most Ame-
rikában és részben Irhonban az egész sajtó, a kathol. 
népség és papság tekintélyes része mint »politikai« mar-
tyrt ünnepli. S ne is feledjük, hogy a miért ezt az embert 
kiátkozták, azt a kathol. papság jó része nemcsak hiszi 
és vallja, hanem szószékről és azonkívül hirdeti Irhonban 
és oda át, hogy miért azt szükségtelen ismételnem, ha 
igaz az, hogy a mult bűnei és a jelen kor civilizatiója 
által teremtett nyomor szülte és szüli a socialismust és 
ennek híveit, akkor az »ir koldus* példaszó mindent 
megmagyaráz. Ez a modern kiátkozás, különben alak-
jára, hatására, fogadtatására nézve csak olyan viszony-
ban van azokhoz, mik ama »boldog korban« hangzottak 
el, mint egy valódi mennydörgés van a kulisszák rnö-
giilihez. Az amerikaiak nem hogy megrémültek volna, 
hanem hangosan követelik papjaiknak nagyobb Önálló-
ságát nemcsak a szent-széktől, hanem püspökeiktől is. Ez 
a kis műmennydörgés még egy kis fejfájást fog okozni 
a jubileumra. — P. 

I R O D A L O M . 
A protestáns népkönyvtár VIII. füzete a követ-

kező tartalommal jelent m e g : Thúri Etele »A reformá-
ció egy üldözöttje® cím alatt Huszár Gál életrajzát adja 
egészen népszerű modorban, némi átdolgozással közölve 
azt, mi lapunkban is megjelent; Pósa Lajos »A pórul 
járt apostol< címmel egy, a népünk ajkán számtalan 
alakban élő Péter mondákból dolgozta e kis költeményt, 
mely az »Arvaházi képes naptárból« van átvéve. Kedves 
kis idyll Pálóczi CzinJce István »Mikor én egy esztendős 
házas lettem* című csevegése. Sántha Károly »Arva 
gyermek imája* sok érzéssel van írva. »A mostoha apa 
bosszúja* Tolnai Józseftől hosszabb beszély. Szintén a 
Prot. árva házi naptárból mutatvány. F. Varya Lajosnak 
»A vityilló* cimű költői beszélye Komjáthy Gedeontól 
»A ki két darabban hal meg« cimű egy a jó ízlésnek 
már egészen a végső határánál járó népies elbeszélés 
zárja be a nagyobb közlemények sorát. Az »Aprósá-
g o k é b a n »A növény- és állatvilág időjóslása*, »A gyü-
mölcsíz készítése« (rajzokka1), »A dinnye csomagolása a 
kivitel számára« és az »Oszt szemzés* közhasznú isme-
retek közölvék. A 4 íves fiizet ára 20 kr. 

Protestáns árvaházi képes naptár az 1888-dik 
évre. Szerkeszti Farkas József. Tizenötödik évfolyam. 
Budapest. A prot. árvaházi bizottság kiadása. A naptár 
elég gazdag tartalmú. Külső kiállításban megtartotta 
ugyan régi formáját csak az egyes hónapok képecskéi 
újak. A hónapokra írt kis versek között van néhány 
egészen sikerült, mely a maga rövidségében egy-egy 
kerek gondolatot fejez ki; kiválóbbak a január, március, 
ápri is, junius, julius, octóber és a december hónapokra 
Írottak. A régi »Sibilla könyvé*-ben kedvező jóslatokat 
talált a szerkesztő és szép keresztyén gondolatokat, me-
lyek minden idők változásai között állandók maradnak. 
Költemények Szász Gerőtől (»Az apostolok*), Kolosy 
Elvirától (A 138-ik zsoltár), Jakab Ödöntől (Fé1hagyott 
temető), Pátkay Imrétől (Karácsonykor), Pósa Lajostól 
(A pórul járt apostol), Payr Sándortól (Multi libri et 
liberi) és F. Varga Lajostól (A vityilló) vannak közölve, 
melyek legnagyobb részénél már szerzőik elismert irói 
neve is feleslegessé teszi annak felemlítését, hogy a köl-
temények magasabb irodalmi niveaun állanak; de az 
egészen névtelen szerző: Pátkay Imre is nem méltatla-
nul foglal helyet tekintélyesebb társai között. Arcképeik 
kíséretében jól irt életrajzzal F-tói vannak bemutatva : az 
öt ev. ref. püspök (meglehetős gyenge metszetben) s kö-
zülök különösebben kiemelve Kún Bertalan, Papp Gábor 
és Szász Domokos püspökök, kiknek életrajzát még a 
naptár nem közölte; Karsay Sándor dunántúli ág. ev. 
püspök, (kitűnő] arcképpel), br. Kochmeister Frigyesné 
és Karacs Teréz. Egyébb képek : az eperjesi kollégium 
és egy néger keresztelés. Kisebb nagyobb elbeszéléseket, 
leírásokat Hörk József (Mese egy vén emberről), Forgács 
Endre (A szerencsés préci), F. Varga Lajos (Úgy a, 
pjiraszt!), Komjáthy Gedeon (Minek az öreg a világon?) 
és Brocskó Lajos (Árváink az életben) adtak. Az eper-
jesi kollégium és a néger keresztelés leirásnak, valamint 
az »Idő jós'ás* című beszélgetésnek szerzői nincsenek 
megnevezve. Végül néhány kedélyes adoma zárja be az 
eléggé változatos, jól szerkesztett naptárt, mely a szo-
kásos naptári részeken kívül még a prot. egyházi tiszti 
névtárt is adja egy csomó hirdetés mellékletében. Az 
ismert prot. népies írók sereglettek tehát megint össze 
a jó ügy zászlaja körül és a tisztelt nevű szerkesztővel 
élükön igyekeztek értékessé is tenni e naptárt, hogy ne 



csak jótékonyságból szerezze meg prot. közönségünk 
azt, adózván e célra 30 krt, hanem önmagáért a mun-
káért is, mely a következendő hosszú téli estékre élve-
zetes és épületes olvasmányt nyújtand nekik. Melegen 
ajánljuk a naptárt lelkészeink és tanítóink szíves figyel-
mébe s kérjük, méltóztassanak azt minél szélesebb körben 
terjeszteni tekintettel nemcsak az árvák ügyére, mert 
hisz ismeretes, hogy a naptár jövedelme jelentékeny 
contingensét teszi az árvaház bevételének, hanem arra 
is, hogy igazi protestáns jellegű és egyenesen protest. 
egyházi és társadalmi életünkből merített tárgyú olvas-
mányokat vajmi ritkán van alkalmuk közönségük, híveik 
kezébe adhatni Eme mi buzgó kérésünkkel menjen a 
könyvecske útjára s vallásos komoly szellemével, vidám, 
kedvderítő elbeszéléseivel, tanulságos életrajzaival, isme-
ret terjesztő leírásával építse mindenütt a valódi keresz-
tyén és közelebbről a protestáns öntudatot. (y.) 

K Ü L Ö N F É L É K . 

* Személyi hírek. Szász Károly dunamelléki püs-
pök úr Halasról, hol a nyarat töltötte, Budapestre vissza-
tért. — Dr. Hamary Dániel nyugalm. honvédfőtörzsorvos 
az alakulóban lévő »Irodalmi Társaság« 100 frtos ala-
pítótagjai közé lépett. — Horváth Lajos, iharos-berényi 
evang. segédlelkész, szavazattöbbséggel a vanyolai egy-
házközség lelkészévé választatott. 

* Lelkészjelölés. A vértesaljai egyházmegye lel-
készjelölő bizottsága Baracskán f. hó 19-én összeült és 
a lovasberényi egyház lelkészi állomására tizenegy pá-
lyázó közül XJrházy Lajos biai, V. Balogh Lajos gyuró-
kuldói, Biczó Pál pátkai rendes, Sógor Endre lovasberé-
nyi, Tatay Lajos ó-morovicai helyettes lelkészeket je-
lölte ki. 

* Lelkészválasztás. A. békés-gyulai népes egyház 
lelkipásztorává folyó hó 19-én Domby Lajos nagyváradi 
lelkész választatott meg 205 szavazattöbbséggel. 

* Legfelsőbb adományok. Király ő felsége az 
adásteveli reform, egyháznak iskolaépítési célokra IOO, a 
berzéli ref. templom és iskola javára 100, a csikós-töltési 
ev. templom és iskola számára 100, a puszta-daróci ref. 
templomnak 100, a szászfai reform, templom és iskola 
felépítésére szintén 100 frtot adományozott. 

* Egyházi beszédciklus. Szász Károly püspök 
úr a mult évihez hasonló beszédciklust szándékozik tartani 
a kálvintéri ref. templomban. A ciklus tárgya ezúttal 
Jézus személye lesz, hat prédikációban, u. m I. Jézus 
magában. II. Jézus és a nép. III. Jézus és a szenvedők. 
IV. Jézus és a bűnösök. V. Jézus és az atya. VI. Jézus 
teljes hatalma. Az. első beszédet már e hó 25-én d. e. 
10 órakor fogja tartani, a többieket — a mennyire a 
körülmények engedik — két hetenkint. 

* Szász Domokos püspökön történt sérelemre vo-
natkozólag a bécsi félhivatalos »Pol. Korr.« bukaresti 
levelezője azt írja, hogy eddig még egy magyar püspök 
sem tett körutat a romániai magyar reformátusoknál. 
Szász Domokos püspök elindult a körútra, a nélkül, hogy 
ezt a bukaresti magyar követséggel előzetesen tudatta 
volna és ennek következtében a román kormány nem 
engedte meg az idegen püspöknek, hogy mint hivatalos 
személy nyilvánosan is föllépjen. Ha a bukaresti prefektus 
udvariatlanul viselte magát a püspökkel szemben, akkor 
ez a hiba jóvá fog tétetni, de csak a prefektus részéről 
adandó személyes elégtételről lehet szó. A bukaresti 
osztrák-magyar követ eddig ez ügyben még nem kapott 
értesítést a külügyminisztériumtól. 

* Király ő felsége Déván időzése alatt több ízben 
kitüntető figyelemben részesítette a reform, egyházat s 
ennek papságát. A papság testületi tisztelgése alkalmá-
val a küldöttséget vezető esperesen kívül, megszólítással 
tüntette ki a küldöttség néhány tagját, egyházi és iskolai 
ügyek felől kérdezősködvén tőlük. A dévai lelkészhez 
négy kérdést intézett, melyek egyike a történeti neve-
zetességű dévai ődon templomra vonatkozott, mely iránt 
oly érdeklődést tanúsított ő felsége, hogy annak külön 
meglátogatását kilátásba helyezte. Meg is tette. Folyó hó 
18 án csekély számú kísérettel megjelent a templom előtt, 
hol a teljes számú presbyterium élén Szőts Sándor lelkész 
ekként üdvözlé ő t : * Fogadja , Felséged, egyházközségem 
tanácsosainak és minden tagjának legmélyebb hódolatát 
s hálás köszönetét, hogy kegyeskedik meglátogatni tem-
plomunkat, melyben Felséged é'etéért, boldogságáért és 
uralkodó házának dicsőségéért gyakran imádkozunk, s 
gyermekeinket is imádkozni tanítjuk. Isten hozta, Isten 
áldja meg Felségedet!« A király látható nyájasság-
gal felelt: »Nagyon köszönöm a szíves fogadtatást, ör-
vendek, hogy láthatom templomukat.« Ezután a lelkész 
által kalauzolva, körüljárt a templomban, élénken kérde-
zősködve a történeti becscsel biró freskók, címerek és 
epitaphiumok felől, melyekre a lelkész részletes felvilá-
gosításokat adott . Összesen IO percig időzött a kis, de 
érdekes templomban, kijövet háromszor fejezte ki köszö-
netét a nyert magyarázatokért. — Az udvari ebédeken 
két ízben volt a ref. papság képviselve : egyszer Bartha 
Lajos esperes által és másodszor Szőts Sándor dévai lel 
kész személyében. 

* A nagykőrösi tanitö-képezde gyakorló-isko'ájára 
vonatkozólag Somogyi IJ. tanító úrnak a mult számban 
megjelent cikkében azon állítás foglaltatik, hogy a gya 
korló tanítás »megvan ugyan, de az egész csak szem-
fényvesztés, mert félévenkint a'ig jutnak be a gyakorló 
iskolába 2—3-szor, kivált ott, hol temetni járnak, mint 
p. o. N.-Kőrösön.« A hét folyamában közvetlen alkalma 
nyilván a nevezett gyakorló-iskola »Napló«-jába be-
tekinteni és Hajdú L. gyakorló-ískolai tanító úrtól ez 
ügyben személyes információt nyerni: a szerkesztőség 
kötelességének tartja kijelenteni, hogy a közlemény hi-
vatolt passusa a valóságnak nem felel meg. N.-Kőrösön 
a tanító-növendékek a Somogyi úr idejében ís rendsze-
resen bejártak a gyakorló-iskolába, mit igazol azon 

j tény, hogy a nevezett »Napló«-ban Somogyi úr neve is 
többször előfordul, mint olyané, ki részint hallgatás, ré-
szint tanítás céljából a gyakorló-iskolában több izben 
jelen volt. A »Napló«-ból az is kitűnik, hogy a gyakorló-
iskolában való foglalkozás most már két éven át kötelező 
a képezdészekre nézve, s hogy az ott végzett munkáról 
a növendékek a íNapló«-ban számot adni tartoznak, és 
társaik s a gyakorló-tanító részéről rendszeres bírálatot 
kapnak. A gyakorlati tanításba való bevezetés e rend-
szerét »szemfényvesztés«-nek nevezni nem lehet. 

* Felhívás az iskolai takarékpénztárak érdeké-
ben azon tisztelt tanítók, tanítónőkhöz, kík eddig iskola 
takarékpénztárt nem kezelnek : Szükségesnek tartjuk az 
iskolatakarékpénztár hasznos és áldásos intézményét az 
iskolaév kezdete alkalmából isméte'ten Önök becses 
figyelmébe legmelegebben ajánlani. Kövessék azon 1000 
pályatárs példáját, a kik áthatva az ügy hasznosságától 
a kérdéses intézményt rövidebb hosszabb idő óta hazánk-
ban jó eredménynyel kezelik. Fölösleg ujolag ismételnünk 
az iskolatakarékpénztárak üdvös voltát, csak annyit mon-
dunk, hogy az 1000 kezelő tanító beadott jelentésében 
kivétel nélkül a legnagyobb elismeréssel nyilatkozik az 
isi olatakarékpénztárak jellemképző hatásáról, mely sok 



esetben a szülőkre is kiterjed. A kitűzött cél tehát az 
eredmény által igazoltatott és iooo tanító már egy 
egész kis hadsereg a jó ügy szolgálatában; de ha vesz-
szük, hogy összesen 22,000 tanító működik az ország-
ban, akkor kiderül, hogy még 5°/0-asem lett megnyerve 
a nemes cél érdekében. Ez vezérel bennünket e lépésre, 
hogy njólag alkalmat keressünk az ügytől ma is távol 
állóknak megnyeréseélt . Iparkodjunk gróf Széchényi 
Istvánnak, a legnagyobb magyarnak bölcs mondatát 
követni: »Legyünk meggyőződve, hogy köztünk többé-
kevésbbé mindegyik, sőt hazánk minden fia, vérünk 
mentője, népcsaládunk jótevője, nemzetünk feldiszítője 
lehet ; és azért töltse be minden magyar ember helyét hű 
sáfárilag.« Felkérjük tehát azon tanitó urakat és nőket, 
a kik az isko'atakarékpénztárakat meghonosítani óhajt-
ják, hogy e végből alulírott bizottsághoz (Budapest, 
Köztelek) forduljanak, a mely által — Weisz B. Ferenc 
adományából — díjmentesen láttatnak el a kezdethez 
szükséges nyomtatványokkal. U. i. Azon tisztelt tanítók 
és tanítónők pedig, kik iskolatakarékpénztárakat kezel-
nek, de a kért jelentésüket a lefolyt tanévről még be 
nem küldték, tisztelettel felkéretnek, hogy azt mielőbb 
beküldeni szíveskedjenek. A hátralevő jelentések száma 
290. Budapest, 1887. szeptember 9 én. — Az országos 
gazdasági egyesület iskolatakarékpénztári bizottság ne-
vében : Weisz B. Ferenc. 

* Rendenkivüli egyházkerületi törvényszék s 
papivizsgálat. A dunamelléki reform, egyházkerületi 
törvényszék tagjaihoz s több bizottsághoz a napokbban 
az elnökség részéről a következő felhívás bocsáttatott k i : 
E g y fontos törvényszéki ügy, melynek tárgyalása végett 
egyik egyházmegyénk szükségesnek látta rendkívüli tör-
vényszéket tartani, ennek Ítélete azonban mind a pana-
szosok, mind a vádlott által az egyházkerületi törvény-
székhez fekbbeztetett , és a mely iigy egyházkerületünk 
egyik legnépesebb és legtekintélyesebb egyházának- nyu-
galmát zavarja, kívánatossá teszi egyházkerületi törvény-
székünknek mielőbb, még a folyó évben rendkívülileg 
összehívását. Másfelől az egyházkerületi konvent által a 
lclkészjelöltekre nézve megállapított új vizsgálati rendszer 
is a jelen évvel életbe lépvén, úgy a II. (illetőleg III.) 
éves theologusok alapvizsgálata, mint az I. és II. lelkész-
képesítő vizsgálatok szintén a folyó év őszén megtar-
tandók. Végre a folyó évi májusi egyházkerületi köz-
gyűlés két nagyobb bizottságot nevezett ki : egyet a 
házszabályok átdolgozására, másikat az egyházkerületi 
közgyűlések rendes idejének tavaszról őszre áttétele iránt 
benyújtott indítvány tárgyalására s a jövő évi egyház-
kerületi közgyűlés elé teendő jelentésre. — Az egyház-
kerületi elnökség úgy vélekedik, hogy e fontos ügye-
ket lehetőleg egy időre tűzvén ki, ez által az egyház-
kerületi törvényszéknek, a lelkész-vizsgáló, valamint az 
említett más két bizottságnak különösen vidéken lakó 
tagjai összejövetelét tetemes idő- és költségkíméléssel 
eszközölheti. Mihez képest az elnökség az egyházkerületi 
rendkívüli törvényszék megtartása idejét folyó évi októ-
ber hó 19-ének (szerda) d. e. 9 órájára, a theologiai 
alapvizsgálatot október hó 20 ára, a IL lelkészképesítő 
vizsgálatot október 21-ére, az I. lelkészképesítő vizsgála-
tot október 21. és 22-ére (mindenkor reggeli 9 órára) 
tűzi ki, a házszabályi és gyűléstartási bizottságok ugyané 
napokban alkalmas időközben szintén működhetvén. A 
II. lelkészképesítő vizsgálatra készülőknek Írásbeli dolgo-
zatokra tételekűl kitűzettek a következők: egyházi be-
szédre 2. Timóth. Ií., 2 —7. ; homiliára Luk. ev. XIV. r. 
7—27. vs. katekhizációra a 37-ik úrnapja vagyis a 101. 
és 102. kérdések s ezeken kívül kotelezvék egyházjogi 

dolgozatot beadni önként választandó tételről. Az első 
vizsgára, jövök exegetikai vizsgálata a messiási zsoltá-
rokból, a Galácia és Kolossé beliekhez írott levelek-
ből leend. 

* Egy templom jubileuma. Az olasz-liszkaí egyház 
lélekemelő ünnepet tartott e hó 11-én. Megünnepelte 
templomának százéves fennállását. Alkalmi beszédet 
Abahózy ev. ref. lelkész tartott. Emlékezetbe idézte a 
protestantizmus gyász- és örömnapjait ; vázolta a száz 
év előtti állapotokat, és utalt a felekezetek közt ma 
uralkodó békés együttélésre. Ezután felolvasták a refor-
mációi keletkezéset. A reformáció úttörői Olasz-Liszkán 
és vidékén Liteszti Lukács Bálint és fia, Péter volt. A 
mo>tani templom helyét a reformátusok 1721-ben vették 
meg, de a temp'om építését csak 1787. szept. 9-ikén 
fejezték be. Az ünnepet a helybeli földmive^ekbői ala-
kult dalegyesület által előadott egyházi énekek zárták 
be. Az ünnepi hangulatot emelte a közönségnek feleke-
zeti különbség nélkül való részvétele. 

* Kérelem! Mint az »Országos protestáns árva-
egylet « választmánya által az 1888. évi Árvaházi naptár 
szétküldésével és kezelésével megbízott könyvkereske-
dés, van szerencsénk a nagyt. lelkész urakat felkérni, 
hogyha a fentemlített naptárból eddigelé példányokat 
nem kaptak volna, de azok elárusítását, tekintve a jóté-
kony célt, elvállalják, fordúljanak levelező lapon hozzánk 
és mi azonnal szolgálunk bérmentve példányokkal. — 
Budapesten, 1887. szept. 22-én. — Ilornyánszky Victor, 
akadémiai könyvárus. 

* A baptistak köréből A baptisták feltűnően sza-
porodnak és erősödnek, Budapesten imaházat építettek 
a Wesselényi utcában, hol gyakran fordulnak elő töme-
ges keresztelések. Közelebbről is kilenc új hivőt vett fel 
kebelébe a baptista felekezet. A fővárosban különösen 
az iparos-osztályban és cseléd-nép között hódít az új 
vallas, hogy milyen sikerrel, annak legjobb példája a 
Wesselényi-utca és dohány utca sarkán emelkedő tekin-
télyes bérház, melyet már maga a baptista felekezet 
építtetett. D i a mit a fővárosban látni, ugyanazt meg-
találjuk, aránylag ép oly feltűnő mértékben a vidéken 
is. Majd itt, majd ott merül fel a nép között egy-egy 
baptista apostol, csinálja a baptista gyülekezetet. Külö-
nösen a íőváros közelében levő falvakban szaporodnak 
a baptisták, vagy mint ujabban magyarosan nevezik 
magukat »a hivő keresztelt keresztyének*, s itt nem 
ritkán családi, társadalmi és egyházi viszálykodásra ad-
nak alkalmat. Legújabban Kis-Szent-Miklós pestmegyei 
községben tizenkét, baptista hitre áttért család megta-
gadta volt papjának, a reformátusnak, az egyházi illeté-
tékek fizetését, s minthogy ez törvényes úton akarta 
őket fizetésre kényszeríteni, kérvényt nyújtottak be a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, a melyben hosz-
szasan fejtegetve vallásuk tanait, kérik a minisztert, hogy 
őket bármely egyházhoz tartozó templomi fizetés alól 
mentse föl, mert ők »egyedüli irányadónak a bibliát 
ismerik eh ez pedig tiltja egy olyan hitfe'ekezetet pénz-
zel segíteni, a melyből belső meggyőződésük folytán 
kénytelenek voltak kilépni.® A miniszter azonban a fizetni 
nem akaró hivők kérvényét egyszerűen elutasította s 
azzal küldte le Pestmegye közönségének, hogy azt a 
nazarénusok irányában követendő eljárást szabályozó 
miniszteri rendelet értelmében intézze el. E szerint az 
illetők tetszés szerint vallhatják magukat baptistáknak, 
végezhetik vallásuk szertartásait, míg azok a hazai tör-
vényekkel összeütközésbe nem jőnek, azonban egyház-
jogilag a ref, egyházhoz tartoznak s kötelesek az egyháznak 
minden terhét viselni. 



* Egy kis igazítás. Thúri Etele úr a mult szám 
ban szíveskedik az én rögtönzött beszédemre is hivat-
kozni (1207. lap), melyet az ő felolvasása után a dunán-
túli ref. lelkészi értekezlet ez évi ülésén elmondottam. 
Egy helyen azonban a lényegtelent emeli ki, a lénye-
gest pedig egészen elhalgatja. Felszólalásom tartalma 
ugyanis röviden ez volt : A két testvér protestáns fele-
kezet között igen sokáig nem lehet egész szigorú határ-
vonalat húzni s minden kiváló egyénre egész határozott-
sággal megállapítani, hogy az lutheránus, ez pedig 
kálvinista ; hiszen még Alvinci Péterről is, ki tudjuk, 
már a XVII. század első felében élt, még ma is azt 
állítják némelyek, hogy lutheránus volt. Az esztergomi 
érsekségről szóló bonmot egészen mellékesen volt fel-
említve s a dolog lényegére egyáltalában nem tartozik. 
Pápa, 1887. szept. 20. — Révész Kálmán. 

* Szerkesztői üzenetek. »A régi jó öregek« nem 
sokára napvilágot látnak. — A »Megismerhetetlen «-nel 
olvasóink is közelebbi ismeretségbe lépnek, mihelyt a 
megfelelő rovatban hely nyílik számára. — »A spanyol-
országi misszió*-val korábbi küldemények miatt várnunk 
kellett; sed quod differtur, non auffertur. — A. G. úrnak 
Ütrecht. Megkaptuk s nem sokára közöljük. — P. S. 
úrnak S. A folytatás közlése egy kis nyomdai nehézség 
miatt a jövő számra maradt. — 0. K. úrnak N. K. 
Kezeink között van, átolvasásra vár. — Z. J. úrnak S. P. 
Szívesen veszszük. 

A D A K O Z A S O K . 
Egyházamban jótékony célú gyűjtést eszközölvén, 

az eredményt 6 frt 18 krajcárban azon szíves kéréssel 
utalványoztam a szerkesztőség kezeihez, hogy méltóz-
tassék I frt 50 krt a Budán építendő reform, templom 
alapjának, 1 frt 50 krt a protestáns árvaháznak juttatni, 
a 3 forint 18 krt pedig Eperjes, N.-Károly és Torockó 
tűzvész által nagy mértékben károsultak közt a szük-
séghez képest bölcs belátása szerint megosztani. Csekély 
ugyan ez összeg, de a tengerben egy csepp is számít. 
— Büssü, 1887. szeptember 6. — Sörös István, ref. 
lelkész. 

Az orsz. protest árvaház részére: Szeremley 
József, az alsószabolcs-hajduvidéki reform, egyházmegye 
esperese 8 forint 40 kr. (Ehhez járul tak: Acsád 10 kr, 
Földes 10 kr, Hadház 50 kr, V.-Pércs 10 kr, Püspök-
Ladány 20 kr, Szováth 50 krajcár, Csege 20 krajcár, 
T.-Eszlár 10 kr, T. -Dada 20 kr, B.-N.-Újváros 50 kr, 
H.-Böszörmény 3 frt, H.-Nánás 1 frt, Nádudvar 25 kr, 
Saap 10 kr, Tetétlen 1 frt, T.-Dob 40 kr, T.-Lök 15 kr.) 
— Andrássy Kálmán buji ref. lelkész a confirmáltak 
részéről 1 frt 50 kr. — Kiss József kákicsi ref. lelkész 
a confirmáltak részéről 1 frt 50 kr. Szerk. 

cAj <_Aj cAj cAj 
llllllllllllllllllllllll 

tAj cA-> i_A_> tAj cAj cAj cAj cAj cA_> cAj cAj 
llllllllllilllllilllNllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

CAj cAj cAj cA_> 
llllllllllllllllllillllll 

IMI HIRDETESEK. 

: P . A . Ü T Z ' J L . J Z ; ^ V T . 
A felső-lövői ág. hitv. ev. VI. oszt. reáliskola- és 

gymnasiumban a francia nyelv rendes tanári állomása 
van üresedésben; a német és magyar nyelvek mellék-
tantárgyak. 

Az állomással évi 600 frt o. ért. két, esetleg három 
s obából, konyhából stb. álló szabad lakás egy intézeti 
épü'elben és 50 frt évi tűzifa átalány van összekötve 

Hetenkénti tanórák száma 20. Köteles felváltva a 
többi tanárokkal az inté/etben lakó növendékekre fel-
ügyelni. 

Protestáns vallású pályázók, kik oklevéllel már is 
bírnak, vagy kik a tanári vizsgát egy év múlva leteszik, 
folyamodványaikat f. é. október hó 15-ig a tanintézetek 
igazgatóságához küldjék be. 

Felső-Lövő, (Vasm.) 1887. szept. 11. 
Az iskolai bizottság nevében : 

Neubauer János, 
2 — 3 igazgató. 

Az eperjesi ev. ker. collegium állami segélyben 
részesülő főgymnasiumánál egy segédtanári állásra ezen-
nel pályázat hirdettetik. 

Képesítés kívántatik a történelemből és magyar 
nyelvből; előnyben részesülnek azok, kik a tornataní-
tásra is képesítve vannak. Csak protestáns vallásúak 
pályázhatnak. A tanszék díjazása 600 frt. 

A kellőleg felszerelt folyamodványok a collegiumi 
pártfogósági közgyűléshez címezve f . évi november 15-ig 
a collegiumi igazgatósághoz küldendők be. 

Kelt Eperjesen, 1887. szept. 19-én. 

Dr. Schmidt Gyula, 
I—2 az eperjesi collegium felügyelője. 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület felügyelete 
alatt álló, miskolci felsőbb leánynevelő intézetnél, a ter-
mészettudományok és számtan tanítására, 1000 forint 
évi fizetéssel, rendes tanári állásra, pályázat hirdettetik. 

A pályázóktól közép- vagy polgári iskolai oklevél 
kívántatik. , 

Pályázhatnak a protestáns felekezetek tanárai. 
A pályázók fölszerelt kérvényeiket főt. Kun Ber-

talan ref. püspök úrhoz, október 10-ig tartoznak be-
küldeni. 

Miskolc, 1887. szept. 18. 
1 - 2 A felügyelő bizottság. 

s ^ T . 
A n.-károlyi egyházmegyébe kebelezett szaniszlói 

egyház lelkészi állomására. 
Évi jövedelem termény, pénz, földhaszonélvezet-

ben stólával együtt mintegy 500 forintra megy, s így 
ezen egyház egyházkerületi osztályozás szerint IV-ed 
osztályú. 

Szabályszerűen felszerelendő pályázati kérvények 
f. évi október 19-ig bezárólag a n.-károlyi egyházmegye 
esperese, Segesvári Józsefhez Kántor-Jánosiba (Szatmárm. 
posta helyben) küldendők. 

Z R é ^ r é s z B á l i n t , püspök. 

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

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : D r , B a l l a g i Is^Cór. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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PROTESTÁNS 
E(í YHAZI 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. si. 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. 

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. 

i^T* T e l j e s s z á m ú p é l d á i n . y o l s z k i a l m-inoLig- szolgátlHeLtuirik: . 

Ama t. előfizetőink, kiknek előfizeté-
sük a harmadik negyed végével lejárt, elő-
fizetésük megújítására fölkéretnek. 

A theologusok tanítóképesítésének kérdéséhez. 
Évek óta napirenden van a református sta-

tus zöld asztalain, most konventnél, majd kerüle-
teknél, a nem csekély fontosságú kérdés, hogy 
a lelkészi pályára készülő ifjak köteleztessenek-e 
államilag érvényes elemi iskola-tanítói oklevél meg-
szerzésére? A konvent, a kérdés érdemleges el-
döntése nélkül, az egyházkerületek belügyének 
jelentette ki ez egyetemes érdekű dolgot, a ke-
rületek pedig szükségeik és belátásuk szerint részint 
eltérőleg intézkedtek benne, részint még nem is 
szóltak hozzá. A dunamelléki superintendentia az 
1884. évi őszi közgyűlésén oly rendszabályt ho-
zott, mely általában csak jpaedagogiai vizsgá-
lat* -ot követel a theologusoktól, a tanítói oklevél 
megszerzését pedig csupán azoktól kivánja meg, 
kik lelkész-tanítói vagy tanító-kápláni állásra szo-
rulva, az országos törvény által tanítói diploma 
megszerzésére köteleztetnek. A dunántúli egyház-
kerület pár évvel ezelőtt kimondotta ugyan, 
hogy a theologusok néptanítói oklevél szerzésére 
köteleztetnek, de tudtommal, e határozat nem 
foganatosíttatott, vagy, a mi szintén lehetséges, 
később eltérő határozattal hatályon kívül helyez-
tetett. A tiszántúli egyházkerület heves sajtóbeli 
és gyűlési megvitatás után, a mult évben minden 
theologusra nézve kötelezőleg kimondotta a nép-
iskolatanítói,-oklevél megszerzését. Végre a duna-
melléki egyházkerület folyó évi közgyűlése, midőn 
a yTheol. vizsgálati szabályzat*-ot megállapította, 
az eddigi gyakorlat ideiglenes fenntartása mellett, 
az egész kérdést ^bővebb megfontolás és con-
cret javaslattétel céljából a >Theol. Választmányi-
hoz visszatette/ E határozattal, melyből a mostani 

rendszabálylyal való elégedetlenség szembeszökően 
kitetszik, az egyszer elintézett ügy a Dunamellé-
ken ismét szőnyegre hozatott, s nem lehetetlen, 
hogy a Theol. Választmány, melynek tagjai a 
meghirdetett októberi consistoriumon különben 
is együtt lesznek, tárgyalni fogja a kérdést. 
Ennélfogva időszerűnek tartom, hogy sajtó útján 
is megszellőztessük e közérdekű tárgyat, előre 
kijelentve a szerkesztőség nevében, hogy hasáb-
jainkat készséggel megnyitjuk az eszmecserének, 
pro et contra egyaránt. 

Magam részéről, alapos meghányás-vetés 
után, azon meggyőződésre jutottam, hogy a theo-
logusokat elemi tanítói oklevél megszerzésére álta-
lánosan kötelezni: helyes és szükséges dolog. S bár 
jól tudom, hogy ez álláspont elvileg támadható 
és egészben véve nem népszerű, mindazonáltal 
tekintetbe véve a tényleges viszonyok követel-
ményeit, s az egyháznak jól felfogott érdekeit : 
én mind speciális tanügyi, mind általános egyházi 
szempontból arra szavazok, hogy leendő lelké-
szeinket a papnöveldékben ne csak, mint most 
szokásban van, a népiskola felvigyázásához és 
ellenőrzéséhez szükséges paedagogiai ismeretekkel 
szereljük fel, hanem a gyakorlati tanítás mester-
ségébe is rendszeresen bevezetvén, erről nekik 
államilag érvényes diplomát adjunk kezeikbe. 
Okaim erre a következők. 

Tényleges viszonyaink olyanok, hogy a nép-
iskolai ügy ez országban az iskolák túlnyomó nagy 
többségében az egyházak kezében van s az állami 
és községi iskolaügy mindjárt husz éves történe-
tének tapasztalatai eléggé meggyőzhették a dol-
gok gondos megfigyelőjét arról, hogy a népiskola 
az egyháznál van a legjobb kézben. Az egyház, ha 
szegényebb is, de érdeklődőbb és gondosabb gaz-
dája az iskolának, s egy kis gondossággal még in-
kább azzá tehető. Jelenleg is úgy áll a dolog, hogy 
hasonló külső feltételek mellett, nevezetesen ha-
sonló fölszereltség, taneszközök, helyiség stb. mel-
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lett többet ér a jó egyházi iskola, mint akármilyen 
jó állami vagy községi. Ezek ha helyesen tanítanak 
is, de nem képesek oly jól nevelni, mint a jó 
egyházi iskolák, melyek a gyermeksereget vallás-
erkölcsi szellemben, evangeliumi alapon indítják 
az életnek, mely célt az egyházi jelleg nélküli 
iskolák, ha még oly kitiinő vallástanítók működ-
nek is bennök, távolról sem képesek elérni. Kor-
mányzatuk, berendezésük és szellemük más; nem 
az egyház veteményes kertjei többé. — Ehhez 
járul még sajátos felekezetközi viszonyainknak 
ránk evang. protestánsokra nézve az a hátrányos 
befolyása, hogy a hol megszűnik az iskola prot. 
egyházias szellemben nevelni, ott nemcsak hogy 
megernyed a protestáns érzület és megízetlenül 
az evangeliumi só, hanem számbeli túlsúlyánál 
fogva lassanként mindenütt befészkeli magát a 
pápistaság szokása és gondolkozásmódja. Minden 
szekulárizált iskola egy-egy elvesztett positio a 
protestantismusra nézve és egy-egy csöndben elhó-
dított erőssége a catholicismusnak ; mert a modern 
állami és vegyes vallású községi iskolák hazánk-
ban egészben véve a pápistaság előőrsei s az ev. 
protestantismus sírásói, melyek ellen nem lehet 
eléggé védekeznünk. 

A védekezés legbiztosabb módja a jó egyházi 
iskola, mely midőn kitiinő felszerelésével, jól díjazott 
tanerőivel, teljesen eleget tesz a tanügy támasz-
totta igényeknek, belső szellemében legyen egy-
szersmind öntudatos ápolója a protestántismus 
vallás-erkölcsi érdekeinek. A protestáns egyházi 
iskola a tanügyi és egyházi tekintetek által elébe 
szabott eme jogos követelményeknek csak akkor 
lesz képes közmegelégedést keltőleg megfelelni, ha 
életérdeke, ügyei, tanítója nem hanyagoltatnak el 
az egyház által, hanem ha az egyházi organizmus 
legsajátabb szerve, a papság, megfelelő szakérte-
lemmel, lelkes ügyszeretettel végzi az iskola fel-
ügyeletét, teljesíti a gondozás és ellenőrzés tisz-
tét. E teendőkre pedig már a szakiskolában ne-
velni és szoktatni kell a leendő papságot. 

Úgyde ha a papságot sikeresen akarjuk ne-
velni a rá várakozó tanügyi teendőkre, ez nem 
állhat csak annyiból, hogy a paedagogia elmé-
leti ismereteibe bevezessük, hanem a tanítás gya-
korlati mesterségével is meg kell ismertetnünk. 
A theoriát praxissal kell kiegészítenünk. S ezt 
ismét a megváltozott viszonyok követelik a jelen-
kor papságától. A régebbi kor papságának maga 
az élet adta meg a gyakorlati paedagogiai jár-
tasságot, a mennyiben a theol. tanfolyam bevég-
zése után csaknem mindenik először tanítói, rek-
tori, preceptori állással kezdte s csak azután lett 
prédikátor. Reformátoraink a ió-ik században és 
későbbi papjaink el egészen a jelen század dere-
káig rektoriákon, academica promotiókon szerez-

ték meg a tanítói qualificatiót, vagy mai nyelven 
szólva a tanítói diplomát. A mai papi nemzedék az 
intézmények átalakulásának megfelelően tartozik 
megszerezni a paedagogiai qualificatiót, ha hű 
akar maradni a protestantismus tradíciójához. 

Van azonban a kérdésnek még praktikusabb 
mozzanata is, melylyel szintén számot kell vetnünk. 
Tudva levő ugyanis, hogy hazánkban számos olyan 
lelkészi állomás van, melyen a papnak tanítói 
tisztet is kell végeznie. A lelkész-tanítóságokat és 
tanító-káplánságokat értem, melyeknek száma az 
évről-évre szaporodó missziói lelkészségek által 
folytonosan növekedik. Már pedig az országos 
népiskolai törvény szerint e hazában tanítói tisz-
tet törvényesen csak arra képesített, diplomás 
egyén viselhetvén, egyházunknak nagy érdeke 
forogna kockán, ha e nem kis számú lelkész-
tanítói helyeken vagy arra kényszerülne az egyház, 
hogy szegénysége miatt a lelkészi működést be-
szüntesse, vagy kénytelen volna nem törvényesen 
kvalifikált alkalmazottjai miatt az állam tanügyi 
közegeivel folytonos huza-vonában állani. Ez esé-
lyek ellen biztos védelmül szolgál a tanítóságra 
is képesített lelkész, ki ha úgy fordulnak dolgai, 
nemcsak tanítani lesz képes, hanem a tanító-
ságra való jogosultságát dokumentálni is tudja. 

Van a mondottak mellett még egy figye-
lemreméltó tekintet, mely sürgeti, hogy theolo-
gusainknak a népiskola-tanítói oklevél megszer-
zését kötelezővé tegyük, s ez a dolognak külső 
decoruma és auctoritása. Nem tartozom ugyan 
azok közé, kik a diploma megszerzésében mind-
járt a szakértelem biztosítékát látják; de annyit, 
azt hiszem, túlbecsülés nélkül mondhatok, hogy 
a jövő papi nemzedék, tanítói oklevéllel kezében, 
nem fogja némely tanítói körök azon szemrehányá-
sát hallani, melyet most nem egyszer elhallgatni 
kénytelen, hogy nem ért ahhoz a Tisztelendő úr, 
hiszen még diplomája sincs 1 Sz. 

T Á R C A . 

A tudományos s különösen az egyháztörténelmi 
seminariumokról. 

(Folytatás.) 

IO. Az egyháztörténeti seminarium feladata s az egyházi 
levéltárak. 

Papokká válni hivatott theologusaink mint jöven-
dőbeli egyházaik történetének nyomozói, megirói, ugyan-
csak egyházaik könyvtárának s levéltárának őrei is hi-
vatvák lenni egyszersmind. Vájjon tudniok kell-e, hogy 
papi hivatalukban majd micsoda feladat vár reájuk, mint 
levéltárnokokra, s szabad-e és szükséges-e látniok régi 
irást, pergament már az intézetben ? Vagy csak majd a 
hivatalban betűzzenek elmosódott vonásokat, s tudják meg, 
hogy a levéltárak mirevalók ? Hiszen ha a szemrontó 
foglalkozás elvonásának eredménye a »cupio negata« 



érvényesülése volna! Csakhogy hát ezt hiába várjuk. 
Azért tehát — szerény véleményünk szerint — az ellen-
kező a tenni való. 

A levéltárak élőforrásai a történetírásnak, melyből 
erőt merít a hazaszeretet, bátorságot kitartó küzdelemre 
a szabadság barátja, reményt a jövő iránt az igazáért 
lelkesülő nemzet, irja Jakab Elek idevágó kitűnő akad. 
székfoglaló értekezésében.61) Eró't, bátorságot, reményt 
meríthetsz óh magyar protestáns te is egyházadnak 
múltjából, melynek legnagyobb fontosságú emlékei két-
ségkívül a levélárak, vagyis az azokban őrzött iratok 
és oklevelek, . . . a történetírás ezen legtisztább, legbiz-
tosabb, legtekintélyesebb s legközvetlenebb forrásai, 
mondja néked Révész. És, teszi hozzá, s kezdenek meg-
újulni hazánkban a multak bemohosult sírjai.02) S valóban 
kezdenek. 

A levéltárak ügyében örvendetes mozgalom indult 
meg hazánkban az újabb időben. Dicséretes buzgóságot 
fejt ki különösen a Magyar Történelmi társulat archívu-
mok, könyvtárak megvizsgálásában, átbuvárlásában ; lel-
kesedéssel folyik itt-ott a magánkutatás is. Az országos 
levéltár, a vármegyei, a városi levéltárak, sőt az ősiségi 
perek lejártával a családi levéltárak emlékeit sem rejte-
geti véka alá manapság semmiféle titoktartási rendszer. 
Közkincscsé válhatik s válik is egyre a megindult pub-
likációk által a sok rejtett gyöngy a történeti igazság 
diadalára. 

így állván a dolog: a levéltáraknak egyházkor-
mányzási tekintetben, de főleg egyházi történetírásunkra 
nézve nagy fontosságát véleményünk szerint nem korai 
dolog már a theologiai intézetben szóvá tennünk. Itt 
emlegessük s hangsúlyozzuk már, hogy a magyar prot. 
egyház történetének alapos és hű megírása csak levél-
tárak átkutatása és felhasználása a levéltári iratok, ok-
levelek s nem valamelyes egyéni tudás, különféle tradi-
tiók, hibás történeti munkák stb. alapján indulhat meg. 
Értendők és emlegetendő pedig a levéltárak alatt nem 
csupán esperességi, kerületi, főiskolai s egyéb nagyobb-
szabású központi jellegű levéltárak, hanem minden egyes 
egyházéi is, mint a melyek közül egyik-másik gazdagon 
bugyogó élőforrása lehet a történetírásnak s adalékot 
szolgáltathat többé-kevésbé majd mindegyik. Csak tart-
suk nyilván, s őrizzük; nyuljunk hozzájuk s nézzük kri-
tikai szemmel, azaz vizsgáljuk meg jól az okiratok 
tartalmát is. És mindehhez értsünk. Mert a levéltárak 
ma már nem olyan szentség, mint hajdan, midőn csupa 
nagy tiszteletből s féltékenységből az oklevélkincsek tá-
rához a népek hozzá nem nyúltak, s épen azért minden 
régi irást becsesnek tartottak. Ez idő már elmúlt, de a 
felfedezések kora is le jár t ; lejáratta az oklevelek histó-
riai értékének lendületet nyert magyarázata. Manapság 
ócska Írásokat őrizni, forgatni s publikálni történeti bi-
rálat nélkül nem utánzandó dolog. Nemcsak őriznünk 
kell a történeti emlékeket, de tudnunk is róluk azt, hogy 
»cur, quomodo, quando, quibus auxiliis« készültek. 

De hát lehet-e theologusainktól, mint jövendőbeli 
papoktól, általánosságban követelni azt, hogy igehirdetői, 
lelkipásztori s tanítói teendőik mellett még a múltnak 
s érette levéltáraiknak is különös figyelmet szenteljenek ? 
Hiszen nem mindenki érez hajlandóságot magában a 
történettudomány, avagy pláne a történetírás i rán t ; nem 
mindenkinek van kedve poros akták között firtatni, ládák 
fenekén, padláson, pincében Írásokat keresgélni; anyagot 
gyűjteni, oknyomozni. 

61) Jakab Elek: »A levéltárakról« 57. 1. 
62) Révész Imre : »A levéltárak« 7. 1. 

Tökéletesen igaz, hogy titokszerű édes beszédjét 
azon csendességnek, mely a foliansok, manuscriptumok 
és diplomák szétzüllött lapjait hévvel keresgélő s gyűj-
tögető történetszeretőt körülfogja, nem mindenki hallja; 
a dokumentumok betűit betűzve nem mindenki tudja fe^ 
lejteni, hogy nincs fényes palotában s »balzsamos illatok 
közt nem jár* : annyit azonban fel lehet, s fel kell tenni 
minden papról, hogy a levéltáraknak s becses történeti 
emlékeknek fontosságáról meg van győződve nemcsak, 
hanem tudja azt is jól, hogy egyházának megrajzolandó 
képét hűvé és teljessé a múltnak leporolt iratai nélkül 
tenni nem lehet, s tudja és érzi, hogy fontos történeti 
okiratokat, emlékeket megbecsülni, megőrizni, s a meny-
nyire lehet, értékesíteni oly joga néki, melyről lemon-
dania egy a kötelességmulasztással. 

S ki vonja kétségbe, hogy ily érzés, meggyőződés 
ébresztésének s ápolásának ideje már a theol. intézet 
falain belül elérkezett s épen az egyháztörténeti semina-
rium feladata ? Itt van hely s alkalom a történeti érzék 
felkeltésére s hangoztatására annak, hogy erőt, bátorsá-
got, hitet jogot s reményt egyházunk történetéből bőven 
meríthetünk, és hogy a vágy, mely egyházunk hiteles 
forrásokból merített történetének megismerésére vezérel, 
egy úton halad magának az igazságnak szeretével 1 

11. Az egyháztörténeti seminarium feladata s az egyház-
történeti segédtudományok. 

Ha a levéltárak fontosságára már a theol. fakultá-
son figyelmeztetendők a theologusok, bizonyára szüksé-
ges figyelmöket azon útra is fordítani, mely a levéltár-
ismerethez viszen. Nem annyira, noha ezt is, t. i. a 
levéltárak rendezését, kezelését értjük itt, mint inkább 
azon képességet, melyet a levéltári iratok értékének 
megbecsülése s felhasználása kiván. E képességgel az 
egyháztörténeti segédtudományoknak szentelt tüzetesebb 
foglalkozás ajándékoz meg. 

S a mi a levéltárakról e tekintetben áll, vonatko-
zik a könyvtárakra, feliratokra, emléktáblákra, nemkü-
lönben a képekre, szobrokra, templomokra, kelyhekre, 
harangokra s egyébb különféle szerekre, egyházainkban 
is található műemlékekre, melyeknek éber s értelmes 
custosa ki legyen, ha nem a pap ? (Gondoljunk pld. a 
a turicskai felfedezésre Nógrádmegyében, a mult eszten-
dőben). Azt hisszük tehát, hogy nem ideális feladatot 
tűzünk ki, ha kimondjuk azon óhajtást, hogy honi theol. 
intézeteinken necsak a történeti emlékek főnyelve a la-
tin s mellette a görög, német, szláv nyelvek stb. mint 
a melyeknek ismerete nélkül meg sem lehet indulni, 
adassanak elő, hanem a történeti segédtudományok is, 
nevezetesen : az oklevél, pecsét-éremtan, a palaeographia, 
felirattan s chronologia is helylyel-közzel nagyobb mél-
tánylásban és tekintetben részesüljenek, s ne mint eddig 
úgyszólván csak nevük felemlítésének szerencséjében. Úgy 
értjük pedig e méltánylást, hogy e tudományok egyike-
másika, de tekintettel az oklevelek fontosságára, főleg a 
diplomatika speciális collegiumban is mutattassék be, s a 
többi disciplinákkal együtt a történeti seminariumi órákon 
megvilágítassék. 

Hogy a nevezett tudományok érdekében főiskoláin-
kon tenni kell valamit, azt az 1885-ben Budapesten tar-
tott történeti congressus alkalmával a prot. historikusok 
szóba is hozták, s indítványaikat elvben helyesléssel fo-
gadta a tudós gyülekezet.63) 

63) »A felekezeti főiskolákban a palaeographiára s diplomatikára 
több gond fordíttassék* szólt Kiss Kálmán. Balogh Ferenc pedig hang-
súlyozva, hogy a ref. collegiumokból kikerülő ifjak, mint lelkészek ha 



De hát hogy is tudnák az okiratokat theologusaink 
mint jövendőbeli történetírók, monographusok, levéltár-
nokok felhasználni, közzétenni, ha az okirattannak talán 
csak a nevét hallották s régi irást, ha láttak is, aligha 
olvastak, megérteni, magyarázni pedig nem is próbáltak 
(kivévén talán az »Urambátyám* vagy a »Borsszem 
Jankó* feliratait), s a publicatió követendő elveinek hirét 
sem vették 1 (Tisztelet az elméknek, melyek magok tör-
nek magoknak utat.) Pedig azon városokban, melyekben 
theologiai intézeteink élnek, számos emlékét a múltnak 
őrzik a levéltárak, könyvtárak, kéziratgyiijtemények a 
nélkül, hogy ezt theologusaink — úgy szólván — csak 
sejtenék is. 

Nem kellene-e ezen tárak zárjainak lepattanniok 
számukra, az ő érdekükben is? Mi azt hiszszük, hogy 
igen. S óhajtjuk is és reméljük. Az intéző körök áldo-
zatkészségétől és bölcsességétől függ erre nézve a mo-
dust megtalálni: kellő garantiákról gondoskodni, nem 
különben teremről s egyéb szükségesekről. . . 

í gy azután külsőleg is támogatva, a magyar pro-
testáns egyháztörténeti seminarium is derekasan oldhatja 
meg feladatát, úgy mint azt történeti művekben nem 
szegény könyvtáraink segedelmével az egyetemes egy-
háztörténeti seminarium tenni már is iparkodik. 

Nem elég azonban a könyvtár, levéltár, kézirat-
gyűjtemények gazdagsága, a külső támogatás segedelme, 
nem elég a vezető tanár részéről a tudomány birtoka, a 
nyelvek ismerete, nem a lelkesedés sem, még egy dolog 
kel l : jó methodus. 

(Vége köv.) Krupecz István, 
pozsonyi theol. m.-tanár. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
K é t v a l l á s b ö l c s é s z e t 

Néhány hónapja volt szerencsém e lapok tisztelt 
olvasóinak egy vallásbölcsészetet bemutatni, mely modern-
tudományos alapon állónak vallotta magát, ezúttal egy 
egészen ellentétes irányú vallásbölcsészetet mutatok be, 
melyben »a többség Ítélete, a fejlődési elméletekkel való 
kokettirozás, a positivismus bálványai előtt való hajlon-
gás, a demokratikus-geologiai történelmi felfogás á la 
Buckle, a kedvelt prófétálások a zsidóságnak a ker. vallás 
fölötti győzelméről s a piaci lárma, mely a keresztyén-
ség végfelbomlását hirdeti — mindez s több ilyes pil-
lanatnyi ártól hordozott fontosságok nyugodtan az apály-
nak adatnak át, mely őket a színpadról csakhamar 
elsöpri.« (XXXIV. 1.) S ha talán kíváncsi vagy megtudni 
szíves olvasó, ki ez újkori Neptunus, ki oly erélyesen 
dörgi a »Quos ego«-t, nem csinálok belőle titkot : egy 
dorpati filozófia professzor, Teichmüller Gusztáv.*) 

Teichmüller kiválólag az ókori bölcsészettel foglal-
kozott ugyan, de különösen az utóbbi időben több 
metaphysikai problémát is fejtegetett, így a lélek halha-
tatlanságát (Unsterblichkeit der Seele, 2. Auflage 1879), 
a szeretet lényegét (Das Wesen der Liebe, 1880), míg 

értenének a palaeographisához, sok szolgálatot tehetnének a történetírás-
nak, azon óhajtásának ad kifejezést (s indítványt is terjeszt elé e vég-
ből), hogy tenni kellene valamit a vidéki nagyobb tanintézetek érde-
kében, egyebek közt : szakembereket kiküldeni, diplomaticai cursusokat 
tartani az érdeklődő ifjak számára. Szilágyi Ferenc — jól célozva — 
magoknak a vidéki történettanároknak érdekében látja szükségesnek a 
nyári hónapokban a póttanfolyamok létesülését. (Olv. >A Magy. Tört. 
Congressus naplóját* a Századok 1885. VIII. f. 

*) Religionsphilosophie. Von Gustav Teichmüller. Breslau. XLVI. 
és 558. lap. 

végül 1882-ben megjelent tőle »A valóságos és látszó-
lagos világ* (Die wirklíche und die scheinbare Welt. 
Neue Grundlegung der Metaphysik), mely jelen vallás-
bölcsészetének is jó részben alapját képezi, mert mint 
a 8-ik lapon mondja : »Valamely vallásbölcsészet töké-
letes volta függ a felfogást szabályozó metaphysika 
igazságától, a kutató dialektikai mozgásának helyességé-
től, leginkább pedig a vallásos élet teljes észrevevé-
seitől.* 

A mi már az utolsó pontot illeti, megjegyzi ugyan 
T . maga is, hogy a mint a tökéletes vallás csak egy 
tökéletes emberben jelenhetik meg, úgy tökéletes vallás-
bölcsészetet is csak isteni természet teremthet ( n . lap), 
de azért nem kell csüggedni, mert bár ily isteni ember 
a világtörténetben vajmi ritkán jelenik meg, a gyertyá-
hoz, ha azt valaki meggyújtotta, mások is odavihetik 
gyertyácskájukat ; ily világosságot gyújtó isten-ember 
volt Krisztus, s miután a tökéletes bölcsészet egy tö-
kéletes személyiséget igényel, a vallásbölcsészet sem a 
Buddhismusban, sem a többi vallásokban nem lehet 
kielégítő, ezt a pontot csak a ker. vallásbölcsészet ér-
heti el. 

Természetes, hogy a 600 lapnál többet magában 
foglaló kötetet részletesebben nem ismertethetem. Legyen 
szabad azért az egésznek rövid vázlatára szorítkoznom. 
Szerző elsőben is a vallás előbbi definitióit veszi sorra s 
— természetesen — hibásnak találja valamennyit; mi 
joggal várnók a saját definítióját, de e helyett jő egy 
meglehetős hosszú cikk a lélek funkcióinak osztályozá-
sáról, s csak ha ezt is fáradságosan keresztüldolgoztuk, 
jutunk — a definitiók osztályozásához s 70 lapnyi görbe 
út után végül elérjük a célt, hogy meghalljuk, miszerint: 
i-Religion ist diejenige Gesinnung, welche sich dem 
Gottesbewusstsein zugeordnet, Ín zusammengehöriger 
Function von Erkenntniss, Gefühl und Handlung sym-
bolisirt.* (91. 1.) 

E definitióra következik a vallások osztályozása. A 
vallások három osztályba sorozandók, az első osztályba 
jönnek a projectiv vallások, másodikba a pantheistikus 
vallások s a harmadik osztályba a ker. vallás. 

Jelen rész csak a két első osztályt tárgyalja, t. i. 
a projectiv és pantheistikus vallások osztályait. Persze 
magyarázat nélkül kitalálni azt, mit ért szerző a pro-
jectiv vallások alatt — kissé bajos. Szerző azonban — 
szerencsére — gondoskodik arról, hogy ne soká kell-
jen e fölött a fejünket törni, s két helyütt is megma-
gyarázza, mit ért ő projectiv vallás alatt (101. 1. s 114 
köv.). Az ember nagyon korán jut »En«-je tudatára s 
ép oly korán koordinálódik e tudattal ama másik meta-
fizikai is, hogy rajta kívül más lények is vannak. Mind-
addig, míg a tudatra csak a tulajdon »Én« s a többi 
természeti lények vannak vonatkozással, a vallásnak semmi 
nyoma, mihelyt azonban ezekhez »wegen der Vernunft-
anlage des Menschen noch der Gott auftritt*, azonnal 
megszülemlik a vallás. Isten azonban nem jelenhetik 
meg az embernek érzékileg észrevehetőleg, hanem csak 
mint képzet, felfogási mód lép föl az ember tudatában. 
Mint a műveletlen ember a földről, tengerről, égről stb. 
alkotott képeit külre veti, s magát ezektől valósággal 
környezettnek tartja, úgy projiciálja Isten fogalmát is 
külre s teremt magának Istent az egyes lények világán 
kívül, s ezt magával szembe állítja. Ezért nevezem én a 
vallások ama legalsóbb fokát, melyen az ember Istent, 
mint külsőleges objektumot magától, mint alanytól, el-
választja, projektivnak. 

A projektív vallások két osztályba sorozhatok: első 
osztályba tartozik a félelem vallása, a másodikba a bűn 



vallása. Miután mindegyiknek erkölcstanát, dogmatikáját 
s kultuszát külön tárgyalás alá vette, áttér a pantheisz-
tikus vallások vizsgálatára, melyet azonban az átmeneti 
formának, az atheizmusnak boncolása előz meg. A 
pantheiztikus vallások három csoportra oszlanak: i . cso-
port : A test pantheizmusa. 2. Az érzés pantheizmusa. 
3. A gondolat pantheizmusa. (Erkölcstan, dogmatika s 
kultusz, természetesen itt is külön-külön tárgyalva). Ha 
valaki kíváncsian kérdezné, hogy hol s mikor lépett föl 
a pantheiztikus vallások egyik vagy másik osztálya, 
szerzőnk nem történelmi vallásokra mutatna, hanem 
egyes személyiségekre. Igy pl. az első csoport második 
alosztályában (Öt alosztálya van e csoportnak), mely a 
pantheiztikus Staatsenthusiasmussal foglalkozik , mint 
példák vannak Lykurgus, Platón, Fichte és Hegel föl-
hozva (413-ik s köv. 1.); az ötödik alosztályban pedig 
Schiller szerepel, mint »Pantheistischer Kunstenthusiast.* 
(434. lap). 

A munka — irályát tekintve — élvezetes olvas-
mányt nyújt . Elődei bírálatában Teichmüller sokszor 
bravourral jár el ; megjegyzései a legtöbb esetben ta-
lálóak ; saját magának túlbecsülése kirí minden lépten, 
nyomon, de mióta Schopenhauer a többi bölcsészek 
ócsárlásával oly nagy sikert aratott, úgy látszik divatba 
jöt t ez a követelő föllépés. Hogy T. is babért arat-e 
ilyenekkel — bajosan hiszsziik. E g y példa rá, mely egy 
úttal az irályra is jellemző : (23. 1.) »Ritschl még mindig 
tartózkodó szüzességgel fogadja az én munkáimat s ezért 
nem képes a vallás terméketlen felfogásán felül emel-
kedni.* Egy nagy baja van a munkának, s ez a — sys-
tem. Eszembe jut Heine, ki valószínűleg ilyen rendszert 
láthatott, midőn a következő kis verset í r ta : 

Zu fragmentarisch ist Welt und Leben — 
Ich will mich zum deutschen Professor begeben, 
Der weiss das Leben zusammen zu setzen, 
Und er macht ein verstandlich System daraus ; 
Mit seinen Nachtmtitzen und Schlafrockfetzen 
Siopft er die Lücken des Weltenbaus. 

Egészen más hanggal lép föl a másik vallásbölcsé -
szet, a —• fájdalom! — oly ifjan elhunyt Pünjernek 
műve : »Grundriss der Religionsphilösophie«. Az egész 
alig 70 lap, s a hátrahagyott kéziratokból adta ki 
Lipsius.*) 

Vallásbölcsészet Piinjer szerint, nem más, mint a 
vallásnak bölcsészeti megismerése. Mivel a vallás — 
mint az egyes alanyhoz tartozó, szubjektív, s mint az 
egyes fölött álló, s annak életét szabályozó hatalom — 
objektív, a vallás bölcsészeti megismerésének is két ol-
dalt kell figyelembe vennie. Mint szubjektiv jelenséget 
a szellem lényegéből kell levezetnie — psychologiai 
úton — s nem szabad megelégednie azon formák puszta 
felsorolásával, melyekben a vallás kifejezésre j u t ; mint 
objektív jelenséget tartozik a különböző positiv vallásokat 
figyelembe venni, s nem állhat meg egy vallásnál, mint 
a vallásnál. Ezután vizsgálnia kell a positiv vallások »ta-
nait* egyéb ismeretünkkel összefüggésben. Ezekből ki-
folyólag a vallásbölcsészetnek három problémát kell 
fejtegetnie, u. m. a psychologiait, történetit s meta-
fizikait. A vizsgálódás kezdődhetik ezek bármelyikével. 

Igy kezdi Pünjer a tulajdonképeni tárgyalást a 
történeti probléma fejtegetésével s rövid átnézetét adván 

*) E vázlat, mint a Lipsius által írt előszóból láthatjuk, befe-
jező kötete lett volna a »Geschichte der christl. Religionsphilosophie 
seit der Reformation* című miinek, melynek két első kötete 1880-ban, 
illetve 1883-ban jelent meg. Sajnos, hogy a 35 éves korában elhunyt 
fiatal lanár nem valósíthatta meg szándékát. 

az egyes vallások történetének (3—18. 1.), a történelmi 
vizsgálódás folyamán nyert resultatumokat értékesíti, a 
mennyiben fölmutatja, hogy minden történeti vallásban 
négy jelenség látható, u. m. 1) a vallásos tan (fensőbb 
lényekről s ezeknek az emberhez való viszonyáról 20. 1.) 
2) a vallásos cselekmény (kultusz 23. 1.), 3) a vallásos 
javak, (melyeket az ember remél és nyer istenétől 25. 1.) 
s 4) a vallásos hangulatok, (melyek a világ s élet felfo-
gásában nyernek kifejezést 28. 1.). 

A psychologiai vizsgálódáshoz az átmenetet azon 
kérdés fejtegetése képezi: a szubjektiv vagy objektív vallás 
létezett-e először? e kérdésre a felelet így hangzik (31. 1.): 
a vallás előállásánál az egyén vallásos élete volt az ere-
deti s az objektív vallás határozmányai a későbbiek. Ez 
ellen csak az emelhet kifogást, csak az mondhatja, hogy 
így a vallás isteni jellegéből kivetkőztetve, emberi talál-
mány rangjára szállíttatik, a ki isteni kijelentést csak 
kész mondatok közlésében lát. A ki azonban elismeri az 
Isten működését a szellem benső életében is, az e kér-
dést nem zavarja össze ama másikkal, hogy a vallás 
kijelentésen nyugszik-e vagy nem ? (E kérdésre igenlőleg 
felel az iró a 32-ik lapon, midőn azt mondja : minden 
vallásos újítás isteni kijelentéssel jő létre. S ezért el kell 
ismernünk, hogy minden positiv vallás, s nem csupán a 
zsidó és ker. kijelentett.) 

A psychologiai vizsgálódás folyamán szerző elveti 
egy különös vallásos orgánum létezésének gondolatát 
(34. 1.) s kimutatja, hogy a vallás a lélek három tehet-
ségének, a gondolkodó, akaró s érző tehetségnek közös 
összehatása folytán jő létre (36. 1.) A vallás definiálásá-
nál (48. 1.) ismét szubjektiv és objektív oldalt különböz-
tet meg szerzőnk. Az objektív oldalt képezi a történelmi 
vizsgálódás folyamán nyert 4 jelenség, a szubjektiv ol-
dal pedig az egyéni élet Isten által segítésének érzeté-
ben áll. 

A metaphysikai vizsgálódást a metaphysika jogo-
sultságának kérdése vezeti be, s irónk a kérdést a meta-
fizika javára dönti el, amennyiben kimutatja ennek le-
hetőségét s jogosultságát ; legelfogadhatóbb formája a 
metafizikának az idealisticus monismus (60. 1.), s csak a 
kérdés ilyetén eldöntése után tér át tulajdonképeni thé-
májára, hogy e metafizikával a vallás, (de csak a ker. 
vallás) összhangzásban van. A vallástannak három része 
van, u. m. theologia, kosmologia és anthropologia. A 
kérdés, vájjon Isten személyes-e, s hogy az absolutnak 
tudományos meghatározása a személyiség fogalmát meg-
tűrheti-e : »muss bejahend beantwortet werden.* E kér-
dés különben nem épen fontos ott, hol el van ismerve, 
hogy az Isten szellem, vagy hogy öntudat s akarat tu-
lajdonítható neki (más szóval szerző a pantheizmus e 
formája mellett a vallásosságot nem látja veszélyeztetve 
66. s köv. 1.). 

A kosmologiánál tudománynak s vallásnak egy a 
tárgya, de máskép fogja föl mindkettő e tárgyat . A 
vallásos felfogás úgy tekint az eseményekre, mint me-
lyek Istentől függenek, s tekintetbe veszi egyúttal jelen-
tőségüket az ember javára vagy megrontására. 

Az anthropologia arról tárgyal, mint tekinti az 
ember magát Istennel szemben. A keresztyén vallás az 
embert mint erkölcsi lényt fogja íöl, mint szellemi és 
testi lényt csak annyiban, amennyiben ezek erkölcsisé-
gére befolyással vannak. Az ember lényege meg van 
határozva e kifejezés által : az ember az Isten képmása ; 
tulajdonképeni s valóságos állapota pedig az eredendő 
bűn tanában van kifejezve. 

íme egy az emberiség legmagasztosabb kincseiért 
küzdő ifjú embernek, hogy úgy mondjam: végrendelete. 



Bizonyos fájdalmas érzés fogja el az embert, hogy a 
nemes törekvésű jénai tanár gondolatainak csak töredé-
keit szedhetjük össze. A »vázlat« nagyon világosan van 
írva, és soha egy pillanatra sem veszti el komoly tudo-
mányos jel legét 

Antal Géza. 

B E L F O L D . 

A dunántúli ágost. hitv. evang. egyházkerületi 
pénztárakról. 

i i . 
Anonymus második cikke (33. szám) első olvasás 

után, megvallom, megdöbbbentő hatást tett reám. Ha 
az abban foglalt állítások megfelelnek a valóságnak, úgy 
megfoghatatlan könnyelműség, megbocsáthatlan ledérség, 
vagy a legjobb esetben naiv tájékozatlanság jellemzi a 
kerület pénzügyi politikáját, s ezen kárhoztató Ítélet sújtja 
azt a számvevőt is, ki oly javaslatokat terjeszt a kerület 
elé, illetőleg szakvéleményével oly indítványokat pártol, 
melyeknek megvalósítása azonos a kerület anyagi buká-
sával. De a mint a fulmináns cikket másodszor olvastam 
végig, s felütve könyveimet összehasonlítottam ennek 
csalhatlan számadatait Anonymus azon állításaival, melyek 
anathemájának alapúi szolgálnak, megnyugodott felhá-
borodott lelkiismeretem. 

A kérdéses második cikkben Anonymus rózsásnak 
mondja saját számításainak eredményét, melynek alapját 
első cikkemben bátor voltam megingatni a tényleges hely-
zettel szemben. S ennek megokolása végett hivatkozik 
arra, hogy a gyámoldai tőkék nagy része nem 6°/0 (e 
kamatlábat vette fel ő), hanem 4°/0-ot kamatoznak s az 
alapítványi pénzek 472-os záloglevelekbe lettek fektetve. 
Idézi az erre vonatkozó jegyzőkönyvi pontot, de úgy, 
hogy az önkényűleg kiszakított szavak állítását igazolják. 
A jegyzőkönyvi pont szerint a gyámoldai tőkék nagy 
része t. i. 13,922 frt 75 Icr van 4°/0-ot jövedelmező 
takarékpénztári betétül elhelyezve, az alapítványi pénztári 
tőkék pedig »21,000 frt erejéigo. 4V2-os záloglevelekbe 
vannak fektetve. Jól tudja Anonymus épen az annyit 
kifogásolt »Kimutatás«-ból, hogy a gyámolda tőkeállo-
mánya 110,132 frt 9 kr, az egyházkerület kezelése alatt 
levő alapítványi pénztáré pedig 129,201 frt 27 krt tett 
1886 végén s így abból, hogy az össztőke 12°/0, illető-
leg i6°/0-ja csak 4—4V2V0 kamatot jövedelmezett, épen 
nem következik az, hogy a tőkék átlag 6°/0 kamatot 
ne hozzanak. Azt is tudja Anonymus, hogy a tény-
leges kamatláb átlag 6°/0-nál nagyobb, minthogy a régi 
magánkötvények után eddig 7 — 8 ° / o ~ o s kamat fizettetett. 

Anonymus az általa felfedezett bajnak okát »a 
jövedelmekre vonatkozó merész számítás, másrészt a kiadá-
sokra vonatkozó hamaros, eléggé meg nem hányt-vetett 
rendelkezés*-ben találja. Tessék ezt bebizonyítani és a 
számvevő — s bizonyára a pénzügyi s iskolai bizottság, 
sőt az egész egyházkerület is, amazok mint előkészítő 
közegek, emez mint helybenhagyó hatóság — bűneit 
szánva-bátiva fogja hangoztatni : »mea culpa, mea maxíma 
culpa!« 

Anonymus beéri egyelőre azzal, hogy az alapul 
szolgáló számítást a gyámoldára vonatkozólag »merészé-
nek, a tanári nyugdíjintézetre vonatkozólag pedig »még 
merészebbnek« mondja, amannak alapítóit s intézőit áld-
ván, emennek tényezőiről nagy lelkűen hallgatván. Itt 

tehát puszta állítással van dolgunk. Az utóbb említett 
intézet ügyeire azonban alább visszatér, ott lesz alkalmam 
okoskodását figyelemre méltatni. 

De bebizonyítja fent emelt súlyos vádját, hogy 
t. i. »merész s hamaros rendelkezés*, jellemzi háztartá-
sunkat a Királyföldy-féle alapítvány jövedelmének 1878-ban 
történt előirányzása s annak hováf ordítása ügyében hozott 
egyházkerületi határozattal (1878. ker. gyűl. jegyzőkönyv 
14. lap), azt állítván, hogy az ott biztosnak felvett jöve-
delem, melyből a gyűlés >sebtében új kiadásokat rend-
szeresített®, soha teljesen be nem folyt. 

Lássuk ezt, még pedig a hiteles ügyviteli könyvek-
ből merített adatok alapján, melyek az Anonymus ren-
delkezésére álló évi kimutatások adataival teljesen meg-
egyeznek. 

Az incriminált 1878-ki határozat, mely 1879. jan. 
i-vel jutott érvényre 2789 frt 73 krnyi összegben állapítja 
meg (Anonymus 1 3 9 4 + 1 1 1 5 — 2 5 0 9 forintot említ) ez 
alapítványnak évi jövedelmét, erre alapítva a fedezetet 
igénylő új kiadásokat. 

Befolyt pedig jövedelműi ez alapítvány u tán : 

1879. 
1880. 
1881. 
1882. 
1883. 

évben 

1885. 
1886. 

2330 frt — 
2865 » 17 
2984 » 41 
2059 » 86 
2508 » 88 
2709 » 03 
4614 » 93 
2959 » 22 

kr 

Összesen az eddigi 8 év alatt 23,031 frt 50 kr. 

Az előirányzat szerint be kellett volna folynia 
(278973 X 8 = ) 22,317 frt 84 krajcárnak, s így 713 frt 
66 krral kedvezőbb volt a tényleg elért eredmény az elő-
irányzatnál. 

De azt mondhatná Anonymus, a főtanodai s tanító-
képzőintézeti pénztárak még sem rendelkeztek az e 
pénztárak terhére 1878-ban rendszeresített új kiadások 
fedezésére szükséges Összegekkel, minthogy a fent ki-
mutatott évi jövedelem Vio - 0 a gyámintézetet illeti, s a 
jövedelem soha teljesen nem folyósíttatván, részben az 
alapítványi tőke gyarapítására fordíttatott. Ez tökéletesen 
áll, de azért a két pénztár mindig rendelkezett az új 
kiadások fedezésére szükséges összegekkel. Lássuk ezt is 1 

Az 1878-iki határozat az összes tanárok évi fize-
tését fejenként 940 frtról 1100 frtra emelte. Ennek az 
új kiadásnak fedezésére kijelöltetett a Király földy-f éle, a 
soproni gyülekezet kezelése alatt levő Glosius Dániel- s 
a tanítóképzői holland (alap az intézet fenntartására) 
alapítványok jövedelme. (E két utóbbi alapítvány jöve-
delmét azelőtt néhány tanár közvetlen vette fel az illető 
pénztárakból fizetésjavítás fejében. 1879-től fogva a fize-
tésjavítás egyenlő mértékben terjesztetett ki az összes 
tanárokra s azért e két alapítványi jövedelem azóta be-
foly a tanodai, illetőleg tanítóképzői pénztárba). Volt 
akkor Összesen 15 tanár, kiknek fizetését egyenkint 
160—160 forinttal kellett emelni, illetőleg azokét, kik a 
fennt nevezett két alapítvány jövedelmében nem része-
sültek. De minthogy a jövedelem is 1879 óta az illető 
pénztárakba folyt be, az összes 15 tanárnak 160 —160 frt 
fizetésjavítása e pénztárakból volt fedezendő. E teher 
tehát (160X 15) évi 2400 frtot vett igénybe. Befolyt pedig 
a két pénztárba az összes alapítványokból évenkint: 



Királyföldy Péter-, Glosius Dániel-féle, tanítóképzői 
alapítványból 

1879. 2385 frt 260 frt — kr 630 frt 86 kr 3275 frt 86 kr 
1880. 1980 » 3x0 > 80 > 265 > 21 » 2556 » ox > 
188 J. 1980 » 320 > — > 162 » 9 i » 2462 > QI > 
1882. 1980 > 320 » — » 619 » 39 » 2919 » 39 » 
1883. 1980 » 320 > — » 620 » — > 2920 » > 

1884. 2250 > 320 » — » 740 » °5 > 33io » o í > 
1885. 2250 » 320 > — » 800 » — » 337o » » 
1886. 2250 » 274 » 94 » 800 » — » 3324 » 94 » 

8 év alatt 17,055 frt 2445 frt 74 kr 4638 frt 42 kr 24,139 frt 16 kr 

E nyolc évre volt az összes szükséglet (2400X8) 
= 19,200 frt. Tehát feleslegül maradt 4939 forint 
16 krajcár. 

Hol tehát a »merész* számítás, hol a »hamaros* 
rendelkezés? Sokkal merészebb az az állítás, hogy az 
alapúi felvett jövedelem soha be nem folyt, midőn a 
zárszámadásokból merített, tehát megcáfolhatlan adatok 
az ellenkezőt bizonyítják. 

Miként tévedhetett ennyire Anonymus barátom? 
Nem tudom, de sejtem. O valószínűleg bizonyos elfo-
gultsággal, előítélettel (szoros értelemben véve e szót) 
fogott a kritikus nehéz munkájához, melynek azért nem 
is lehetett sikeres eredménye. Ez elfogultságnál fogva 
látva nem látott. Nem vette észre az ugyanazon jegyző-
könyvi pontban foglalt utalást egyébb jövedelmi forrá-
sokra, mely pontból a Királyföldy-féle alapítvány jöve-
delmének a megállapított új kiadások fedezésére való 
elégtelen voltát bizonyítja. Elkerülte figyelmét az is, 
hogy 1879— 188i-ik években jelentékeny összeg folyt be 
kamat fejében Pápáról, hol a hagyatéki tömegnek nagy 
része éveken át kezeltetett. 

A dolog facitja tehát az, hogy az 1878-ban az 
akkor rendszeresített új kiadások fedezésére előirányzott 
összeg nemcsak befolyt, hanem a tényleges eredmény az 
előirányzatban kifejezést nyert reményen felül igazolta az 
alapul vett számítás helyességét. Mi következik most már 
ebből ? Az, hogy 

a) Anonymus állítása, miként az e jövedelemre vo-
natkozó számítás merész, a kiadásokra vonatkozó ren-
delkezés pedig hamaros volt, alaptalan; 

b) a főtanodai s tanítóképzői pénztárra az 1878-ki 
határozat zavaró hatást nem gyakorolt, sőt 

c) e pénztárak ép a részökre a kérdéses határozat 
folytán folyósított jövedelmekből jelentékeny, egyébb 
tanodai szükségletek fedezésére fordított segélyt nyertek ; 

d) Anonymus egész okoskodása, mely szerint az 
állítólagos »panaszos feljajdulások«-ra hivatkozva, a pénz-
tárak egyik-másik évben mutatkozó hanyatlásának okát 
a tanárok fizetésjavítását elrendelő határozatban véli fel-
találhatni, semmi egyébb subjectiv feltevésnél, téves ada-
tokra alapított »merész*, önkényes combinatiónál. 

Remélem, maga Anonymus fel fog menteni azon 
kötelezettség alól, hogy külön reflektáljak azon követ-
keztetésekre, melyeket a fennt említett téves adatokból, 
illetőleg a valóságnak meg nem felelő állításokból vont 
le. Csak néhány oly részletre leszek tekintettel, mely 
részletek a fentiek által megcáfolva nincsenek. 

Anonymus szerint a tanítóképző-intézeti pénztárból 
a főtanodai pénztár javára 1878-ban átutalványozott 
940 (?) frtnyi összeget már 1879-ben 1400 frtra kellett 
emelni, holott ő »az 1878-iki jegyzőkönyvből csak 940 fo-
rintot tud kiböngészni.« Az idézett jegyzőkönyv 14.. lapján 
szórói-szóra olvasható : »Képezde — Szükséglet — 2. 
Egy a képezde által fedezendő tanári fizetés 1100 forint.« 
1879 előtt volt a tanítóképzői járulék 300 frt, hozzájá-
rulván 1879-től fogva 1100 frt = 1400 frt. Tehát az 
1400 frtnyi járulék, amennyiben 300 frtot meghalad, az 
1878-iki határozat folyománya. A kérdéses járulék sem 

1879-ben, sem utóbb soha egy krajcárral sem emeltetett. 
E pontot illetőleg, Anonymus részéről úgy látszik, ismét 
optikai csalódás forog fenn. 

Az 1878-iki határozat káros hatásának bizonyítá-
sában Anonymusnak látszólag legerősebb érve az, hogy 
>A főtanodai töke, mely 1879-ben 19,314 (recte 19,744) 
forintot tett, 1886-ig leapadt 16,689 frtra.* Ezen érv is 
tarthatlannak bizonyul, ha az állítólag annyira átkos 
határozat életbeléptét (1879. január 1.) megelőző évi 
háztartást összehasonlítjuk az 1886-iki év eredményével. 

| Szíveskedjék Anonymus még egyszer elővenni a porlepte 
jegyzőkönyveket, évi pénztári kimutatásokat, melyekből 

| veszem adataimat. 
Az 1878. kimutatás szerint volt tőke ez év végén : 

19,744 frt. Ez összegben foglaltatott 26 drb északkeleti 
vasúti részvény névértéke (a közérték-papirok mindig 
névleges értékök szerint lettek a kimutatásba felvéve), 
egyenkint 200 frt, tehát összesen 5200 frt. Az 1881 -iki 
egyházkerületi gyűlés 45. e) (51. lap) jegyzőkönyvi pontja 
értelmében utasítást nyert a pénztárnok, hogy »miután 
a kerület vagyonát részvényekben tartani nem volna ta-
nácsos, másrészt pedig épen e részvények jelenleg fe-
lette kedvező árfolyamnak örvendenek*, ez értékpapírokat 
eladja. Ez megtörtént i88?-ben, még pedig úgy, hogy 
sokkal nagyobb összeg (4283 forint 50 kr) folyt be az 
eladás folytán, mint a mibe ez értékpapírok beszerzése 
került. A befolyt 4283 frt 50 krnyi összeg s az 5200 frt 
névleges érték közti különbség tesz 916 frt 50 krt. 

Ehhez járul: 
á) az 1878-iki adósság, mely azóta lefizettetett 700 frt — kr. 
b) az 1878-iki, azóta fedezett tiükiadás 1017 » 75 » 

Összesen 2634 frt 25 kr. 

Vonjuk le ezt az 1878-diki 19,744 frtnyi tőkeösz-
szegből, •— úgy a valóságos tőkeérték volt 1878-ban 
17,109 frt 75 kr, mely még mindig 420 forint 55 krral 
kedvezőbb az 1886-diki (16,689 frt 20 kr) tőkeértéknél. 
De e 420 frt 55 krnyi különbség bő fedezetét találja az 
1886-iki pénztármaradékban (3773 frt 37 kr), amit leg-
jobban bizonyít az 1878. s 1886. évek mérlege, ez levén 
a számításnak egyedül helyes alapja. 

A. 1886-ik év december 31. 

A c t i v á k : 
1. tőkékben 16,689 frt 20 kr 
2. hátralékokban, még pedig 

a) gyülekezeti járulékok I5,944'625 \ f , 5 , 
b) kamat, fape'nz stb. 654-55 / 1 D , S " t r t 1 7 k r 

3. pénzkészletben 3,773 f f t 37 k r 

Passivák nincsenek, tehát az activ vagyon 37,061 frt 745 kr 

B. 1878-ik év december 31. 

A c t i v á k : 
1. tőkékben 19,744-00 j 
2. kátralákokban, még pedig 6 ^ k r 

a) gyülekezeti jar. 13,785-91 \ . ó . ó r 
b) egyebek 110-99 / J 

P a s s i v á k : 
1. adósságban 700-00 \ 1 717 frt 7? kr 
2. túlkiadásban 1;,01775 / 

Levonva a passivákat az activákból, tiszta vagyon 31,923 frt 16 kr 

Eszer in t 1886. activ vagyona, szemben az 1878-kival 
5138 frt 58l/2 krnyi gyarapodást mutat. Ebből is világos, 
hogy az 1878-ki határozat nemcsak hogy hanyatlást nem 
okozott, hanem inkább javítólag hatott a mérlegre. A 
tőkeapadás pedig csakis alaki jelentőséggel bír. 



Erre Anonymus azt feleli: a hátralék nem »jó 
pénz«. Ha nem az, az 1878-ki hátralék sem az, s ha 
fordulnak elő kétes tételek, az 1878-ban felvett hátralé-
kok közt is keresendők azok. Egyébkint eltekintve teljesen 
a hátralék kedvezőbb — a fenti kimutatás szerint — az 
1886-ki mérleg az 1878-kinál. 

A tanítóképzői pénztár Anonymus szerint azonnal 
nem érezte az 1878-ki végzés káros következményeit, de 
már 1884-ben igen. Természetes, hogy e pénztár 1884-től 
fogva nem mutathat fel oly kedvező eredményt, mint az 
azt megelőző években, mert 1883. szept. i - től fogva két 
új tanerő fizetése s az áldásosán működő gyakorló isko-
lának fenntartása okozott új, jelentékeny kiadásokat. 
Ebben rejlik a hanyatlás oka, nem pedig az 1878-ki 
végzésben. 

Azon állítást, hogy az egyházkerület 1886-ban egyik 
tanár fizetését 700, a másikat 200 frttal javította, már 
első cikkemben rektifikáltain (1. e becses lapok 38. száma 
1204—5. lapját), illetőleg kimutattam az erre alapított 
deficit elmélet helytelenségét. De meg kell emlékeznem 
arról a hírmondó mese alakjában szárnyra bocsátott 
csodamadárról, mely hivatva van hírt vinni urbi et orbi 
a dunántúli ev. egyházkerület iskolabizottság kupaktanács-
szerű bölcsességéről. »Azt hallottam (!) — ez a famosus 
passus — hogy egy üdvösnek jelzett javítás pénzügyi 
tekintetekből mellőztetett* s e javítás »2000 frt befek-
tetést igényelt, de évenként 600 frt költség-megtakarítást 
eszközölt volna« (!) 

A dolog ez. A tanítóképzői igazgató orvosi szak-
véleményre hivatkozva, javaslatba hozta a lakószobák 
egy részének hálótermekké való átalakítását. Minthogy 
ez átalakítás 2000 frt befektetési tőkét igényelt, a lakó-
szobák számának csökkenésével pedig a befogadható 
tanulók létszámát is csökkenteni kellett volna, mi éven- | 
ként néhány száz forintnyi jövedelemtől megfosztotta volna 
a pénztárt, az iskolai bizottság »pénzügyi tekintetekből* 
levette a napi rendről. 

Arra pedig, hogy le kellett volna küldeni a pénz-
ügyi javaslatokat a gyülekezetekhez, hogy ezek a kerü-
letet megtaníthatták volna észszerű gazdálkodásra, alig 
lehet egyéb észrevételem, mint ez. U j terhet a kerület 
soha ki nem vetett a gyülekezetekre a nélkül, hogy 
ezeket meg ne szavaztatta volna előbb. Továbbá a le-
terjesztett, szakismeretet igénylő ügyekben a gyülekeze-
tek soha azok sikeres megoldását eszközlő véleményt 
nem adtak (p. o. az új gyámoldai alapszabályok, a biz-
tosítási szerződés ügyében). És, ha a gyülekezetek kép-
viselőinek színe-java — hisz ezek gyűlnek össze a kerül, 
gyűlésen — annyira gyarlók, hogy könnyelműek, várha-
tunk-e akkor jobb eredményt a többiektől ? En nem hi- j 
szem, Anonymus hiszi, legyen tehát hite szerint 1 

Végül meg kell még emlékeznem Anonymus ked-
venc tárgyáról, a tanári nyugdíj-intézetről. Példákat 
sorol fel, hogy a különböző biztosító, vasúttársaságoknál, 
pénzintézeteknél mekkora összeget fizetnek a nyugdíjat 
igénylő tagok, esetleg biztosított felek. Nincs erre meg-
jegyzésem, ha a példák számát a végtelenig nyúj t ja is, 
hisz ezek nem bizonyítanak. De ha már példákra hivat-
kozik ne hivatkozzék képtelenségekre. Szerinte »takarék-
pénztárak tisztviselőnek, 30 évi szolgálat utánra nyug-
díjképen adandó teljes évi fizetésök biztosítására évi 
fizetésöknek 25%-át, hozzá fizetésjavításhoz a javítási 
összeg 50%-át, ezen felül évenként évi fizetésök 3°/0-ját 
kell befizetniük a nyugdíjintézetbe.* Ezen kötelezettség 
mellett befizet egy 1200 frt fizetéssel alkalmazott takarék-
pénztári tisztviselő 10 évi szolgálat után (a 8% kamat 
s a kamatok kamatjaival együtt) 5300 frtot, 20 évi 

szolgálat után 15,000 forintot, s 30 évi szolgálat után 
39,200 frtot, vagy más szóval az illető intézet tisztvi-
selője fizetéséből biztosít önmagának örök időkre jelen-
tékeny vagyont, oly tőkét, melynek jövedeleme egy ré-
szével »atyailag gondoskodik* hű szolgája jövőjéről, 
másik részét a tőkével együtt zsebre rakván. Az igaz, 
hogy ez jó »gescheft«, de hogy ily intézet is legyen s 
ha van, azt merje mondani, hogy nyugdíjat »ád«, azt 
már még sem hiszem. 

Morális célú társulatok, különösen tanodák nyug-
díjintézetei •— feltéve, hogy ezek valódi nyugdíjintéze-
tek — az illető tisztviselőket rendesen arra kötelezik, 
hogy évi fizetésük 13%-át, fizetésjavítás esetén annak 
20—3O°/0-át egyszermindenkorra, annak 2 — 3°/0-át pedig 
évenként befizessék. így fizetnek a soproni ev. gyüleke-
zeti lelkészek s tanítók is 13, esetleg 2O°/0 mindenkorra, 
(3 °/0 évenként), míg a Sopron városi tisztviselők minden-
korra csak 10%, évenként pedig 2°/0-ot fizetnek. Ez 
utóbbi intézetnél a tisztviselők kevesebbet fizetnek, de 
csak 40 évi szolgálat után kapják a teljes, évi fizetésűk-
kel azonos nyugdíjat. 

Soproni tanári nyugdíjintézetünk szabályai szerint 
az évi fizetés 13°/0, javítás esetén 3O°/0-ja fizetendő, az 
évi százalék a gyámoldai pénztárba folyván, mely a 
nyugdíjnak egy részét fizeti. így fizet egy-egy tanár, 
hogy 30 évi szolgálat után rendes évi fizetésével azonos 
nyugdíjat élvezzen, egyszermindenkorra (940 frt után 13°/0 
= 122*20; 160 frt után 30% — 48 frt) 170 frt 20 krt 
s évenként (2 °/0) 21, illetőleg 25 forintot a gyámoldába. 
Általánosságban tehát megfelel a többi nyugdíjintézetek 
szabályaínak s amennyiben a befizetésre nézve némileg 
kedvezőbb a mi szabályzatunk a tanárra nézve, annyi 
ban ismét egyébb rendelkezései ellensúlyozzák e kezde-
ményt s nem biztosít oly előnyöket, mint egyéb inté-
zeteké (p. o. az özvegyi nyugdíj s árvák-gyámdíj tekin-
tetében). 

A csekély kedvezmény is, melyet szabályaink biz-
tosítanak a befizetési költségre vonatkozólag, kellőleg 
van indokolva. Az intézet 1875. jan. I. lépett életbe s 
ekkor jelentékeny, egy 15,000 frtot meghaladó tőke 
volt rendelkezésére bocsátható. E tőke alapját az illető 
tanári kar vetette meg saját filléreivel, gyűjtés útján ne-
velte, gondosan kezelte. Erre való tekintetből állapítta-
tott meg évi befizetésül 3 % helyett 2 % , az i°/0-nyi 
különbözetet bőven pótolván az alaptőke kamatai. 

Annak, hogy az intézet 15,000 frtnyi alaptőkével 
kezdte meg működését, lehet köszönni a tőke örvende-
tes gyarapodását, annak, hogy az remélhetőleg ezután 
is fog gyarapodni. Mert meg vagyok arról győződve, 
s e meggyőződésemben egy szaktekintély, kivel a javas-
lat annak idején véleményadás végett közöltetett, meg-
erősít, hogy ez intézet a nélkül, hogy a gyülekezetek 
részéről anyagi segélyre szorulna, a saját alapszabályai-
ban számára biztosított, illetőleg igért jövedelem élve-
zete mellett prosperálni fog. (Figyelmébe ajánlom Ano-
nymusnak, ki szereti összehasonlítani az egyes intézeteket, 
Sopron városa s Sopron »gazdag* ev. gyülekezetének 
nyugdíj-intézeti háztartását, illetőleg ennek eredményét, 
különösen a vagyongyarapodásra vonatkozólag, s tán el-
fogulatlanabb Ítéletet fog mondani a lyc. tanári nyug-
díjintézet felett). 

Poszvék Sándor, 
a dunántúli ágost. hitv. evang. 

egyházkerület számvevője. 



A szomolnoki ev. egyház jubileumához. 
A szomolnoki ev. egyház mult hó i i-kén tartotta 

temploma ioo éves fennállásának jubileumát. A VII 
bányavárost esperességből jelen voltak: SOJS Vilmos 
esperességi felügyelő, Philippi János főesperes, Wittchen 
Frigyes szent-remetei lelkész-alesperts, Sztehlo András 
stoószi körlelkész s még mások. Az ünnepi istentisztele-
tet a helybeli lelkész Tliern Ecle, az oltári beszédet pe-
dig a főesperes tartolta, míg a liturgiánál Wittchen. 
Sztehlo s Zimmermann lelkészek segédkeztek. A hang-
versenynyel egybekötött táncmulatság 62 forint 65 krt 
eredményezett, mely tiszta jövedelemnek fele az egyház, 
fele pedig a szomolnoki leégettek javára fordíttatott. A 
tombola 192 frt 9 krt eredményezett a felülfizetésekkel 
együtt az egyház pénztárának. Az oltár, szószék s ke-
resztelési medence javítására 59 forint 25 krt gyűjtöttek 
a hívek. 

Mint e becses lapok tisztelt olvasói előtt ismeretes, 
a templom renoválási költségeinek (700 frt) fedezésére 
gyüjtőiveket bocsátott ki a szomolnoki egyház, melyeken 
következő összegek folytak be : a bártfai evang. egyház 
ivén 5 frt, a lőcsein 5 frt, az eperjesin 13 frt 80 kr, a 
vichodnain 1 frt, a krompachin 7 frt 20 kr, dr. Szlávik 
M. eperjesi theol. tanárén 14 forint 41 kr, a pozsony-
szentgyörgyin 2 frt, a durándin r frt, a debreceni h. h. 
egyházén 5 frt, a gölnicbányain 19 forint 35 krajcár, a 
kisszebenin 7 frt 10 kr, a kolozsvárin 5 frt, a leibicin 
3 forint, a kassain 5 frt, a szt-iglói és pozsonyi gyám-
intézet ivén 10—10 forint s a késmárkin 16 frt 23 kr, 
összesen 113 frt 86 kr. Az egyháztagok 90 frt 40 krnyi 
gyűjtésével s a tombola és táncmulatság tiszta jövedel-
mével együtt a 700 frtnyi renoválási költségek fedezé-
sére összesen 427 frt 62 kr folyt be. A derék szomol-
noki hívek a jubileum fényének emelése céljából sem 
fáradságot, sem pénzbeli áldozatokat nem kíméltek, s ott 
a szepesi Rómában fénylő példányképű! szolgálhatnak a 
nagyobb ev. gyülekezeteknek is. 

A szomolnoki evang. egyház történetéből, melyet 
Thern Ede lelkész a jubileum alkalmával rövid vonásokban 
a szószéken olvasott fel, nevezett lelkész barátom szíves-
ségéből a következőket közlöm: Az ev. protestantismus 
mindjárt a reformatio hajnalán Szomolnok városába is 
elhatott, s a városi levéltárban őrzött XVI. századbeli 
jegyzőkönyv már 1572-ben tesz említést Leonis Theo-
baldus nevű evang. lelkészről, valamint arról is, hogy a 
mise már korábban eltöröltetett az evangyéliom hirde-
tésének javára. Miután a szomolnokiak mindnyájan az 
evangyéliomot fogadták el, s a római szertartásokat el-
hagyták, természetesen a volt kathol. templomoknak, 
iskoláknak és harangoknak birtokában maradtak, a mit 
az a körülmény is bizonyít, hogy a régi templomnak 
1799-ben történt lerontása alkalmával az oltár előtt 
Eichler Jakab ev. lelkész sírköve s feliratos rézkoporsója 
találtatott meg, ki 1611 — 1626-ig volt a szomolnoki egy-
ház papja. A lerontott régi templom harangjain is több 
ev. lelkész nevére akadtak. 

1709-ig Szomolnok lakossága egészen protestáns volt. 
Midőn azonban ugyanazon évben elszedetlek az evangé-
likusok templomai és iskolái, lelkészei és tanítói pedig 
elűzettek, akkor a szabad vallásgyakorlat épúgy mint a 
szomszédos szepesi bányavárosokban, Szomolnokon is 
szomorú véget ért. 77 éven át pap és tanító nélkül vol-
tak a protestánsok, míg végre 1774-ben a szomolnoki, 
svedléri és stoószi protestánsok az osztrák császárhoz 
egy közös kérvénynyel járultak a magánistentisztelet 
megengedése tárgyában, a minek eredménye az akkori 

! »regnum marianum«-ban az volt, hogy a kérvényezők ke-
| ményen megbüntettettek, az időközben bejött templom-

építési Összeg, melyet fillérenldnt gyűjtöttek, kérlelhetle-
niil elkonfiskáltatott. Akkoriban az elnyomott szomolnoki 
és vidéki protestánsok messze földre, Kassára, Eperjesre. 
Jakabvágásra, Iglóra, Berzéthére s Olasziba zarándokol-
tak az ige meghallgatása s a sákrámentomok élvezése 
céljából, mígnem az áldott József-féle »türelmi rendelet« 
a felvidéki protestánsoknak Ís — kegyelem alakjában 
ugyan — meghozta a rég óhajtott s megérdemlett vallás-
szabadságot. 

1784-ben újólag fordult a sz.-remetei és szomolnoki 
egyház a bécsi udvari kancelláriához a nyilvános vallás-
gyakorlat megengedése tárgyában, azonban csak 2 év 
multán, miután az egyházak egyenként kimutatták, hogy 
templom és iskola fenntartására elegendő alappal bírnak, 
engedtetett meg a templomnak fölépítése. 1785—86. át 
megelégedtek a szomolnoki protestánsok egy fából ké-
szült egyszerű imaházzal, s ezen idő alatt épült a mos-
tani templom, a melyet 1787. ádv. II. vasárnapján Oohs 
Nándor helyi lelkész fel is szentelt. Az építésre szánt 
összeg közadakozásból gyűlt be. 100 év mulva valóban 
szükséges volt a renoválás, ha mindjárt újabb áldoza-
tokkal is járt a gyülekezet részéről. 

A szomolnoki gyülekezet lélekszáma az elkerülhe-
tetlen vegyes házasságok s az azokkal összekötött római 
praxis miatt folyton apad. 1805-ben 500, 1825-ben 346, 
1860-ban 346 lelket számlált az egyház, míg ma alig ha-
ladja meg a 250-et. 

Habár a szomolnoki hívek eléggé dicséretes áldozat-
készséggel járulnak a gyülekezet fenntartásához, önere-
jükből még sem állhatnak fönn, a miért is évenként a 
hazai és külföldi egyletekhez fordulnak segélyért. A hazai 
gyámintézetnek s a prot. Gusztáv-Adolf-egyletnek köszöni 
a gyülekezet a maga létét, a mint azt a következő ki-
mutatás is igazolja: 1879-ig 4190 frt 30 krt áldozott a 
Gusztáv-Adolf-egylet a szomolnoki egyháznak, a magyar 
gyámintézetek pedig összesen 1652 frt 65 krt. Ily mó-
don sikerült az egyháznak paplakot és iskolát / építeni, 
sőt már 5000 frtot meghaladó tőkével is bír. Ujabban, 
mint az egyház jelenlegi buzgó lelkésze Thern Ede írja, 
az egyetemes gyámintézet összesen 80, a kerületi 297, 
az esperesi 105, a Gusztáv-Adolf-egylet pedig 1882 óta 
898 frttal segélyezte az egyházat. Az egyháznak jóltevői 
közül megemlítendők a kathol. vallású Almássy, ki az 
1845-ik évben IOO s dr. Kleider Antal, ki 1863-ban 
2000 frtot hagyományozott az egyháznak ; Tutsnák nevű 
asszonyság pedig egy nagyobb alapítványt tett, melynek 
évi kamatai a város szegényei között, s így a protestán 
sok között is valláskülönbség nélkül osztatnak ki. A va-
lódi emberbaráti szeretetnek nemes példánya az Szomol-
nokon, melyet ma nem ok nélkül Rómának kereszteltek! 
Ujabban a tanítói állomás szervezése újabb terhekkel jár 
az egyházra nézve. 

A szomolnoki egyház lelkészeinek névsora az újabbi 
időkből a következő: Ochs Nándor 1785—1790, Schmidt 
Mózes 1790—1795, Bescheft Konrád János 1795 —1803, 
Bubenka Jónás 1803 —1806, Czapkay Samu 1806—1808, 
dr. Ilumy Károly, 1808—1810, Taisz András (az egyházi 
irodalom terén is működött) 1810—1816, Scholtz Adolf 
1816—1817, Fest János 1817—1837, Steiner Samu 
1838—1840, Iíolvay János 1840—1853, Szalagyi Mihály 
1853—1854, Holvay János másodízben 1854—1876, 
Lersch Mihály 1876—1882-ig s 1882 óta Thern Ede a 
jelenlegi lelkész. A sűrű változtatások alatt az ad-
minisztrátori teendőket Sztehlo András stoószi lelkész 
végezte. 



A kegyelem istene őrködjék továbbra is a kis 
szomolnoki prot. mustármag léte és fejlődése fölötti 

Dr. Szlávik Mátyás. 

Végszó a chorál-könyvek feletti vitához. 
Szügyi József Chorálkönyvének megjelenése óta 

élénk vita foly e Lap hasábjain a nevezett könyv zené-
szeti értéke és irodalmi becse fölött. A szerkesztőség 
— mint e tárgyban laikus — minden megjegyzés nélkül 
kiadta a pro és contra kifejezett véleményeket, s csak 
arra csóválta néha a fejét, hogy a zenetudósok egyike 
égig tudja magasztalni azt, mit másika a porig leránt. 
Most az alólirt tekintélyes szakférfiak nyilatkozataival a 
kérdést kimerítettnek tartván, elérkezettnek látjuk az 
időt arra, hogy a vitát befejezettnek nyilvánítsuk, s az e 
tárgyban beküldött cikk előtt leereszszük a szerkesztői 
sorompót. 

I. Szügyi József »Magyar evang. reform. Chorál« című 
könyvéről. 

Sokan azt hiszik, hogy a zenetudományt s költé-
szetet enni lehet, s ha valaki egy kis hangot billegtetni 
tud, egy-két zenekönyvet átlapozott, már akkor mint 
zenetudós, művész, szerző és műbíráló lobogtathatja 
zászlóját. Fájdalom, az érdeklődő nagy közönség pedig 
gyakran tapsolja és koszorúzza, nem gondolva meg a 
téves ujjongás hátrányait. A zene elsajátításához zene-
iskola, nagy paedagogusok több évi oktatása szükséges. 
Még így is aránylag Öt százalék közeledhetik csak a 
gradus ad Parnassum felé. 

Nagy mesterek utasításai nyomán tovább törheti 
az ember az utat, mert mint minden, úgy a zene is 
fejleszthető. Birálók és tanácsadók még a zenészek kö-
zött is csak azok lehetnek, kik do'gozni is tudnak. Itt 
componálhat, bírálhat boldog boldogtalan és ha a szak-
ember ellenvéleményt mond, akkor rendesen az a fele-
let, hogy »figulus figulum odit«. S így, hogy jöjjön el 
a magyar zenészek országa? 

Tessék az avatatlanoknak megtudni, hogy a zene-
grammatika a számtan alapjára van építve, pedig azt 
nem lehet tagadni, hogy kétszer kettő négy. Igen, a 
költészet maniére-jaira lehet nézeteltérés, de a forma, 
az összhangosítás és ezek vezetési szabályai egyek az 
egész földgömbön. Ki-ki folytassa megkezdett mester-
ségét, a melyből becsülettel élni akar és azzal tegyen jó 
szolgálatot az emberiségnek. Mellesleg, ki a művészettel 
is foglalkozik, az csak magasabb műveltségéről tesz bi-
zonyságot. 

Szügyi József úr békési kántor »Magyar ev. ref. 
Chorál« című művének megjelenése nagy port vert, mert 
azonnal megkoszorúzták a legszebb birálatok, csak Oláh 
Károly képezdei zenetanár tollából folyt helyes kritika. 
Alulirott nemcsak az igazságért, hanem egyházunkkal 
szemben is kötelességemnek tartom kereken kimondani, 
hogy Szügyi úr chorálkönyvét paedagogiai, zenegram-
matikai, aestheticai és költészeti szempontból páratlan 
rossznak, eltiltandónak nyilvánítom, mert e mű nemcsak 
visszaesést mutat fel egyházi zeneirodalmunkban, hanem 
mint a féreg, kártékony hatást gyakorolna a zenét ko-
molyan tanuló képezdészeinkre. Szügyi úrnak fogalma 
sincsen a chorálokról, kitűnik az abból, hogy művében 
ezrivel hemzsegnek a kis, nagy s óriási hibák. De még 
az összhangzattant sem tudja igazán, mert az egész 
műven keresztül ködben vannak az összhangzatok, kü-

lönösen a tiltott menetek, ezek összekötései, az alhangok 
és közép szólamok alkalmazásai épen olyanok, mintha 
muszkák, magyarok, németek és franciák képeznék har-
móniáit. Általában vét az egyházi styl ellen, azaz össz-
hangosításával a dallamokat kivetkőzteti az egyházi 
jellegből. 

Költészeti szempontból pedig Ízléstelen, hiányában 
van az aestheticai szépségeknek. Tiltakozni kell az ilyen 
munka ellen továbbá azért is, mert a nem chorálokba 
való dissonánsokkal terheli folyton a füleket. A chorál-
irásnál latba kell vetni a szöveget és dallamot, mikor 
aztán megjön a teremtés perce, a költői ihlettség dik-
tálja az irónak tollába a nemes és egymáshoz olvadó 
összhangzatokat : ez az, a mi fülbe mászik, ez az, a mi 
magasztossá teszi istentiszteletünket. A ki talentummal 
nem áldatott meg, jobb ha nem gyárt, mert saját kel-
lemetlenségein kívül óriási károkat tehet a társadalom-
ban rossz irodalmi munkáival. 

Sajnálatomnak adok kifejezést, hogy Szügyi úr 
egykori főnökétől bizalmas tanácsot nem kért, mert így 
kárhoztatni kénytelen azon tudákos kontár bírálókat, kik 
őt faragott chorálkönyve kiadására bátorították. 

Budapest, 1887. augusztus hó. 
l f j . Szotyori Nagy Károly, 

zenetanár-karnagy. 

2. Birálat két magyar Kar énekes könyv felett. 
Az egyik, a mely 166 karéneket tartalmaz, nagy 

gonddal van, a Németország összes protestáns egyhá-
zaiban használatban levő összes karénekek mintájára ki-
dolgozva és a componista, illetve az első magyar kar-
énekes könyv szerzője Sz. Nagy Károly úr, a debreceni 
zenede tanára, nagytekintélyű contrapunktisták részéről, 
mint Sechter Simon, Schneider János, Ottó Gyula Dres-
dából, Marx A. B. királyi tanár Berlinben, Schártlich 
I. C. Potsdamban, Hauptmann M. lipcsei kántor, Zöllner 
Károly ugyanottan zanetanár és Kitti I. F. a prágai 
zenede igazgatója részéről valósággal megérdemelt, dicsérő 
elismerésekben részesült, melyek a mű elején külön-külön 
feltalálhatók és a zeneszerzőt e szavakban minden ily 
irányú munka felett, minden versenynyel szemben oltal-
mazzák. 

Mint a katholikus, úgy a protestáns karéneknek 
is, ha a hivők lelkébe akar behatolni, minden úgyneve-
zett szépen hangzani akaró dissonáló összhangzatok kike-
rülésével kell kidolgozva lenni. Nyugodt, buzgó, többnyire 
hármas és mellékhármas hangzatokon alapuló karének-
dallamok a világ végéig fent tart ják magukat ; míg 
ugyanazon dallamok, ha kikeresett leleményességgel ki-
sértetnek, igen rövid idő alatt szomorú véget érnek. 

Ilynemű kísérletek a kíséretben ott engedhetők meg, 
hol a fő súly arra van fektetve, hogy azok Symphoniai 
alakban, vagy az operában nagy hatást keltsenek, de a 
templomban soha. 

E tekintetben Sz. Nagy Károly úrnak gratulálha-
tunk, hogy a helyest eltalálta, hogy a liturgiái szabá-
lyokhoz tartotta magát és soha semmi sivárságot, hibát 
a rendszeres hármonizálás tekintetében el nem követett. 

A második magyar karénekes könyvet Szügyi 
József szerzettes 1887-ben Békésen jelent meg. Ezen kar-
énekeknél az első pillanatra a laikust, a járatlant ismeri 
fel az ember, a kevésbé lelkiismeretes zenészt, a ki a kísé-
reteknél arra törekedett, hogy azok érdekesnek tűnjenek 
fel és hogy magát a Contrapunct szabályainak kényszere 
alól felszabadítsa. Sőt szerző az összhangzattan ellen is 
megenged magának hibákat követni el. Azok számára, 
kik a Sz. Nagy Károly énekes könyvét nem ismerik, 



kik az újabb fajta kíséretekben találnak gyönyörűséget, 
és egy szép karének méltóságától nincsenek áthatva, 
szolgálhat a Szügyi József csinos alakban megjelent 
karénekes könyve, mint újabb haladás egy neme ; ettől 
eltekintve azonban nem ajánlható. A kiséreti összhang-
zatok duzzadnak, hemzsegnek az elő nem készített Sep-
timen és Nonen akordoktól, kemény 6/4 kezdő összhang-
zatoktól és így ezen karénekek, ha négy hangra éne-
keltetnek, gyakran igen nagy homályosságokra, érthetet-
lenségre adnak alkalmat. 

Bécs, 1887. augusztus hó 20-án. 
Wolf Cyrill, 

az összhangzattan és Contrapunct tanára a Cacilia-egylet-
ben, karmester a bécsi olasz nemzeti templomban és a 
dominicanusok templomában; tulajdonosa egy nyilvános 

zene-iskolának (ének, zongora és összhangzattan.) 

3. T. id. Szotyori Nagy Károly úrnak Debrecenben. 

»Templomi és halotti karénekes könyv« című mun-
káját köszönettel vévén, engedje meg, hogy e nagy 
szorgalommal, jártassággal, s a mi viszonyaink közt 
áldozatkészséggel kiadott dolgozatára kért véleményem 
rövidbe foglalhassam, feltétlenül csatlakozván oly világ-
hírű ellenponttudósokéhoz, mint Sechter Simon, Schneider 
János, Hauptmann M. stb., egyszersmind kérdéses dol-
gozatának előnyt adván a Magyarországon ily nemben 
kiadott gyűjtemények felett, mint például Szügyi József 
»Négy hangú chorálkönyve«, mely talán négy szólamú 
akar lenni, de a melynek csaknem minden száma egy 
kezdő műkedvelő gyakorlatait láttatja, egyebekről nem 
szólván, egyházi styl követése nélkül. 

Budapest, 1887. szept. 24. 
Bartalus István, 

a tud. akadémia lev. tagja, s a Ivisfaludy-
társaság rendes tagja; a budapesti paedago-

gium zenetanára. 

Pap Gábor dunántúli ev. ref. püspök körútja. 
Garan-Lök, szept. 13. A felső-péli kiséret, mely 

25 lovas és 40 kocsiból állt, a határnál búcsút véve, a 
löki bíró által számos küldöttségtől körülvéve, szép át-
gondolt beszéd után a főpap szokott szívélyes modor-
ban felelve, örömének adott kifejezést, hogy a rendezett 
viszonyok között élő egyház, amint a küzdelemben nem 
ingadozott, úgy az utó-nemzedék is megtartva e szép 
tulajdont, élni fog az idők végéig. Lökhöz közeledve, az 
összes leányok kettős sorfalat képezve, négy közülök 
kivált, s a prüszkölő lovak kantár szárait átfogva, a 
legénység pedig ünnepi díszben öltözve, helyet foglalt a 
finom, valódi műizléssel összeállított diadalkapu előtt, az 
»éljen« lelkesült kitörése után Bacha Endre lelkész az ő 
összes hívei örömének adott kifejezést a várva-várt lá-
togatás felett. 

A főpásztor köszönetét fejezve ki a lelkes fogad-
tatásért, 14-én az istentisztelet s egyházi vizsgálat után 
szíves házigazdánk kedves családi körében, kedélyes 
hangulatban végezve az ebédet, elbúcsúzva 4 órakor 
értük el Tököly leány egyházat, hol az egész közönség 
ünnepélyes ruhát öltött, hogy a test is érezze, hogy 
ünnep van a háznál. Itt a főpap buzdítva, lelkesítve 
híveit a munka, szorgalom, takarékosság, vallásosság s 
hazaszeretetre, harangzúgás, mozsárdurrogás közt s ban-
dérium kíséretében folytatva utunkat, 6 órakor elértük 
Mohi községet, Zongor János ker. szolgabíró s egyház-
megyei ülnök kalauzolása mellett a lelkészlak előtt fel-
állított díadalkapun áthaladva, leszállt a főpásztor. Nagy 

Sándor lelkész önérzetes magas röptű beszédben fejezte 
ki üdvözletét; a főpásztor válasza szívélyes, lelkesítő, s 
megnyugtató volt, megáldva úgy a lelkészt, mint az 
egyház összes buzgó tagjait. 

15-dikén az istentisztelet s egyházi vizsgálat után 
elhagyva e valóban példás vallásosságú s buzgó híveket, 
3 5 kocsi s 40 lovas bandérium kíséretében Kis-Koszmály 
felé közeledve, folytattuk utunkat ; itt l/A órát időzött a 
főpásztor, szívökre kötvén a község lakosainak, hogy 
legyenek vallásosak s hazájokat igazán szeretők, mert 
mint határszéli magyarnyelvű községnek igen fontos 
magyar nemzetiségi missziója van ez idegen — szláv — 
elem között a magyar nyelvet terjeszteni. Itt csatlako-
zott az újbarsi küldöttség, mely állt 90 kocsi s 45 lo-
vasból. Elérve lett ez nap utolsó egyházunk, d. u. öt 
órakor Ujbarsra érkeztünk meg harangzúgás s folytonos 
»éljen« kiáltások között. A lelkészlaknál felállított diadal-
kapu előtt megállva, Varannay Lajos lelkész a következő 
szépen folyó jól átgondolt beszédben üdvözölte a főpász-
to r t : »Szeretett Főpásztorunk 1 Miként egykor a Krisztus 
szent evangyélioma után sóvárgó lelkek édes örömmel 
várták s fogadták az apostolokat, úgy mi is szeretetünk 
melegével fogadjuk várva-várt főpásztorunkat. Miként 
egykor az apostolok ihletett ajkai előtt megnyíltak még 
a jéghideg, márványkemény szívek is, úgy mi is meg-
nyitjuk sziveinket, megnyitjuk lelkünket szeretett főpász-
torunk az ige hatalmától ihletett szavai előtt, hogy 
hassanak azok lelkünk mélyébe, hogy próbáljon, vizsgál-
jon, ítéljen az meg minket; megnyitjuk templomunkat, 
hogy ott hallhassuk szeretett főpásztorunk életadó igéit. 

Főtisztelendő Püspök úr 1 Tekintsen végig sorain-
kon, főpásztorunkon szeretettel függő szemeink, azon 
hódoló tisztelet s szeretet érzelmeit hirdetik, a melyből 
font koszorú a legszebb koszorú, mi embert e földön 
ékesíthet, ezt adjuk emlékül, s midőn ezt adjuk, fogadja 
szeretett főpásztorunk azon szívből jövő őszinte kivána-
tunkat : hogy szeretet főpásztorunkat az Isten sokáig 
éltesse anyaszentegyházunk, hazánk s nemzetünk boldo-
gítására.« O méltósága a következően válaszolt: Lelki 
örömmel jöttem hozzátok, mert értesültem, hogy az 
erények lakást vettek bennetek; szerintem: két főerény 
van a mi az embert istenhez vezeti, a tiszta erkölcs, 
egyházhoz való ragaszkodás ; a másik erény a hazaszeretet 
s a nemzetiséghezi ragaszkodás. Én látom, tudom, hogy 
az egyház érdemes lelkésze, kinek gondjaira bízva ez 
újbarsi és koszmályi egyház hívei mily szép tevékeny-
séget fejt ki, előttem ismét ismeretes, őseitek erénye 
tündököl bennetek, buzgóságtok, áldozatkészségtek, tanú 
jele e szép lelkészlak. 

Kérem tehát a kegyelem istenét, áldja meg ez 
egyház buzgó lelkészét, a gyülekezet összes tagjait 1 Az 
istenitisztelet s egyházi vizsgálat megejtése után a helyi 
róm. kath. lelkész, majd a tanfelügyelő hódoló tisztel-
gését fogadta O méltósága. 

R É G I S É G E K . 
Bornemisza Péter dunavidéki első református 

püspök élete és munkái. 
P Ó T L É K . 

(Folytatás és vége.) 
Fentebb említettem, hogy valószínűen 1578-ban 

űzetett el Semptéről Bornemisza, most már azonban 
határozottan állíthatom, hogy 1579. január havában, 
télvíz idején űzetett ki onnan. Ugyanott felhoztam, hogy 
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Perneszt András választétele szerint 1578-ban fogságban 
volt, s 1578-ban kiadott »Evangyéliomi magyarázatainak 
negyedik részét« már rejtek helyen és nem Semptén 
nyomatta, mint a címlapon van. Nem kételkedhetünk 
azonban Bornemisza szavainak iga/ságában, mert idáig 
minden művére reá tette a nyomtatási helyet, csupán 
azon egy munkáján nincs az megnevezve, melynek címe: 
»Igen szép és szükséges prédikáció az Istennek irgalmas-
ságáról és a mi egymáshoz való irgalmasságainkról.« Ez 
is 1578-ban jelent meg, még pedig valószínűen Semptén, 
mert ezen évben még ott volt, és talán épen azért nem 
írta a címlapra annak nyomtatási helyét, mert ekkor 
már folytonosan üldözték, s nem akarta evvel még job-
ban magára vonni ellenfelei figyelmét. De úgy látszik, 
azok nagyon ébren voltak, s Bornemiszát 1578. őszén 
elfogják, Bécsbe viszik és ott börtönbe vetik, a hol három 
hétig fogva tartatott, de a börtönül alkalmazott nagy 
kőház ablakából egy kosárban szerencsésen leereszked-
vén, elmenekült onnan. Ezen fogságáról ő maga ezeket 
írja : 13) 

»Határt és módot szab Isten a mi nyomoruságaink-
nak is, ha szintén kezökbe ereszt is háborgatóinknak; 
és ha megölnének is, csak oly móddal ölhetnek meg, 
amint Isten engedi. Ellenségünk talán olajba rakatna, 
megnyúzatna, vízbe, árnyékszékre, kaszára vettetne, de 
ha Isten nem engedi nem lehet; amint engemet is mind-
ezekkel és többekkel ijesztettek fogságomban és sok 
több igaz tanítókat csak a mi időnkben is. De az Isten 
megjelenti nékünk gonosz szándékjukat és utat ad az 
elszaladásra. Mint szent Pál kosárba kiereszkedék Da-
maskusból, csak én is nagy kőház ablakán Bécsből. Kas-
sán 1553-ban két hétig (még mint tanulódeák, hihetően 
mikor Feledi Lestár kassai kapitányt figyelmeztette), 
Bécsben három hétig voltam fogva, és Isten kiszalasztott 
kezökbó'l, mint a madarat a kalitkából. Már minden azt 
hitte, hogy megölnek, és meg lett volna, ha az Isten 
engedte volna ; maga Ő felsége bizonyságom, hogy imád-
koztam érttük és javukat kívántam az irásba is, melyet 
ellenük írtam jó végre.« 

Bécsből kiszabadúlván, alsó-lendvai Bánffi László-
hoz menekült Beckó várába, Trencsény vármegye eme 
félreeső helyére, a hol az 1578-ban meghalt Somi 
Borbáliát, a ház urának öt hónapon keresztül betegeske-
dett feleségét rövid ott tartózkodásának ideje alatt szen-
vedései között vigasztalta.14) Innét tudjuk tehát meg, 
hogy 1578-ban kellett Bécsben fogva lennie, mivel — 
úgymond — * onnan való kiszabadulásom után Bánffi 
László uram Beckó várában két hónapig titkon, rój tökbe, 
tisztességesen éltetett, és igen nyugalmasan tartott, és ott 
kezdtem el írni is ezen könyvet (t. i. egész esztendőre való 
prédikációit) és onnét tértem Detrekő várába.« 15) Detrekő-
bői azomban ismét haza, vagyis vissza ment Semptére, 
mert egy más helyen, a Vízkereszt előtt való vasárnapi 
prédikációjában ezeket írja : ltJ) »Ezen tájba (tehát január 
elején) 1579. esztendőben, hideg fagyos esőbe, fél esztendős 
két kicsiny szoptatós gyermekecskéimmel családostól űzettem 
ki én is oly városból, kinek hat esztendeig igen híven 
szolgáltam (melyből határozottan megállapíthatjuk, hogy 
1573. januárban ment Semptére). Azért űzettem ki — 
úgymond — mert nem kedvezhettem senkinek a bűnök 
megfeddésében, melyben minémű főemberek, urak, ne-
mesek, hízelkedő prédikátorok voltak részesek, ha érte-

13) U. o. LXX1V. levél. 
'*) U. 0. CCCCCXXI. levél. 
1S) U. 0. Az előljáró beszédben. 
!6) U. 0. LXXII. levél. 

néd, csudálkoznál rajta, kik azután mindnyájan megpi-
rultak. De én velem az Isten áldása hamar ismét elfe-
lejtette, sőt örültem rajta én is, sok hívek is. Csak én 
is ezen könyvet röjtökben Beckó és Detrekő várában 
írtam és nyomtattam, okosság szerint igen erőtelen 
emberi gondviselés és oltalom alatt. Szegedi István, 
Sztáray Mihály, Huszár Gál és több időmbeli lelkipász-
torok, tenger a mennyit szenvedtek, mind a törökök, mind 
a pápások miatt. De ennek mind azért kellett történnie, 
mert a Krisztus is szenvedett érettünk s nékünk is szen-
vednünk kell az igazságért.* 

Kiűzetvén Semptéről, Detrekőbe ment, a hol Ba-
lassa Istvánnak — Balassa Menyhért fiának — hű gond-
viselése alatt volt, a melyért — úgymond — »hálát 
adok ő felségének, hogy mint a halcyon-jég-madárnak 
a nagy habokkal hánykódó tengerbe kősziklát adott, 
melyre fészkét rakja és fiait kiköltse és ki is költi, noha 
a hab mindenfelől felcsap reá : úgy én mellém is a több 
hívei között gyámolokat támasztott, ennyi sok felől való 
háborúimban is, az ő igéjében való fáradságim mia t t ; 
s midőn némely fejedelmek, urak, Írástudók, papok, pré-
dikátorok, nemesek, községek ostromoltak, kiválasztá 
Isten te kegyelmedet, hogy nagy szükségnek idején ma-
gamat is váradban Betrekőben tartanál, és minden szük-
ségemben egész családostul éltetnél, és ott létemben ezen 
könyvet megírnám és kinyomtatnám, annyi segítséggel len-
nél, hogy ennek fele költségét meghaladná, mert noha igen 
megáradott ennyi öreg könyvre a költség is, de te kegyel-
med semmit nem hallgatott azokra, akik károsnak és ha-
szontalannak ítélték erre való költségedet. «17) 

Balassa Istvánról még más helyen is sokszor meg-
emlékezik, mintha nem tudná eléggé meghálálni vole 
éreztetett számtalan jótéteményét. Bizony nagy, rendkí-
vüli dolgokat is tettek akkor ezek a mi református és 
ág. hitv. főuraink 1 Hallgassuk csak miket ír róluk Bor-
nemisza. 18) »Engemet Isten Balassi Istvánnál csudaképpen 
tartott , kinek várába Detrekőbe sok költséggel ezen 
könyvet is nyomtattam, feles cselédet is tattottam ; 
Balassi uramnak az én tartásom másfél ezer forintjába 
bele került csak esztendeig is, mely nem emberi, hanem 
nagy isteni gondviseléstől lett.« 

De ezenkívül — úgymond — 19) a kegyelmes Ú r -
isten nagy messzünnen is gondot viseltetett ezen könyvbeli 
munkámra. Szepes vármegyéből az nemes Máriássi Pál 
sógor uram által, márkusfalvai kastélyából; Sárosvárme-
gyéből az nemes Kapi Ferenc régi bízott barátom uram, 
és tanulótársam által, kapi várához való tölcseki házá-
ból, kik azon vármegyéknek ispánai levének. Es a ne-
mes Esterás (Eszterházy) Ferenc uram Pozsony vármegyei 
vice ispány és az nemes Debreceni György uram, az 
Zrini György uram után az Magyarországnak tárnok 
mestere által. Alsó-lindvai Bánffy László uram (Zalavár-
megye főispánja volt, azt írja 1583-ban halt meg) Beckó 
várából minden esztendőben e munka közt is aprónként 
szekereken tengetésre valót küldözött. Nagyságos Nádasdi 
Ferenc uram is Csejtéről, nem mindenestől felejtkezett el 
ennek segítségében, kinek én kevés ajándékát is elegendő-
képpen becsültem; aki címerébe a nád között való réce 
helyett, megérdemelné az én ítéletem szerint a Pellicant 
is, ki fiait vérével éleszti ezen inscriptióval: Pro lege et 
grege. Ennek még az attya is a tekintetes nagyságos 
Nádasdi Tamás uram, Magyarországnak főnádor-ispánja, 
Bécsben, még tanuló koromban is tengetett, ki, igen 
kevés ismeretségemre is igen megbecsült; noha mint hallom 

17) U. O. Az előljáró beszédben. 
>s) U. 0. LXXV. levél. 
,9) U. 0. Az előljáró beszédben. 



sok világi jókkal látogatta volt meg az Úristen szüléimet is 
Pesten™) de azokat semmivé tevén pogány miatt, ily gondvi-
selők alá rendelt volt annak ismeretére, hogy csak ő az Úr, 
mindennek éltetője, nem a marháknak sokasága. Luk. XII.« 

E g y olyan óriási könyv, mint Bornemiszának ezen 
egy munkája nagyon sok költségbe is kerülhetet. Össze-
sen magába foglal 524, egész ívnagyságú levelet, vagyis 
1054 lapot, s az egészen olyan mint egy nagy matri-
kula, mely nevek helyett az Isten igéjének magyaráza-
taival van tele írva. Vájjon hogyan tudott ennyit írni, 
mikor már ezen kívül öt vaskos kötet prédikációt ki-
adott ? kérdi méltán a szíves olvasó. Ő maga megadja 
erre is a feleletet, midőn ezeket írja :'21) Énnekem wúgy 
tetszik, ha kétszázszor által olvasnám is a törvényt és a tes-
támentomot mindenkor újabb-újabb tanúságokat több-több 
vigasztalásokat és mindennapi épüléseket vennék belőle, a 
mint veszek is mindennap.« S nem csudá!kozunk-e akkor 
még jobban, mikor mindezekkel meg nem elégedve 
azt írja, <22) hogy mind az egész bibliát kívánná egy 
könyvbe szorítani, és azt rövid magyarázattal kibocsá-
csátani, melyre már régtől fogva unszolják egynehány fő 
emberek. De a holnapi nap, majd gondot visel az ő dol-
gairól. « 

Művében is több helyen előhozza, hogy mily na-
gyon szeretné az egész Szentírást kibocsátani, melyből 
azt kell következtetnünk, hogy a Biblia fordításával is 
foglalkozott, s annak magyar nyelven való kiadása — 
úgy tetszik — mintha munkálkodni mindig szerető lel-
kének olyan élő vágya lett volna, a melylyel mintegy 
megkoronázni szerette volna összes eddigi irodalmi mű-
ködését. Prédikációi előtt mindig közli az azoknak alap-
igeiűl szolgáló szentirásbeli helyeket s fordítása nem egy 
helyen szabatosabb, a magyar nyelv természetének még 
ma is jobban megfelelő, mint Károli Gáspár-é. 

De nem csak a teljes szentírás kiadásáról, s kéz-
iratban levő Katechismusáról emlékezik meg ezen mun-
kájában, hanem »A szentekről való igen jeles evangyé-
liomoknak magyarázati * -ról is, a melyeket > Egész esz-
tendőre való prédikációval együtt szándékozott kiadni, 
de — úgymond —• e könyvnek temérdeksége miatt külön 
könyvecskére kellett halasztania, s ha az Úristen arra is 
segedelmet ad nékie, igyekezni fog avval is a mi sok-
féle lelki, testi megterheltetett és megtévelyedett nem-
zetünknek segítségére szolgálni; mivel — mint fentebb 
is említettem — Bornemisza korának erkölcstelenségé-
ben kereste okát a sok szenvedésnek és nyomorúság-
nak. Hadd álljon itt egy kis részlet Bornemisza prédi-
kációból, azon kor szokásainak, félszegségeinek megis-
merésére.23) 

»Nézd meg e világot és nyilván látod, hogy sok 
fejedelmek többet költenek tékozolva zabolódásra, játékra, 
friss cifrára, sok építésre, hogy nem mint a mire kellene ; 
mint Isten igéjének terjesztésére, ország oltalmára, szűköl-
ködők segítségére. Egy néhány Cseh és Német urakat 
mondhatnék, kik fellaktak minden kő várakat. Köztünk 
is sem uraknak, nemeseknek, parasztoknak, nincs semmi 
jó módjuk, mikor vendégeskednek, sok duskával, sok 

20) Ila ehhez hozzáadjuk ngyanezen művének DCCVI. lapján levő 
eme szavait: >Mi időnkben, Buda veszedelme előtt a nap annyira el-
vesztette fényét, hogy délbe a csillagokat látnák, és oly földindulás 
lett, hogy a polcról a fazokak le hullnának, és a tornyok is romiának: 
ott is Budán és Pesten az én hazámba«: azt hiszem, nem lesz me-
rész azon fentebb említett véleményem, hogy csakugyan a Mátyás 
király által kincstartóságra emelt Berzencei Bornemisza János 
fia volt. 

aI) Ugyanazon müve LII. levelén. 
U. o. Az előljáró beszédben. 

2S) U. o. CLXXV. levél. 

kényes ételekkel vesztegetik az Úr marhá já t ; a mely 
csontocskák, kenyér darabok, lábok alatt hevernek, oh 
mily édesdeden megkopogtatnak egy némely éhezők. 
Sokan lator paráznákra arany láncait, gyűrűit,, friss öl-
tözeteit vesztegetik. Vannak olyak, kik bort borral hive-
sítnek, borba mosdanak, sőt némelyek kétszer ís kiokád-
ják, mégis itton, isznak. Hallottam oly vitézeket is, kik 
egymásra (tisztesség adassék néktek) a gazda alfeléből 
köszöntötték az italt . . . . Úgy van nálunk is, mint 
Görögországban, mely szintén akkor volt leggonoszabb 
és erkölcstelenebb, mikor közel volt veszedelméhez« slb. 

Curiosumként ide írom a »Csudapéldát, mely lőtt 
Sárospatakon 1579. esztendőben«: 24) »E napokban tör-
tént ez, hogy midőn egy hires bölcs ember, aki jó zsidó 
görög és deák és bölcs tanító levén, magát alázatosan 
nem szabná a szegény községhez; felettébb dorgálta 
őket, és igen kevélyűl tartotta magát előttük. Azomban 
egy nemes asszonyi állatot kapnak meg paráznaságnak 
vétkében, ki az előtt jó erkölcsű volt és az eset miatt 
igen siránkor.ott. De mert hogy bűnbe kapták, a törvény 
halálra avagy úr kegyelmére itéli. Az úr előtt sok jám-
borok midőn esedeznének érette, ő a prédikátorra hagy ja ; 
de a prédikátor magát megkeményítvén semmiképen 
nem engedi el halálát, netalán azért, hogy láttassék igen 
tisztának és áhítatosnak. De nem sok idő múlva ő magát 
férfi gyermekkel kapják fertelmességbe és tűzre Ítélik. 
Jóllehet az úr ki ő reá hatta vala az asszony kegyelmét, 
ő néki megkegyelmezett és méltó is, hogy ezután mint 
Péter alázatosban tanítana, a mint tanított is. Ez a ke-
vélységnek kisértetihez való.« 

De nem untatom már tovább a szíves olvasót ez 
aprólékos feljegyzésekkel, melyekből világosan kitűnik, 
hogy mily sok teendő van még hátra, míg megvilágo-
síthatjuk egyházunk homályos múltjának tör ténetét ; vala-
mint az is, hogy Bornemisza életére is sok adatnak kell 
még előjönni és reá napvilágot vetni, ha az ő tevékeny-
dús életének viszontagságos történetét teljesen megírni 
akarjuk. Nem is kecsegtetem magamat avval, hogy dol-
gozatom teljes lenne, de tudva azt, mily kevés volt az, a 
mit idáig egyházkerületünk emez első és rendkívüli mun 
kásságú püspökéről tudtunk: azt hiszem, nem végeztem 
haszontalan munkát, míg ezeket nem kevés fáradsággal 
és utánjárással összeszedegettem. Biztat azonban a remény, 
hogy egykor mégis némi önérzettel tekinthetek vissza e 
parányi kísérletre is, a mely akkor leend, ha a jó Isten 
megsegíti az én igyekezetemet és arra való törekvése-
met, hogy megírhatom Bornemiszának — emberi számítás 
szerint — teljes életrajzát. Addig is szíves olvasóm légy 
jó egészségben 1 

Sopron, 1887. augusztus 2.2. Thúri Etele, 
fegyházi ref. lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 

A spanyolországi misszió köréből. 
E közléseim legközelebbi célja, hogy olvasóink 

folytatólag tudomást vegyenek azon fontos protestáns 
misszióról, melynek fő vezetője, lelke »Fritz Fliedner« 
Madridban. Tudósításait a »Blátter aus Spanien« című 
kis röpiratokban bocsátja világgá s ezekben koronként 
utazásokat is ír le, melyeket a prózai lelkületű ember 
feleslegeseknek tart, de melyek az ügy iránti rokonszen-
vet nagyban nevelik. 

U. 0. CLII. levél. 



Ilyen a legújabb, juliusi közlemény, de mely csak 
e napokban került ki sajtó alól. 

Másfél éve annak — írja Fliedner — hogy a dicső, 
zöld atlanti oceánon a Hesperidák szigetei felé eveztünk ; 
mert hogy a kanári szigetek képezték legyen az ókor 
ama csodás és paradicsomi országát, az kétséget nem 
szenved. Mindamellett hogy ezen utunk kedvezően folyt, 
az ég tiszta s a tenger tükörhöz hasonló volt, mégis 
csak vágytunk az út vége után. 

E vágyakozásunk közben, jobbra a gőzhajótól az 
esthajnali égen feltűnt egy hegyes, erdős sziget. »Me-
lyike a kanári szigeteknek ez ?« kérdém a kapitánytól; 
mert tudnivaló, hogy e szigetek száma hét. »Bizonyos 
benne, hogy az sziget ?« »Igenis bizonyos vagyok benne* 
felelém, mert határozottan láttam távcsövön keresztül a 
sziget széleit a láthatáron, hol a nap épen most szállt a 
tengerbe. »De azért még sem sziget az, vagy igazabban 
mondva, az az »Atlantisz nevű képzeleti sziget, mely 
ezen szélességi fokokon, naplemenet alkalmával, nem 
ritkán jelen meg és néha még a tapasztalt hajós szemét 
is jó ideig csalja.* A kapitány e magyarázatát én me-
sének tartottam ; inkább akartam bízni távcsővel felfegy-
verezett szememben, mint a lapasztalt tengeri ha jósban; 
le se vettem szememet a szigetről, annak hegyeiről és 
szorosairól és jó negyedórába telt, mikor ezek a tömör 
felhőzetek, melyek a vizén szigetként látszának úszni, 
lassanként szétfoszladoztak. Igaza lett a kapitánynak s 
én látója voltam az »Atlantis« mesés szigetének. Be-
szélik, hogy Amerika felfedezési útjában a reményvesz-
tett hajósok Columbus ellen fellázadtak s erővel kívántak 
visszatérni, de mikor a nagy árbocról egy tengerész 
lekiáltotta: »Föld, földi* akkor ismét engedelmeskedtek 
és éjen át tovább utaztak óhajtott céljok felé. Bizonyára 
csak Atlantis szigete volt, mit az őr szeme felfedezett, 
de e jelenséget a várvavárt új continens előjelének vet-
ték és másnap reggel csakugyan látták a földön lakó 
madarakat és föld felől úszó galyakat. 

Az Úristen nekünk is, mikor idő előtt el akarunk 
lankadni, mutatja, ha nem is még magát a célt, de 
legalább némi előjelét a célnak, úgy hogy újult remény-
nyel, türelmesen folytassuk az elkezdett munkát. A mi 
célunk, hogy a spanyolok közé saját honíiaik által vi-
tessük az evangyéliomot; s e végre kell tanítókat, evan-
gélistákat és pásztorokat képeznünk. Ezért kellett elemi 
iskoláinkhoz egy felsőbb iskolát csatolnunk, hogy ennek 
növendékeit az egyetem számára előkészíthessük. Most 
már előttem fekszik a mi gymnáziumunk négy első abi-
turiensének fényképe és Amerika felfedezői bizonyára 
nem örültek inkább Atlantisz szigetének, mint én, mikor 
e kis képre nézek. Ez sem még maga a cél; e körül is 
még sok válhatik reményköddé ; mindazáltal biztos elő-
jele ez annak, mit Isten a spanyolok földének fog aján-
dékozni, t. i. nem 4 vagy 40, hanem 400 hű szolgáját 
az evangyéliomnak, kik felruházva tudományos művelt-
séggel és a léleknek erejével, bizonyságai leendenek 
azon üdvnek, mely nekik magoknak Ís osztályrészök 
lett. Egyike ezen fiúknak nem tartozik a mi gyüleke-
zetünkliez; atyja azért küldte hozzánk iskolába, hogy 
jobban tanulhasson nálunk, mint otthon s mikor vizsgá-
ját letette, állást kapott a vallásügyi minisztérium titkári 
hivatalában; de még e helyzetében is vonzódik hozzánk, 
látogatja ifjúsági egyletünket, mely bár nem számlál is 
sok tagot, mégis áldására van Madridnak. Más ketteje 
e fiúknak, még tanul a madridi egyetemen, s reméljük, 
hogy egyikök mint lelkipásztor, másikok mint tanító 
fogja ügyünket szolgálni. A legidősebb Federico Larra-
naga, a spanyol egyetemet már szerencsésen absolválta 

és Németországba készül theologusnak; ez tehát ügyünk 
első zsengéje! Legyen Istennek szentelve! 

Óhajtjuk, hogy ifjaink az egyetemen szerezzék 
meg maguknak a licentiatus fokát, mí körülbelől annyit 
jelent, mint a bölcsészeti tudorság. Ennek megszerzését 
egy különben szabadelvűnek látszó tanár különösen meg-
akarta tagadtatni a protestáns Federicotól. De a tanár 
elutaztával, mégis sikerült a szándék és így Federico az 
első protestáns spanyol, ki az egyetemen gradust nyert. 
Azonban, hogy őt Németországba theologia tanulása 
végett elküldhessük, előbb a katonáskodás alól kelle őt 
felmentetni, mi kis termete miatt sikerült is s most 
előbb Barmen missziói házában gyakorolja magát a né-
met nyelvben. 

(Vége köv.) Láng Adolf\ 
pestmegyei ev. főesperes. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Csekey István szolnoki helyet-

tes lelkész, a most anyásított Szolnok egyházközség 
közönsége által egyhangúlag rendes lelkészszé választa-
tott. — Garzó Pál, volt zalátai tanító, kit az egyházi 
hatóság állásától biróilag elmozdított, de a folyó évben 
kegyelem útján máshelyen alkalmazhatónak nyilvánított, a 
drávafoki egyház által rendes tanítónak választatott. — 
Kecskeméti Ferenc békési lelkész, pappá szenteltetésének 
emlékére és hálából a főiskola iránt, Debrecenben egy 
250 frtos alapítványt tett, melynek kamatja egyik évben 
egy szorgalmas gimnázistának jutalmazására fordítandó, 
ki az V. és VI. osztályban a vallástant a legszorgalma-
sabban és legsikeresebben tanulta ; másik évben egy oly 
theol. ifjúnak adandó, ki a bibliamagyarázatban legna-
gyobb előmenetelt tett. 

* Az országos közalap végrehajtó bizottsága 
Budapesten szept. 26-án kezdve egész 29-ig ülésezett. 
Jelen voltak: Beöthy Zsigmond elnöklete alatt Szász 
Károly, Szász Domokos püspökök, Szabó János és Széli 
Kálmán esperesek ; Mocsáry Lajos egyházmegyei gondnok, 
Molnár Béla és Kovács Albert közalapi titkár. Az első nap 
a számadásokat vizsgáló kis bizottság tett jelentést, mely 
szerint úgy a Jordán-féle alapítvány, mint a közalap 1886. 
évi számadásai teljesen rendbelevőknek találtattak. Tár-
gyaltatott továbbá ugyanezen kis bizottságnak két rend-
beli javaslata, melyek egyike a Jordán-féle alapítvány 
kiegészítésére s jövedelmének mielőbbi folyóvá tételére 
vonatkozik; másika az egyetemes konventnek az eddi-
ginél alkalmasabb időben leendő tartását tervezi. — 
Ugyanazon nap szőnyegre került még a közalap keze-
lési szabályainak egyszerűsítésére vonatkozó javaslat és 
azon kérdés, hogy a közalap tőkésített pénzéből lehet-e 
és minő feltételek alatt lehet kölcsönöket adni. Mindkét 
tárgyban kimerítő munkálat fog a konvent elé terjesz-
tetni. A szept. 27—29-iki üléseken az öt kerületből 
felterjesztett közalapi kérvények, egyházaké és lelké-
szeké, vétettek tárgyalás alá, mindenikre concret javas-
latot tevén a bizottság. A kérvények száma s az ez 
év végén kiosztandó segély-Összeg körülbelül megfelel 
a mult évinek. 

* Király ő felsége Kolozsvártt ismét szólott prot. 
egyházaink tisztelgő küldöttségeihez. Az erdelyi refor-
mátus egyházkerület küldöttségének, melyet Szász Domo-
kos püspök vezetett, így válaszolt: »Ismeretesek előttem 
az erdélyi reformátusok hazafias erényei és örömmel 
látom az imént vett hódolati nyilvánításból, hogy ez 
erények között a trón és személyem iránti hű ragaszko-



dást első vonalba sorolhatom. Fogadják ezért hálás el-
ismerésemet s legyenek, meggyőződve, hogy hittársaik-
nak megelégedését és egyházi ügyeik örvendetes fejlő-
dését mindenkor legjobb kivánataimmal kisérem.« — 
Az erdélyi evangélikusok hódolatára, melynek Teutsch 
superintendens volt német nyelven szószólója, a felség 
az egyetértés ápolását hangsúlyozta s azon meggyőző-
dését emelte ki, hogy az anyaországgal egyesült Erdély 
evangélikusai »ezen országgal szemben való hazafias köte-
lességeiknek is teljes tudatában vannak.« Az unitáriusok 
küldöttségének így szólt a király : »Örvendve fogadom 
őszinte ragaszkodásukról tanúskodó üdvözletüket és biz-
tosítom önöket, hogy habár hitsorsosaik ez országban, 
más vallásbelieknél kevésbé számosak, mégis atyai szí-
vemhez ép oly közel állanak, mint amazok és kegyelmem 
irányukban mindenkor változatlan marad.® — Kolozsvárt 
időzése alatt a többi közintézetek mellett meglátogatta 
a református collegiumot, hol a curatorium élén Szász 
Domokos püspök fogadta a királyt, kit az udvaron a 
tanuló ifjúság lelkes éljenzéssel üdvözölt. Az unitárius 
collegiumot is megtekintvén, midőn nevét a vendég-
könyvbe beirta, Ferencz József püspöknek ezt a tréfás 
megjegyzést mondá: »No, most az ön nevét írtam be.« — 
A Kolozsvárit adott udvari ebédeken jelen voltak Szász 
Domokos, Teutsch Gy., Ferencz József, Nagy László 
esperes. 

* A bányai evang. egyházkerület közgyűlése 
tegnap kezdte meg tanácskozásait Budapesten, Szeberényi 
Gusztáv püspök és Fabinyi Teofil kerületi felügyelő távol-
létében, Sembery Imre, legidősebb esper. felügyelő kettős 
elnöklete alatt. A szépen látogatott közgyűlés lefolyásá-
ról jövő számban hozunk részletes tudósítást. 

* Papszentelés. Sopronból irják : Protestáns egy-
házunk ma szép ünnepnek volt szinhelye. Hat theolo-
gust, kik sikerrel tették le a minap vizsgáikat, Iíarsay 
Sándor dunántúli püspök lelkészekké avatott föl. Az ün-
nep a helybeli szemináristák által Kapi Gyula igazgató 
vezetése alatt elénekelt Mozart-féle himnuszszal vette kez-
detét, mire Brunner lelkész a gyóngyatást végezte és az 
urvacsoráját kiszolgáltatta. Ezután megjelent Karsay az 
oltáron és a szokásos kérdéseket intézte a theologusok-
hoz, hogy komolyan elhatározták-e magukat erre az élet-
pályára. Miután az ifjak ezt a fogadást kézszorítással 
megerősítették s kezüket a bibliára téve, a Zábrák Dénes 
lelkész által fölolvasott esküt a püspök kezébe letették, 
ez mindegyiket megcsókolta s a papok sorába felvétet-
teknek nyilvánította őket. — Lelkészekké felavattattak : 
Hima Sándor (Bezi), Horváth Sándor (Győr), Kövessy 
Béla (N.-Vázsony), Magyari Miklós (Várpalota), Bors 
Gyula és Venk Gyula. 

* A beregi egyházmegyében szeptember 25-ikén 
három lelkipásztor választás ment végbe következő ered-
ménnyel : Barabásba Varga József macsolai, Izsnyétére 
Szentimrey József kajdanói lelkipásztorok közfelkiáltás-
sal, Bereg-Ujfaluba Bereczky József bilkei misszionárius 
44 szavazattal választatott meg, ifj. Bartha József mun-
kácsi helyettes lelkész 41 szavazata ellenében. Ez utóbbi 
helyen kétszeri szavazás rendeltetettel, mert az első össze-
számításnál 85 beadott szavazatból nem került ki az ál-
talános többség. Első ízben ugyanis Bartha József 40 és 
Bereczky József 41 szavazatot nyertek, 4 szavazat pedig 
Szarka Tamás segéd-lelkészre esett. 

* Az eperjesi evang. kerületi theologiai intézet 
hallgatói, mint az »E. L. * írja, megalakította különböző 
testületeit. A becsületbíróság elnökévé Thern László, 
jegyzőjévé Kolbenheyer József, tagjaivá Krizsán János, 
Melis Lajos, Kormán István, Kovács András, Scholtz 

Gyula és Dolezsál Lajos választattak meg. Az önképző 
és önsegélyző kör is megalakult és elnökévé ismét Hörk 
József theolog. tanárt választotta meg, egyhangúlag és 
három évre, titkárrá Sztehlo Gerő, pénztárnokká Zachár 
Sámuel, jegyzővé Kolbenheyer J., könyvtárnokká Zuz 
Pál, Thern László és Honészy Pál, laptárnokká Baltik 
Pál lőnek. A körnek, mely komoly működésének nyil-
vánosan Ís többször adta jelét, kívánjuk, hogy most meg-
kezdett éve is legyen a komoly munka és haladás ter-
mékeny esztendeje! 

* A nagy-kikindai egyház tanácsától a következő 
sorokat vettük. Isten kegyelméből elértük azt az időt, 
hogy egyházunk megalakulását örömmel hirdethetjük. 
Kérjük ezt kegyesen tudomásul venni, és szerény, de 
igaz töiekvésű egyházunkat hathatós támogatásában 
részesíteni. Egyházunk megalakulásának örömét folyó év 
október 2-ikán délelőtti 10 órakor a n.-kikindai ágostai 
evangélikus egyház imaházában tartandó hálaadó isten-
tisztelettel ünnepeli, mely hálaadó istentiszteleten lelké-
szünk, tiszteletes Fekete Gyula úr beköszöntő szónokla-
tát tartandja. Ez ünnepélyes istentiszteletre keresztyéni 
szeretettel meghívjuk, s kérjük, miként nagy becsű jelen-
létével Istent félő örömünkben részt venni méltóztassék. 
A nagy-kikindai ev. ref. egyház tanácsának 1887. évi 
szeptember 25-dikén tartott üléséből. Maradván atyafiúi 
szíves üdvözlettel: Fekete Gyula lelkész, Domokos Jenő 
gondnok, Koós István jegyző. — Örömmel veszünk tu-
domást ez új egyházunk megalakulásáról s szívből kíván-
juk neki, hogy fontos törekvésében az isteni kegyelem 
segedelmét és hittársaink támogatását békességben él-
vezze, hogy éljen, növekedjék és virágozzék 1 

* Közművelődési adó Sárosmegyében. Dr. Tergina 
Gyula, Sárosmegye buzgó tanfelügyelője a szept. 14-én 
tartott közigazgatási ülésen azon figyelemre és követésre 
méltó indítványt t e t t e : »határozza el a megye i°/0 kul-
tur célokra fordítandó pótadónak behozatalát.® Az életre 
való indítvány tanulmányozás céljából az alispán elnök-
lete alatt egy szűkebbkörű bizottsághoz tétetett át. A 
kik Sárosmegyének közművelődési viszonyait távolról is 
ismerik, melegen óhajtják az időszerű eszmének mielőbbi 
megvalósítását. — (sz.) 

* A pápai ev. ref. theologiai akadémia tanrendje 
az 1887—88. iskolai év I. felében. Kiss János nyilv. r. 
tanár előadja a ker. hittant 6, a dogmatörténelmet 3, 
Jézus életét 3 órán. Tóth Dániel ny. r. tanár, ez évi 
igazgató előadja a ker. erkölcstant 4, egyháztörténel-
met 3, symbolikát 2, új-szövetségi nyelvészetet 2 órán. 
Antal Gábor ny. r. tanár előad: bölcsészettörténelmet 4, 
neveléstant 3, ismerettant 2, észjogtant 2 órán. Németh 
István ny. r. tanár : ó-szövetség magyarázatot 2, új-szö-
vetségmagyarázatot 3, biblica-theologiát 4, héber nyelv-
tant 3 órán. Révész Kálmán ny. r. t aná r : egyházjogtant 4, 
liturgiát 3, gyakorlati bibliamagyarazatot 1, ó-szövetség-
bevezetést 3 órán. Dr. Steiner József főisk. orvos, előadja 
a közegészségtant 2 órán. A hallgatók száma a négy 
évfolyamon eddig 18. 

* A nagybeeskereki ref. templomra, az egyház 
buzgó lelkésze, Szalay József legközelebb Háromszéken, 
Erdővidéken és Udvarhelymegyében rendezett gyűjtést, 
az ismeretes módon. Mindenütt nagyon szívesen fogad-
ták és viszonyaikhoz képest jó kedvvel adakoztak hí-
veink. Különösen kiemeli Szalay barátunk Udvarhelyt, 
hol 107 frtot és Kézdi-Vásárhelyt, hol 48 frtot adtak 
össze az egyháztagok a nevezett célra. 

* A felsőszabolcsi ev. ref. lelkész-egylet mint a 
»S. L.* írja, 1887. augusztus 30-án, nyíregyházi Sóstó-
fürdőben tartotta gyűlését, melyhez, a tavaszi egyház-



megyei gyűlés által több fontos tárgy tétetett át meg-
vitatás és javaslatadás végett, i-s/.ör. Micsoda lépések 
teendők, hogy a konventi képviselők egyházkerületünk-
ben is a presbyteriumok által választassanak? 2. Micsoda 
lépések teendők a vadházasságok meggátlása és a há-
zassági válóperek jogának visszaszerzése ügyében? 3. Vé-
leményadás a vallás és énektanítás ügyében beadott terv-
javaslatról. 4. A kisebb lelkészi körök alakítása ügyében 
beadott tervjavaslatról. 4. A kisebb lelkészi körök ala-
kítása ügyében beadott indítvány elintézése. A két első 
a napirendről levétetett, amennyiben Lukács Ödön, es-
peres, jelentése szerint azokra vonatkozólag a közelebbi 
egyházkerületi gyűlésen megnyugtató intézkedések tétet-
tek. A vallás- és énektanításra vonatkozó tervjavaslat 
egész terjedelmében elfogadtatott s a kisebb lelkészi 
körök alakítására nézve az indítványozók bízattak meg, 
hogy adjanak részletes javaslatot a köröknek mimódon 
leendő beosztására. Ezeken kívül foglalkozott a lelkész-
egylet egy tanügyre vonatkozó indítványnyal is, mely-
ben az javasoltatik, hogy hasson oda a lelkész-egylet, 
hogy a tanügy egyházmegyénkben, a terhek megosztása 
szempontjából, választassák el a közigazgatástól, illetve 
helyeztessék a tanügyi bizottság adminisztrációja alá, 
úgy azonban, hogy a tanügyi bizottság az egyházmegyé-
nek teljes felelősséggel tartoznék. Az indítvány vissza-
adatott az indítványozóknak, hogy készítsenek a keresz-
tülvitelére nézve javaslatot. Belépett a lelkész-egylet a 
>Magyar Prot. Tudományos Irodalmi Társaság* alapító 
tagjai közé, olymódon, hogy a jövő év elejétől kezdve 
évenkint 100 írtnak 6%-os kamatát fizeti; a tőke be-
fizetésére azonban magát nem kötelezi. Végül Keresztesy 
Sándor, madai lelkész tartott felolvásást, melynek tárgya 
volt : »A magyarországi ev. ref. egyház teendői jövője 
érdekében.* A felolvasást a jelenlevők általános figye-
lemmel hallgatták s elismerésüknek jegyzőkönyvi köszö-
netben adtak kifejezést. A lelkész-egylet jelenlegi va-
gyona készpénzben 319 forint 60 krajcár, követelésekben 
313 frt 95 kr, összesen 634 frt 55 kr. A nagymérvű 
hátralékok folytán az adósok felszólíttatnak, hogy tarto-
zásaikat 30 nap alatt egyenlítsék ki, ellenkező esetben 
a közigazgatási úton fog az behajtatni. Van az egylet-
nek igen szép könyvtára is, mely közelebb a b. e. 
Harsányi Sámuel, apagyi és Nagy Lajos, kis-várdai lel-
készek nagyszámú könyvével gyarapodott . Résztvett a 
gyűlésen 17 rendes és 2 h.-lelkész, I segédlelkész-tanító 
és 6 s.-lelkész. 

* A tankönyvekről. A lapok és a mienk is több-
ször emeltek szót a miatt, hogy iskoláinkban a tan-
könyvek sokszor és nagy mértékben változnak. A 60-as 
és 70-es években középiskoláinkban a tankönyv változ-
tatás kelleténél csakugyan nagyobb volt, habár ezt is 
menti tanügyünk akkori átalakulása. A tankönyvváltoz-
tatás ez időben 15 — 2O°/0 ra tehető. E százalék az 1883. 
évi középiskolai törvény életbelépte, vagyis középisko-
láink irányának és működésének határozottabbá tétele 
óta — a mint illetékes helyről értesülünk —- rohamosan 
apadt. A jelenlegi adatok már a lehető legkedvezőbbek. 
A közoktatásügyi miniszter rendelkezése és vezetése 
alatt álló 119 középiskolában van körölbelül 2588 tan-
könyv és 2064 auctor és olvasókönyv. Ezekből a meg-
nyílt 1887/8-ik tanévben változott 133 tankönyv és 133 
auctor és olvasókönyv; százalékokban 5.13°/0 tankönyv 
és 6.44°/0 auctor és olvasókönyv; együitesen közép-
számban 5.78°/0. E g y középiskolára esik tehát átlagosan 
az arányszám törtjének elhagyásával egy tankönyv és 
egy auctor vagy olvasókönyv változtatása. E változtatá-

sok okai : 1. egy-két új könyv behozatala a tantervek 
változása következtében, 2. külföldi kiadású auctorok 
fölcserélése hazaiakkal és végül 3. gyöngébb tankönyvek 
fölcserélése jobb új tankönyvekkel. 
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HIRDETÉSEK. 

A feUő-lövó'i ág. hitv. ev. VI. oszt. reáliskola- és 
gymnasiumban a francia nyelv rendes tanári állomása 
van üresedésben; a német és magyar nyelvek mellék-
tantárgyak. 

Az állomással évi 600 frt o. ért. két, esetleg három 
szobából, konyhából stb. álló szabad lakás egy intézeti 
épületben és 50 frt évi tűzifa átalány van összekötve. 

Hetenkénti tanórák száma 20. Köteles felváltva a 
többi tanárokkal az intézetben lakó növendékekre fel-
ügyelni. 

Protestáns vallású pályázók, kik oklevéllel már is 
bírnak, vagy kik a tanári vizsgát egy év mulva leteszik, 
folyamodványaikat f. é. október hó 15-ig a tanintézetek 
igazgatóságához küldjék be. 

Felső-Lövő, (Vasm.) 1887. szept. 11. 
Az iskolai bizottság nevében : 

Neubauer János, 
3—3 igazgató. 

: f > . A . X u ^ r - A , í z ; ^ r r m 

Az eperjesi ev. ker. collegium állami segélyben 
részesülő főgymnasiumánál egy segédtanári állásra ezen-
nel pályázat hirdettetik. 

Képesítés kívántatik a történelemből és magyar 
nyelvből; előnyben részesülnek azok, kik a tornataní-
tásra is képesítve vannak. Csak protestáns vallásúak 
pályázhatnak. A tanszék díjazása 600 frt. 

A kellőleg felszerelt folyamodványok a collegiumi 
pártfogósági közgyűléshez címezve /. évi november 15-ig 
a collegiumi igazgatósághoz küldendők be. 

Kelt Eperjesen, 1887. szept. 19-én. 
Dr. Schmidt Gyula, 

2—2 az eperjesi collegium felügyelője. 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület felügyelete 
alatt álló, miskolci felsőbb leánynevelő intézetnél, a ter-
mészettudományok és számtan tanítására, 1000 forint 
évi fizetéssel, rendes tanári állásra, pályázat hirdettetik. 

A pályázóktól közép- vagy polgári iskolai oklevél 
kívántatik. 

Pályázhatnak a protestáns felekezetek tanárai. 
A pályázók fölszerelt kérvényeiket főt. Kun Ber-

talan ref. püspök úrhoz, október 10-ig tartoznak be-
küldeni. 

Miskolc, 1887. szept. 18. 
2 - 2 A felügyelő bizottság. 

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

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : JDx. E a - l l a g i I£v£óx. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 



Harmincadik évfolyam. 41. S£. Budapest, 1887. október 9. 

PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
S Z E R K E S Z T Ő -

es 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX. ker. Kinizsy-utca 29, sz. 1, em, 

Előfizetési 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. 

SWT' Teljes számú péld.ám.yolck:a.l mindig szolgáLlÎ a/t-cLn-k. 

Ama t. előfizetőink, kiknek előfizeté-
sük a harmadik negyed végével lejárt, elő-
fizetésük megújítására fölkéretnek. 

A theologusok tanítóképesítésének kérdéséhez. 
A fentebbi cím alatt került a sajtó terére e 

lapok mult heti számában amaz eléggé fontos s 
a tiszántúli egyházkerületben már végleg eldön-
tött kérdés, hogy vájjon a lelkészi pályára ké-
szülő ifjak köteleztessenek-e oly tanítói oklevél 
megszerzésére, mely az állami hatóságok előtt is 
érvénynyel birjon? Az idézett cikkben Sz. úr 
,alapos meghányás-vetés után* egész határozott-
sággal ama meggyőződésének ad kifejezést, >hogy 
a theologusokat elemi tanítói oklevél megszerzé-
sére általánosan kötelezni helyes és szükséges 
d o l o g / Teljes tisztelettel vagyok és voltam min-
dig a komoly emberek alapos meggyőződése 
iránt és nem is Sz. úrral kivánok polemizálni. 
Hanem miután a nagyt. szerkesztőség egyenesen 
kijelentette, hogy szívesen nyitja meg lapja ha-
sábjait a pro és contra vélemények előtt e kér-
désben, legyen szabad a dolgot egy másik olda-
láról felmutatnom s ama meggyőződésemnek ad-
nom kifejezést, hogy a lelkészi pályára készülő 
ifjainkat a tanítói oklevél megszerzésére általánosan 
kötelezni sem nem helyes, sem nem szükséges dolog. 

Nem helyes! Mert ma már minden pálya egy 
egész embert kíván meg; nem lehet valaki egy-
szerre tanító is, lelkész is, ha akármelyik téren 
is meg akar jól körülirt és jól felfogott köteles-
ségeinek felelni s ha nem lehet az a gyakorlati 
életben, nem lehet praeparandista is, meg theo-
Iogus is egyszerre az iskolában; mert sem az 
egyikre, sem a másikra nem foghat alaposan el-
készülni. Hogy az állami iskolai főhatóságok által 
is elfogadható tanítói oklevelet nyerhessen, ahhoz 
okvetetlenül szükséges, hogy oly közegek előtt 

tegyen a theologus ifjú képesítő vizsgát, melyek 
tanítói oklevelek kiadására feljogosítvák. De hogy 
e közegek meg jó lelkiismerettel képesítő bizo-
nyítványt adhassanak ki, ép oly részletességgel, 
ép oly alaposan kell megvizsgálniok a candida-
tust, mint a saját képezdéik növendékeit és a 
szaktudományokból ép oly terjedelmű anyag is-
meretét kell követelniük amazoktól, mint a mennyit 
ezektőljkivánnak meg; mert ha nem ennyit s nem 
alaposan, akkor lelkiismeretlenség volt a vizsga, 
pro íorma a diploma, mely csak egy darab papír 
értékével bír. Ha pedig oly terjedelemben s rész-
letességgel kívánjuk meg a theologus ifjaktól a 
pedagogikumokat: neveléstant, módszertant, neve-
léstörténetet stb., akkor mikor tanulják meg a 
két első év theologiai studiumait: ó- és új-szö-
vetségi isagogikát, vallásbölcsészetet, héber nyel-
vet, exegesist, egyháztörténelmet stb. ? Hát, a mi 
nélkül az egész pedagógiai studium nem ér sem-
mit, ha csakugyan gyakorló tanítóságra is képe-
síteni akarjuk ifjainkat, mikor jutna idejük a gya-
korlati tanításra és hol próbálgatnák ezt ? Talán 
künn a prot. árvaházban? Ez nem experimentá-
lásra van berendezve. Az érettségi vizsgái bizo-
nyítványból ugyan egy jó csomó tantárgy osz-
tályzata beírható lenne a nyerendő diplomába ; 
de pusztán csak a pedagogikumok is a theologus 
iíjú két első tanulmányi évét annyira igénybe 
vennék, hogy a tulajdonképeni theologiai tanul-
mányokra ezek szerint csak a két utolsó éve 
maradna, a mi igen kevés. Ha pedig együtt kel-
lene végeznie a két tanulmányt, az egyiket oly 
alaposan és terjedelmesen, hogy képesítő oklevelet 
nyerhessen tudománya alapján, a másikat oly ko-
molyan, buzgósággal s szintén terjedelmesen, hogy 
arra rá építhesse további ismereteit, hogy képzett 
és jó pappá lehessen: akkor mindenesetre vagy az 
egyik, vagy a másik dolognál felületes, haszontalan 
munkát végezne a theol. ifjú s egyáltalában nem 
volna megagaran t i a az iránt, hogy akár jó tanító, 



akár jó pap lesz. Vigyázzunk, hogy már magát 
a rendszert ne tegyük olyanná, hogy az önmagá-
ban rejtse a felületesség, a kontárság, a szellemi 
proletarismus feltételét. Sikert mindenben csak 
úgy érhetünk el, ha teljesen, egész lélekkel akar-
juk, a mit akarunk. És ha talán tekintettel arra, 
hogy a theologusok legnagyobb részének úgy is 
nem ez a diploma adand kenyeret, ez csak olyan 
salvus conductus majdan a tanítók támadása ellen, 
kik ha azt mondanák: jnem tudja ezt a nagy 
tudományt a tisztelendő úr*, legyen mire hivat-
kozni, hogy jigenis tudom, itt a diploma*, bizo-
nyos elnézést gyakorolnának a képesítő vizsgán 
a theologusokkal, azt hiszik, hogy a rosz akarat 
nem fegyvert kovácsolna-e abból s viszont a fiatal 
emberek nem rögtön észrevennék-e, hogy hát ezt a 
dolgot nem is kell nagyon komolyan venni, s nem 
szállítná-e át az első vizsgázó nemzedék mindjárt az 
utódokra, hogy csak tréfa az egész ? Már pedig ez 
nem szabad, hogy így legyen. Mert ha szükségét 
látjuk valaminek, hogy annak meg kell lenni, akkor 
legyen meg teljes komolysággal és rigorositással, 
ha pedig adiaphoronnak látjuk magunk is, egye-
nesen hagyjuk el. Szerintem elégedjünk meg any-
nyival, a mennyi pedagogikumot ifjaink eddig kap 
tak s mely őket egészen elégségesen képesíti a 
felvigyázásra, a kormányzásra. 

Képezzék a theol. akadémiák a leendő pap-
ságot úgy, hogy ez fenséges hivatásának magas 
színvonalán álljon, hogy legyen nagy és széles 
körű tudománya, becsületes, tiszta jelleme, erős 
kötelességérzete; képezzék ki ifjaink magukat 
önmunkássággal, gyűjtsenek magukba sok-sok 
ismeretet, hogy ó és új együtt legyen kincses-
házukban, nemesítsék szívüket, szokjanak a mun-
kához, hogy az legyen életelemük s midőn paro-
chiára jutottak, szüntelen a legszélesebb értelem-
ben vett lelkészi kötelességek hű betöltésében 
fáradozzanak, tanuljanak, hogy taníthassanak, fe-
gyelmezzék önmagukat, hogy fegyelmezhessenek, 
munkálkodjanak, hogy példát adjanak; legyenek 
szívélyesek, nyájasak mindenekkel, pillanatra se 
jusson eszükbe önmaguknak, hanem csak hivata-
luknak tekintélyt követelni; igyekezzenek a mellé-
jük rendelt tanítók felett szellemi fölényükkel s 
nem hivatali felsőségérzettel kitűnni és akkor 
nem lesz egy sem a tanítók között, ki azt me-
részelje mondani, ha valamiben tanácsot vagy 
utasítást ad neki: jiiem érti ezt vagy azt az úr, 
nincs tanítói diplomája!* A szellemi erő az egyet-
len jogos monarcha, minden más agyag lábakon 
áll! Az afféle beszédek különben is ama hosszú 
küzdelemnek még utóhangjai, melyet folytatott a 
lelkészi kar a tanítóval s megfordítva. E század 
elején is még a legtöbb helyütt ^csak tanító!* 
volt a tanító, >préczi*, jkosta* mellékneveivel 

szerencséjének tarthatta, ha a ntiszt. úr csizmáit 
megtisztíthatta. Neveket is nevezhetnék, hol ez 
így volt. S a hol a csizmatisztitás nem volt is a 
conventióban, volt lenézés, megvetés a büszke 
yÍrástudók* részéről. Egyszerre aztán eljött a 
>népnevelés országa* s a tanítói kar kezdte ma-
gát emancipálni minden felsőbbség alól s egy-
szerre önteltté lett, mint ^erster und vornehmster 
Stand.* Azt hitték, hogy mert elsőrendű ügy a 
nevelés ügye, hát ők is elsőrendek, ez ügynek 
pedig csak napszámosai. A mennyi erővel le van 
nyomva a rugó, ép olyannal peckelődik vissza, 
ha a nyomás megszűnik. Nos hát most ők csap-
tak vissza s most hogy ők ne vethessenek semmit 
szemünkre, hát adjunk tanítói diplomát papjaink 
kezébe ?! azoknak, kik jóval magasabb képeztetést 
nyernek; hisz már iskoláik is ezt feltételezik. 
Nyolc gymnasium, 4 évi akadémiai cursus itt, 
négy gymnasium és 4 évi praeparandia ott! Ré-
gen tanító lehet már valaki, mikor a theologus 
ifjú még csak diák. 

Sejti, érzi, látja mindenki, hogy ^valami rot-
had Dániában.* Baj van egyházunk és iskoláink 
egymáshoz való viszonyában s mindenféle reme-
diumot meg akarnak kisérleni épen legjobbjaink, 
hogy a viszás helyzeten, a bajokon segítsenek. 
Nagy áldozattal tartatnak fenn prot. felekezeti 
iskoláink, oly áldozattal, hogy épen ezek miatt 
speciális egyházi céljainkra alig tudunk valamicskét 
fordítani, mindent felemésztenek az iskolák s a 
tapasztalat mégis azt mutatja, hogy a míg egy-
felől tanítói karunk egészen kifelé gravitál az 
egyházkörén kívül, addig másfelől ez iskolákból 
épen magának a felekezetnek igen gyenge táma-
szai kerülnek ki, nem öntudatos, buzgó protes-
tánsok többé, hanem jó részben közönyösek, se 
hidegek, se melegek s még jó, ha egyenesen 
nem vallástalanok. Papjainkat kell hát tanítókká 
tenni — még pedig diplomával! Én is azt mon-
dom, hogy tegyük, de hivatalos diploma nélkül 
és pedig vegye kezébe a lelkész a vallástanítást. 
Erre van még az állam szemében is jogosítványa 
s ha e tárgyat jól kezeli, a diplomás tanító sem 
mondhatja neki, hogy ^nem ért a tanügyhez az 
úr*, mert épen a legnehezebben kezelhető tárgy-
ban mutat sikert. S ha mint vallástanító bement 
az iskolába a lelkész, oda, abba a kicsiny gyü-
lekezetbe, melyben a hogyan vet, majd úgy arat, 
egyszerre közelebb lesz önmaga a gyülekezetéhez, 
hívei ő hozzá, ő a tanítóhoz és viszont. S ha 
nemcsak mint felügyelő lép be az iskolába, ha-
nem mint maga is tanító, jobban észre fogja 
venni a hiányokat, jobban gondoskodhatik azok 
megjavításáról, türelmesebb lesz, ha maga is meg-
próbálja a tanítást, az iskolában előforduló bajok 
iránt s nemcsak mint főnök, hanem mint collega is 



fogja megbeszélni a tanítóval a dolgokat. A tanító 
és pap együtt^kell hogy munkálják Istenországát. 
A tanító az Úr kicsinyei között, a pap a felnőt-
tek közt. A tanító képesítve van amarra, a pap 
emerre s a mennyivel magasabb fokú képzettsé-
get igényel a felnőttek oktatása, annyival van 
ennek magasabb fokú képesítése, mely amazét 
mint kisebb fokút magában foglalja, ha bélyeges 
papíron nincs is megírva róla a bizonyságlevél. 
Ezért a tanító-képesítési oklevél nem szükséges. 
Nincs erre szüksége külföldön egyetlen papnak 
is és senkinek eszébe sem jut ilyeneket követelni. 
Pedig felekezeti iskola ott is van. így ott vannak 
pl. Hollandiában a jdiakonie* és a jchristelijke 
school* ok, melyek mindenikét az szülte, hogy 
az egyház látta miszerint az állam neki közönyös, 
vallástalan embereket nevel. Ez iskolák közvetlen 
az egyház fennhatósága alatt állanak, felügyelőik 
a lelkészek. Miután azonban még eddig külön 
tanító-képezdéket nem állíthattak, hát az állami 
tanitóképezdékből kikerült ifjakat a theologiai 
tudományokban képeztetik egy-két évig, hogy 
így nyerjenek egy háziasságot. Tehát épen meg-
fordítva cselekesznek, mint a mit most a duna-
melléki egyházkerület akar tenni, s a mit tett már a 
tiszántúli. Megfoghatatlan előttem, hogy mely inten-
tió vezette a dunamelléki egyházkerületet, mikor 
azt az u. n. paedagogiai vizsgát felvette a vizsga-
szabályzatba. Kétszer, juniusban és szeptemberben 
egy és ugyanazon tárgyakból, ugyanegy terjede-
lemben vizsgáznak a theologusok minden igazi 
ok nélkül. Csak annyit látok ez intézkedésből, 
hogy már 1884-ben meg volt a törekvés, hogy 
előbb-utóbb tanítói diploma akasztassék az ifjak 
nyakába. Pedig ez nemcsak nem helyes, de nem 
is szükséges. 

Hivatkozni szoktak s Sz. úr is hivatkozott 
arra, hogy sok helyütt van tanító-káplánság és 
lelkész-tanítóság, ezért kell diploma a theologu-
soknak, mert nem tudni, hogy közülök ki kerül 
majd ilyenre s az állam nem engedi meg képesítő 
oklevél nélkül a tanítást. Ez utóbbi tökéletesen 
igaz; de az már nem áll, hogy sok helyütt van 
tanító-káplánokra szükség; mert pl. a dunamelléki 
kerületben jelenleg épen 100 segédlelkész van s 
közülök csak 18 a tanító-káplán. Ha ezek taní-
tókul akarnak maradni, szerezzék meg a diplo-
mát ; de minek volna ez a más 82-nek? Sőt 
egyenesen kifejezem ama nézetemet, hogy a 
tanító-káplánságok mind inkább-inkább fogyasz-
tandók s helyük vagy rendes tanítókkal, vagy 
lelkészekkel töltendők be ; mert a tanitó-káplánok 
sem az egyik, sem a másik feladatukat teljes 
lelkiismeretességgel épen helyzetüknél fogva nem 
tölthetik be. A tanítónak is nem csupán az a 
feladata, hogy jól-rosszul, épen csakhogy kitöltse 

az órákat, sem a papnak nem az, hogy csupán 
a functiókat elvégezze, mindeniknek van még igen 
sok más, ha lelkiismeretes ember. Már pedig a 
tanító-káplán vagy lelkész-tanító csak épen úgy 
tudja egyeztetni kettős hivatalát, ha mindeniknek 
kötelességeit igen szűkre szabja maga elé. S oly 
helyeken pl. mint Dömsöd, Jász-Kisér, Laczháza 
jóformán egészen csak tanítók a segédlelkészek 
és csak igen egyszer s másszor papok. A tanító-
káplánságoknak s lelkész-tanítóságoknak ép úgy 
meg kell szűnni, mint megszűntek a rectoriák. 
Megszünteti őket nem egy egyházkerületi végzés, 
hanem az idő. Ez intézmények nemcsak a taní-
tás, de az egyházi élet kárával is járnak. A fiatal 
emberek ez állomásokon folyton változnak, s 
majdnem minden iskolai évben más-más vezetés 
alá kerülnek a gyermekek. Mindenik kísérletez 
velük s mire ő maga belejőne a tanításba, a 
gyermekek meg hozzá szoknának, már tovább 
megy megint. Egy még ideig-óráig fennállandó 
intézményért nem szükséges, hogy most kénysze-
rítsék az egyházkerületek a theologusokat tanítói 
diploma megszerzésére. Maradnak a missziói te-
lepek. No itt meg az állam nem oly szigorú és 
követelő, örvend, hogy valaki lendít egy kicsit a 
népnevelés ügyén. 

Teljesen tudom méltányolni ama buzgóságot, 
mely népiskoláinkat fenntartja, sőt egyenesen kí-
vánnám, hogy ez iskolák minél virágzóbbak len-
nének s bár egyet se adtunk volna ki kezünkből, 
mert iskoláinkban gyökerezett mint legtermésze-
tesebb és legszilárdabb talajban egyházunk; de 
ez iskolákat nem emeljük egy hajszállal sem ma-
gasabb niveaura, ha a lelkész növendékeknek 
tanítói diplomát adunk. Mert azok a jobbak, a 
tehetségesebb ifjak, azok, kiket igazi ínterna vo-
catio hozott a theologiai pályára, a kikben van 
igazi lelkesedés az egyház ügyei iránt, a kiknek 
hát igazán hasznát is venné az egyház, ha tanító-
ságra mennének: azok nem mennek el, ha diplo-
májuk van is; ha meg csak a gyengébbek men-
nek, örülvén a nagy bajjal megszerzett tanítói ok-
levélnek, úgyis reményük nem lehet a theologiai 
pályán boldogulni, akkor ezekbenbizony nincs semmi 
nyeresége az ügynek. 

E szempontból sem szerencsés s célra 
vezető a tanítói diploma megszerzésének általá-
nosan kötelezővé való tétele, mert nincs vele el-
érve a cél, hogy iskoláink színvonala s bennük a 
vallásos élet ereje emeltessék. Hogy mit kellene 
e tekintetben tenni? annak elmondása most nem 
ide tartozik s az adandó felelet nagyon messze 
elvezetne a fennforgó tárgytól, csak annyit kívá-
nok még elmondani, hogy a kifejtett okok alap-
ján fenntartatni óhajtom a dunamelléki egyház-
kerület eddigi intézkedését. 'Taníttassanak a pae-



dagogikumok úgy, a mint eddig taníttattak; de az 
u. n. paedagogiai vizsga (őszkor) egészen hagyas-
sák el, mert ennek mostani formájában absolute 
semmi értelme sincs és ne tévedjen a Dunamellék 
a tiszántúli kerület útjára, hogy kötelezővé tegye 
minden theologus iíjúra a tanképesítő oklevél meg-
szerzését. Anonymus. 

I S K O L A Ü G Y . 

Magunkról, magunknak. 
Olvasva Somogyi László ordasi tanító úrnak e lap 

38. számában »Az egyházkerületi közgyűlés után« című 
cikkre írt »Válasz«-át, elhatároztam, hogy — habár da-
rázsfészekbe nyúlok is — azt kiegészíteni megkísérlem. 
Mennyiben fog ez sikerülni: ítélje meg az elfogulatlan 
biráló. Hogy igazságos, tárgyilagos akarok maradni, arról 
lelkiismeretem tanúskodik. 

Mindenekelőtt ki kell jelentenem, hogy én avatot-
tabb tollú tanférfiút szerettem volna megszólaltatni e 
tárgyban, mint csekélységem s azért is hallgattam mind-
eddig ; de mivel a most említett »Válasz« — bocsásson 
meg cikkező kartársam — nem egészen felel meg vá-
rakozásomnak, azért vállalkoztam annak kiegészítésére. 

Tehát próbálkozzunk. 
Midőn e becses lap 24. számában a »Püspöki je-

lentést* olvastam, elszomorodtam. Bármint igyekeztem 
a tanítókról rajzolt képet kedvezőbb világításba magam 
elé állítani, 29 évi tanítói pályám tapasztalatait össze-
gezve, el kellett ismernem, hogy a püspöki jelentés nem 
nagyít, nem túloz; az igazságot leplezetlenül tárja fe l ; 
rámutat a baj gyökerére s hatalmas szavával felébreszt 
az elmaradottság szendergéséből. Helyesen tevé a fő-
pásztor, kinek figyelme mindenre kiterjed. Édes atyai 
szerető szigorral bánik ő velünk, gyermekeivel. Ismerjük 
el, hogy igaza van. Gondolkozzunk szavain. Kövessük 
jó tanácsait. Kötelmeink hívebb teljesítése által bizonyít-
suk be engedelmességünket, köteles hálánkat. 

A főpásztori jelentés nem vádol, nem Ítél el egy 
egész osztályt ; elismeréssel adózik a nem is épen ritka 
kivételeknek. Elismeri, hogy vannak jeles, képzett, buzgó, 
lelkes, fáradhatlan tanítóink s ezt — a hol módja volt 
reá — készséggel kijelentette s elismeréssel méltányolta. 
De kimondja azt ís, hogy tanítóink túlnyomólag nagyobb 
része, abban a három egyházmegyében, a hol őket 
egyenként megismerhette, s működésüket, módszerüket 
s az eredményeket megbírálhatta — nem áll hivatása 
színvonalán. 

Ismerjük el, hogy a főpásztor szavai igazak, hogy 
az igazság kimondásával gyógyítani, buzdítani szándé-
kozik. Vajha ezen szent szándékát megértenők mind-
nyájan, s örömére, megelégedésére munkálkodnánk az 
Úrnak reánk bizott veteményes kertjeiben, hogy mikor 
a mi kicsinyeink között is megjelenendik, örömkönyek 
ragyogjanak apostoli szelidségű szemeiben, mint ragyog-
tak ott az alsóbaranyai egyházmegye néhány iskolájá-
ban, hol szerencsés voltam a szelid lelkű apostolt, a 
gyöngéd nevelőt, a nagy paedagogust a gyermekek közé 
ülve, irigyelt modorával velők beszélgetve láthatni s tőle 
rövid idő alatt sokat tanulni. Mily sokáig beszédtárgya 
volt a gyermekek közt — hiszem, öreg korukban is az 
lesz — a kedves főpásztor megjelenése, kiről, míg kö-
zéjük be nem lépett, tiszteletteljes félelemmel beszéltek, 

de mikor szelid, nyájas szava megcsendült, felragyogott 
az ártatlan gyermekszem, eloszlott a félelem, bátorság 
szállt szívökbe s a nagy gyermekbarát kérdéseire kész-
séggel feleltek, s egy rövid órai időzése után távozván 
az iskolából, úgy megsiratták a kedves főpásztort, mintha 
örökre elvesztették volna. 

Pedig nagy lelkét, szeretetteljes bánásmódját örök 
emlékül ott hagyta. Az a bucsú-csók, melylyel egy 
szelid leánykának homlokát érinté, megelégedésének volt 
fényes bizonysága s örökké felejthetlen emlék gyanánt 
él apostoli alakja a mohácsi gyermekek és azok szülői-
nek szívében s áldva gondolnak vissza azon napra, me-
lyet a főpásztor nékik s nékem is, igénytelen tanítójuk-
nak oly kedvessé tett. 

Mily szép, mily lélekemelő, mily tanulságos volna, 
ha a főpásztornak egy ilyen megjelenése nemcsak a 
gyermekekre, de reánk is maradandó befolyást gyako-
rolna, s nem feledkeznénk meg egy pillanatra sem ma-
gasztos hivatásunkról. Mily szép, mily buzdító példa 
volna reánk, mint növendékeinkre nézve is, ha az isko-
lák legelső és legilletékesebb felügyelői, a lelkészek is 
mindannyian olyan bánásmódot, olyan leereszkedő, de 
mégis tiszteletet parancsoló modorral forgolódnának kö-
zöttünk, mint forgolódott a főpásztor, kinek dorgáló 
szavai — ha voltak is i t t-ott — fájdalmat nem okoz-
tak senkinek, mert azok is a szeretetnek hangjai 
voltak. . . . 

De legyünk igazságosak. Hogy sok tanító elhanya-
golja kötelességét, annak nem mindig a képességhiány 
az oka. A helyi körülményekben keresendő s többnyire 
fel is található az. 

Ha a tanító csak egy szemernyi önérzettel bír, ha 
szorgalma s igyekezete által annyira mívelte magát, hogy 
véleményét nyilvánítani merészli, ha a társadalmi téren 
a közügyek előmozdítása körül kifejtett fáradozásaért 
tisztelet környezi: ez már nagy bajnak szerzője lészen 
sok helyen. Ha gondolatainak a nyilvánosság terén han-
got ád, ez nem előnyére, de hátrányára szolgál. Tudok 
rá esetet, hogy egy régi tanító azért nem pártfogoltatott 
egy különben igen tiszteletre méltó lelkész által, mert 
»nem szeretem — úgymond — a pennás tanítót«, s bár 
a gyülekezet óhajtotta volna tanítójának, maradt a cse-
kélyebb jövedelmű állomáson. Szegény barátom, pedig 
ártatlan cikkeiddel egyedül a közjót óhajtád szolgálni 
minden haszon, minden számítás nélkül, s mi lőn jutal-
mad? Mellőztetés! S az ilyen tanító, bár hivatalos teen-
dői körül a legnagyobb szorgalmat fejtse is ki : mindig 
ákad ember, ki a kákán is csomót keres, ki a tiszta 
igazságot is elferdíti. 

Kitől várhat ilyen esetben igazságszolgáltatást a 
tanító ? Természetesen lelkipásztorától. De mit tapaszta-
lunk ? Azt, hogy legtöbbször mégis a tanító húzza a 
rövidebbet. Ilyenkor, ha a tanító a lelkész igazságérze-
tére hivatkozva, pártfogásért esdekel: meghallgatást is 
csak ritkán, pártfogást még ritkábban fog nyerni. 

A lelkészek egy nagyobb része — tisztelet a ki-
vételeknek — még ma is szereti fitogtatni hatalmát, sőt 
szeret azzal vissza is élni. A testvéries viszony, melynek 
pedig meg kellene lenni, a legtöbb helyen még nevéről 
sem ismeretes. Pedig a kölcsönös bizalom hatványozza 
a munkaerőt. A szeretetteljes bánásmód, az atyai jóin-
dulatból származott tanács, útbaigazítás senkinek nem 
eshetik rosszul. De a hol a mindenkivel közös emberi 
gyarlóságból elkövetett kis hibákat, fogyatkozásokat 
nagyra fúja a rossz akara t : nem csuda, ha az előhaladás 
helyett visszaesést, a tisztelet, a bizalom helyett vissza-
vonulást, tartózkodást, a hivatalos teendők körül egy-



kedvűséget fogunk tapasztalni még azoknál is, kik más-
különben kellő képessséggel, szorgalommal rendelkeznek. 

Ezzel nem azt akarom mondani, mintha közöttünk 
is nem volnának magukról s kötelességeikről megfelejt-
kező, hányi-veti emberek, kik lerázva magukról az iskola 
porát, azt vélik, hogy a bölcsességet kanállal ették, s 
hogy önmívelésre, társadalmi rutinra, a felsőbbek iránti 
tiszteletre semmi szükségük nincsen. Az ilyenek aztán 
nem hogy kikérnék lelkészeik tanácsát teendőikre nézve, 
de ha szükség esetén elláttatnak is ezekkel: hetykén 
visszautasítják. Vannak, kik idősebb kartársaikat is úgy 
tekintik, mint lomtárba való ócskaságokat, s az illem sza-
bályaival homlokegyenest ellenkező tiszteletlenséggel bán-
nak velük s beszélnek róluk. 

Hát bizony — mint minden pályán — úgy a tanítók 
között is vannak ilyen félszegúszók. De ha megtöri őket 
az élet ezer fogú kereke: ezek is szelid bárányokká 
lesznek, csak a bánásmód legyen tapintatos. Példákat 
tudok rá. És itt nyílik már legszebb tere a lelkésznek 
a cura pastoralis szeretetteljes alkalmazásával. Aki té-
ged kővel, te azt kenyérrel, mondja idvezítőnk. Jó tet-
tekkel, szeretettel nyerjük meg az eltévedteket. 

Ne tessék azonban elhinni, hogy csak a tanítói 
osztály tagjai volnának egyedül annyira elmaradva, hogy 
függést ismerni egyedül ezek nem akarnának. A társa-
dalom minden osztályában találkoznak oda nem illő 
egyének, de sehol nincsenek kitéve oly szigorú kritiká-
nak, mint épen a néptanítói pályán. Az igaz, hogy 
nincs is annyi felülbíráló, annyi parancsoló egyetlen pá-
lyán sem, s hogy ezeknek jóindulatát megnyerhesse, meg-
őrizhesse : sokszor önérzetével is ellenkezésbe jön, kivált 
ha anyagi existentiája kényszerítő hatással nyomakodik 
reá. Igen, az anyagi nyomás alatt elveszti idővel szellemi 
függetlenségét is az anyagiakra utalt ember; a nélkülö-
zés, a szükség megtöri a legerősebb lelket is. 

Mindenekelőtt tehát anyagi függetlenséget kérünk. 
Ha a tanítónak napról-napra anyagi gondokkal kell küz-
denie : legalább is méltánytalanság tőle kívánni, hogy 
egyedül hivatalának éljen. Hasson oda a törvényhozó 
testület s az egyházi felsőbbség, hogy a tanítói fizetések 
rendeztessenek s úgy állapíttassanak meg, hogy társa-
dalmi állásához mérten tisztességesen megélhessen; mert 
csak akkor munkálhat a lélek jó kedvvel, ha annak por-
sátora a mindennapiakban nem szűkölködik. A családapa 
csak akkor végezheti nevelői, tanítói tisztét nyugodtan 
s odaadólag, ha saját magát és gyermekeit nem kell a 
kíváncsiak elől szobájába zárni a testi ruha hiányossága 
miatt. Pedig ilyen példákat is tudnék fölhozni. Ezen utóbbi 
bajon lehetne ugyan segíteni az olyan inhumánus tanács 
követése által, mi az a minőt egy gyermektelen lelkész 
adott egy sok gyermekkel megáldott kartársamnak, 
midőn ez előtte panaszkodott s fizetésjavítást kért. E 
drasztikus modorban adott tanácsot elhallgatom, az ol-
vasó úgy is eltalálhatja. A gyermekes apa nem köszönte 
meg, de nem is követte a lelkipásztor szájába nem illő 
tanácsot. Isten segedelmével fölneveli azért apró gyer-
mekeit, ha fizetésjavítást nem kapott is. 

És itt magamévá teszem Somogyi László kartár-
samnak azon indítványát, hogy a tanítói állomások jö-
vedelmük és a tanítók készültségük s felmutatott mun-
kásságuk alapján osztályoztassanak. A dolog mikéntjére 
nézve akkorra tartom fel nézeteim elmondását, ha a most 
fölvetett eszme elfogadtatik. 

Magamévá teszem S. L. kartársamnak azon indít-
ványát is, hogy a tanítóképezdébe ne vétessék föl kellő 
előkészület nélküli egyén ; noha elismerem s tapasztalat-
ból tudom, hogy az iparos pályáról tanítóképezdébe 

lépett ifjúból is jeles tanító vált idővel, ha kedvező vi-
szonyok mellett belső hivatást is érzett magában s így 
a képezdében nyert alapra önszorgalma s a lelkésztől 
nyert felvilágosítások által folyton építkezett. Erre is 
tudnék néhány példát fölemlíteni. Mindazonáltal fölötte 
kívánatos, hogy legalább is hat gimnáziumi osztályt vé-
gezzen a képezdébe lépő ifjú. Hogy pedig ezt elérjük, 
ismét az anyagi függetlenségre kell törekednünk ; mert 
3—400 frtos állomásokért a tehetséget érző ifjú nem 
fogja magát a tanítói pályára kárhoztatni, midőn egy 
olvasni, irni tudó, felsőbb iskolákat nem végzett egyén 
ugyanannyi fizetés mellett tisztességes hivatalokra alkal-
maztatik, s mellékjövedelemre is számíthat, míg a tanító 
fizetése — legtöbb helyen naturálékkból állván — csak 
papiroson üti meg a minimumot. Pedig az is megtör-
ténhetik, hogy az eddigi díjleveleket megnyirbálják, s 
a hol eddig a halottak búcsúztatása szokásban volt, vagy 
egészen eltörlik, vagy bizonyos korévhez s papi functió-
hoz kötik minden kárpótlás nélkül, miáltal számbave-
hető mellékjövedelemtől fosztatnak meg az illető tanítók 
a lelkészek előnyére. Én sem vagyok barátja a verses 
búcsúztatásoknak, szerintem legszebb az egyszerű imával 
való temetés, de a hol az, mint egyik főjövedelem sze-
repel, illő és méltányos dolog, hogy beszüntetés esetén 
kárpótoltassék. 

Ha valahol, úgy a tanítóí pályán kívánatos, hogy 
ne a megélhetés ösztöne, de a belső hivatás vonza az 
embert, mert ha ez hiányzik s mellé az anyagi gondok-
kal kell nap-nap után küzdenie: lehetetlenséget kívánunk 
tőle, ha azt kívánjuk, hogy egyedül hivatalának éljen. 

És épen ezen okból szabad legyen azon nézetem-
nek kifejezést adni, hogy föld-, rét-, szöllőből álló fizetést 
sehol nem adnék a tanítónak, hanem azoknak 10 éven-
ként tisztességesen megállapított jövedelmét készpénz-
ben ; mert a gazdálkodás nemcsak sok időt elrabol, de 
annak ezerféle hibája levén, a tanító figyelmét nagyon 
is megosztja Egy rosz termés, csekély ár, reményeit, 
számításait keresztül húzza s minden a tanügy hátrányára 
van, mert a gond- s bajjal küzdő egyén igazán csak 
immel-ámmal végzi kötelességét minden pályán. 

Az önmívelődés eszközeit, a tanító-egyleti könyv-
tárak felállítását én is szükségesnek tartom s e célra 
magam is közreműködtem, áldozatot Ís hoztam eddig 
is, tehetségem szerint ezután is mindent megteszek ez 
ügyben, de a legjobb könyvet is csak akkor tanulmá-
nyozhatjuk sikerrel, ha nyugodt, gondmentes életünk 
van, ha gyakorlatilag Ís szemlélhetjük a paedagogia 
vívmányait; azért is melegen ajánlom a tanítóegyleti 
gyűléseken a gyakorlati előadások pontos megtartását, 
mert nincs olyan hitvány iskola, melyben valamit tanulni 
nem lehetne. A hibának felismerése már magában vív-
mány s annak elhárítása sok tanulságos eszmecserére 
alkalmat szolgáltat. Ajánlom e cél sikeresebb elérhetése 
végett az egyleteknek kisebb körökre osztását, s a ván-
dor gyűlésezést. 

Hogy a népiskolai tanterv nem vihető keresztül az 
egy tanítóval biró iskolában, ezt már belátta maga a 
közoktatási miniszter úr is, s többször felhívta az elemi 
tanítókat a tanfelügyelőkhöz intézett körlevelében, hogy 
az elemi népiskolákban legtöbb gond fordíttassák az ol-
vasás, írás, számolásra; a reáliákból csak az életre leg-
szükségesebb dolgok taníttassanak, ezek is az olvasó-
könyv alapján. Es ez helyén is van. Én csak azt teszem 
még hozzá, mint felekezeti tanító, hogy ezek mellett a 
vallásos erkölcsi nevelés legyen legfőbb teendőnk. Nevel-
jünk a hazának hű honfiakat és leányokat, az egyház-
nak buzgó, vallásért élni-halni kész tagokat. S ha az 



ezekhez szükséges tudnivalókat saját jó példaadásunkkal 
közkinescsé tesszük : megtettük kötelességünket, s meg 
lesznek velünk elégedve fent és alant. 

Ime ezeket láttam szükségesnek elmondani a S. L. 
kartársam cikkének kiegészítésül. Őszintén, meggyőződé-
sem szerint szóltam. Vádolni, sérteni senkit nem akartam. 

Szabad legyen még azon kérést intézni prot. egy-
házunk vezérfiaihoz, oszlopembereihez s lelkészeihez, hogy 
ne törjenek pálcát egy egész osztály felett, habár annak 
tagjai között magukról megfelejtkezők is találkoznak. Igye-
kezzenek inkább az ilyeneket szeretettel magukhoz emelni. 

Ti hozzátok is van egy bizalmas kérésem, tanító-
társaim 1 Legyen mindenekelőtt szent kötelességetek tel-
jes bizalommal, odaadó szeretettel viseltetni azok iránt, 
kikkel sorsotokat összekötötte a gondviselés. 

Egy közös célért küzdünk, a nép felvilágosításáért 
s jóvoltáért. Legyen e nagy munkában közös vezérünk: 
a kölcsönös bizalom, a mindenre kész emberbaráti szeretet. 

Filep Endre, 
^-g.-tanító. 

T Á R C A . 

Magyar ref. papok Csehországban. 
i. 

A »Budapesti Hírlap« keddi számában »Magyarok 
Csehországban* című közlemény jelent meg, melyben 
egy előfizető nagy meglepetését nyilvánítja a fölött, hogy 
egy mult századi kimutatásban a csehországi helv. hitv. 
lelkészek sorában egész sereg magyar nevet talált. A 
neveket elő is sorolja s végül azt kérdi, vájjon hová 
lettek e magyar papoknak az utódjai ? 

A régi cseh királyságban, melyhez Morvaország és 
Szilézia is tartozott, II. Ferdinánd csehországi helytar-
tója, hg Liechtenstein Károly, a császár nevében közzétett 
rendeletével még 1621-ben eltiltotta a protestánsokat nyilv. 
istenitisztelet tartásától.*) Attól fogva a protestánsok sorsa 
ama hármas királyságban szakadatlan mártiromság. Foly-
tonos üldözések között, minden istápjuktól megfosztottan, a 
szegény prot. parasztok egyedül a félreeső hegyi vidékeken 
3 a rigók honában* áldozhattak Istenöknek, ott is csak titok-
ban. Színleg katholizálniok kellett, de azért krypto-kalvi-
nisták maradtak; épúgy mint mi nálunk a szombatosok 
részint kálvinistáknak, részint unitáriusoknak vallották 
ugyan magukat, de azért mindaddig, míg a zsidó vallásra 
át nem tértek, híven megőrizték judaizáns hitvallásukat. 

A cseh, morva és sziléziai protestánsokat siralmas 
helyzetükbői II. Józsefnek 1781-ben kiadott türelmi pá-
tenseváltot ta meg. A nyilt parancsban adott áttérési enge-
délynek az lett a legelső következménye, hogy mindjárt az 
első évben egyedül Szilézia területén 2511 egyén nyilvá-
nítá magát protestánsnak.**) Országszerte újabb és újabb 
gyülekezetek alakultak. Papjok azonban nem volt egy 
sem. Honnan vegyenek lelki vezéreket? ez volt a főkér-

*) K. Kuzmány: Urkundenbuch zum oesterreichisch-ev. Kirchen-
recht. Wien, 1856. S. 39. 40. 

**) G. Biermann: Geschichte der evang. Kirche Oest. Schlesiens. 
Teschen, 1859. S. 14. 

dés. Kezdetben kisegítőnek kaptak is néhány ágost. ev. 
lelkészt. Ámde a hussziták ivadékainak sehogy sem tet-
szettek az előttük gyűlölt katholicismusra emlékeztető jel-
vények és szertartások, melyeket az ág. ev. papok al-
ka'maztak. Ezért irta már 1782-ben Csernánszki János ak-
kori ág. ev. bányavárosi superintendens és selmeci lelkész, 
a tiszáninneni ref. szuperintendenshez, Szalay Sámuel 
miskolci paphoz ez emlékezetes sorokat : »Kedves test-
vér, küldj a te vallásodon levő papokat Morvába és 
Csehországba, mert az enyémeket nem fogadják el.« A 
császártól is parancs ment Tiszamellékére, hogy lássa el 
papokkal az újonnan alakult cseh, morva, és sziléziai ref. 
gyülekezeteket. A protestánsok bécsi udvari ágense, Nagy 
Sámuel, valamint gróf Kinsky Fülöp csehországi nagybir-
tokos egyaránt sürgette Szalayt, küldene minél elébb 
misszionáriusokat a lelki vezetők híjával levő eklézsiákba. 

Tiszáninnen azonban nagy nehézséget okozott a 
nyelvkülönbség. Csehül egy pap sem tudott az egész kerti < 
letben. Voltak azonban ott már a reformátió korában ala-
kult s azóta fennálló tótajkú református községek, melyek-
nek prédikátorai tótul tudva, rá merték magukat szánni arra 
a föladatra, hogy a cseh nép között misszionáriusi teen-
dőket végezzenek. Két felsőzempléni ref. pap, Kovács 
Ferenc alsókemencei és Jessenius Joel lasztóci lelkész, 
itteni tótajkú gyülekezeteiket odahagyva »Isten nevében 
el is mentek és hivatalt nyertek az új földön, hol akkori-
ban sok volt az aratni való, de annál kevesebb az arató.« 

A két misszionárius megérkezése még jobban fo-
kozta az árva gyülekezetek buzgalmát és sovárgását. Es 
ismét megindult a levelezés a csehek és a magyarok 
közt. Morvaországból követek is érkeztek, azzal a hirrel, 
hogy periculum in moraj ne késedelmeskedjenek, küld-
jenek prédikátorokat, s ők örömmel fogadják, még ha 
az ő nyelvöket nem is tudják. Idővel majd megtanulják 
a csehországi ílingua vernaculá«-t. 

Tiszamellékén most újra megkezdődtek a tanács-
kozások, melyeken végre csakugyan megtalálták a célra 
vezető utat és módot. 1782 szent Mihály havában a 
sárospataki kollégiumban kihirdettetett, hogy az esti hat 
órakor tartatni szokott isteni tiszteleten jelenjék meg vala-
mennyi úgynevezett tógátus theologus, mert nevezetes 
dolgok fognak publikáltatni. 

A mondott időben teljes számmal vonult be az 
ifjúság az auditóriumba, hol az akkori rektor professzor, 
Szentgyörgyi István uram állott föl a szószékbe. Meg-
ható beszédet mondott. Előadta a türelmi rendelet áldá-
sos következményeit. Ime a morvák és csehek is szaba-
don imádhatják az egy igaz Istent, az ő Istenöket. Á m d e 
nincsenek lelkipásztoraik. »Edes fiaim — így végzé be-
szédét — az evangélium terjesztéseért, a Jézusért, szán-
játok rá magatokat, hogy elmenjetek abba az országba, 
ha csak egy kevés időre is. Isten ád majd nektek erőt 
a munkára, a mi atyai áldásunk pedig kisérni fog ben-
neteket. Ne rettentsen el titeket, hogy annak a nemzetnek 
a nyelvét nem ért i tek: lám az apostolok is úgy menének 



idegen nép közé. Én elvárom elhatározástok at, melyre 
az úr isten adjon nektek kegyelmet és áldást.®*) 

Másnap egymásután jelentkeztek a misszióra kész 
tógátusok, úgymint : Szalay József, Végh János, Kovács 
András és Molnár Péter, kik a következő évben papi 
vizsga után fölszenteltetvén, együtt indultak a hosszú 
útra, apostoli tevékenységök szinhelyére. 

1783 s 84-ben egész rajokat bocsátott a s.-pataki 
kollégium a csehek földjére. Akkor mentek oda lelki 
pásztorokul: Ákos András, Bacsa Máté, Baka László, 
Bari Mihály, Bereti István, Bodnár János, Breznai János, 
Csider Imre, Csomor János, Fazekas György, Gál István, 
Gál Mihály, Galambos Sámuel, Kaposi Sámuel, Kazai 
János,**) Kiss Benjámin, Marton Dániel, Orosz Sámuel, Ri-
mány István, Sallay János, Sikora Péter, Szalatnay János, 
Szegő András, Szeremlei István, Szeremlei Samu, Szűcs 
Sámuel, Tardy Mózes, Toronyai Miklós és Túróczy János. 

A pataki diákok kezdetbea semmit sem tudtak 
csehül. Gyűléseiken magyarul tanácskoztak s jó ideig 
magyarul végeztek minden egyházi szertartást. S miként 
napjainkban a moldvai csángók olasz papjai mellett Írás-
tudó falubeli magyar emberek a kántorok, úgy akkoriban 
a csehországi magyar papok kisegítői falubeli katonavi-
selt emberek közül válogatott kántorok voltak. E ha-
sonlat azonban mégis biceg egy kevéssé. Mert a jelen-
legi moldvai r. kath. papok közül, egy született magya-
ron kívül csak egyetlenegy, t. i. páter Dominicus Mig-
líorati forrófalvi pap tud beszélni hívei nyelvén; míg 
ellenben a Csehországba ment magyar papok első köte-
lességöknek ismerték : megtanulni azt a nyelvet, melyen 
híveik beszéltek. Időjártával meg is tanulta legnagyobb 
részök. A ki pedig nem sajátíthatta el hívei nyelvét, az 
meg sem tudott szokni közöttük s mihelyt szerét ejthette, 
visszatért szülőföldjére. 

Szent lelkesedés s mély vallásos buzgalom kellett 
ahhoz, hogy a misszió sikerüljön. Nemcsak a nyelvi ne-
hézség, hanem az egyenes üldözés is súlyosítá a kiköl-
tözött magyar papok helyzetét. Kaposi Sámuelt, meg 
Szalay Józseret majdnem agyonkövezték. A környékbeli 
r. kath. lakosság husszitáknak gúnyolta a prot. népet, 
mely az ország legszegényebb lakosaiból állott. Szénége-
tők, favágók, erdőcsőszök, tömérdek zsellér: im ily nép-
elemekből állott a cseh prot. eklézsia. 

Templomaikat csak itt-ott tudták megépíteni. Jó 
ideig szabad ég alatt vagy csűrökben tartották az isten-
tiszteletet. Ám magyarországi hitfeleik ekkor sem felejt-
keztek meg róluk. Az ország minden részében gyűjtéseket 

*) »Nachricht von der Entstehung der reformirten Gemeinden 
in Böhmen. Verfasst und beschrieben von Johann We'gh, d. z. Prediger 
der ref. Gemeinde zu Nebuschell. 1819.1 Eredetije a s.-pataki főiskola 
könyvtárában. Tóthpápai kivonata után ismertette Szentpéteri Sámuel : 
Sárospataki Füzetek. IV, 149—153 lap. 

**) Semté§-i pap lett. Kazai Jánost 1779-ben pataki kollégiumi 
seniorúl említi Szombathi: A sárospataki ref. kollégiomnak históriája. 
Sárospatak, 1809. 38. 1. Nem tudom, hogy ez emigrált-e vagy valamely 
név-rokona. 

rendeztek számukra.*) Malomvizi Kendefi Elekné és gróf 
Bethlen Györgyné Erdélyből küldtek számukra urasztalá-
hoz való ezüst kelyheket, tányérokat, aranynyal himzett 
abroszokat stb. Egyéb erdélyi mágnások, valamint egyes 
eklézsiák is busás adományaikkal segítették az új gyü-
lekezeteket.**) 

Már 1795-ben teljesen szervezve volt a csehországi 
ref. egyházkerület. Hét eklézsia kivételével, a többiben 
már rendes papok hirdették az igét. Szűcs Sámuel chleby-i 
lelkész volt a szuperintendens. A podebradi egyház-
megyében esperes Baka László horátev-i pap (később 
szuperintendens), lelkipásztorok: Sallay János, Szűcs Sá-
muel szuperintendens, Molnár Péter, Szegő András, Tardy 
Mózes, Csomor János, Végh János, Kazai János. A prágai 
egyházmegyében esperes Turóczy János, krábsíce-i pap, 
lelkészek: Fazekas György, Csider Imre, Rimány István, 
Szalatnay János, Kaposi Sámuel, Kovács Tamás, Sikora 
Péter, Bacsa Máté/A chrudimi egyházmegyében esperes 
Breznai János, velim-i pap, lelkipásztorok : Szentmártonyi 
Pál, Bereti István, Iványi István, Gál Mihály, Szeremlei 
Samu, Kiss Benjámin, Gál István, Ákos András és 
Galambos Sámuel. Az egyetlen Iványí István, dvakaco-
vícei pap kivételével, a többi valamennyi volt pataki tó-
gátus theologus.***) 

A következő, 1821-ig terjedő időszakban, még 
egyre tartott a magyar papok kivándorlása Cseh- és 
Morvaországba. Akkor mentek oda Kun Sándor, előbb 
klobouki, később nuslaui pap és esperes; Szántay János 
proseci, Lenkey László bosini, Kossuth János cernilovi, 
Soltész István velenicei, Nagy György wanowitzi, Mé-
száros Péter lipthali és Simon János klobouki lelkész. 

Időmultával újabb elemek is járultak a régiekhez. 
A csehországi református falvak lakosai ugyan úgy cse-
lekedtek, mint ugyanabban az időben nálunk a bácskai 
és tolnai sváb ref. új telepítvényesek. Kiválóbb tehet-
ségű fiakat magyar prot. főiskolába, t. i. Patakra adták, 
azzal a szándékkal, hogy ott papokká neveltessenek s 
hazatérve a cseh gyülekezetekben alkalmaztassanak. Az 
első ily növendék, tudomásom szerint Kubes Mátyás 
volt, ki iskoláit Sárospatakon végezvén, ott 1811-ben 
contrascribává s a felsőbb syntaxisták praeceptorává lett, 
s még ugyanabban az esztendőben Csehországba ment 
lelkészül, f) Ő volt az első cseh származású pap a cseh-
morva eklézsiákban. Rajta kívül kizárólag magyar nem-
zetiségű papok vezették a cseh prot. egyházakat egész 

*) Lásd a slavóniai, magyar-rétfalusi ref. egyház jegyzőkönyveit 
az 1785-ik évről. . ^ 

**) Magyar Kurír. Bécs, 18. máj. 1790. 560 lap. — Sárospataki 
Füzetek. VIII. S30. 

***) Novi ecclesiastico-scholastici Annales eyangeticorum Augustíinae 
et Helveticae confessionis in terris Austriacis. Schemnicii, 1795. IV. 
46—50. lap. . . 

»Anno 1811. die ló. jan. Senior constitutus Steph. Fancsik, 
contrascriba Matthias Kubesch. Eodem, die 9. martii ecclesiae in Bo-
hemia futurus. Tunc contrascriba constitutus Alexander Kiss, qni si-
mul syntaxeos superioris praeceptor classicus est.« Szombathi: Hist. 
scholae ref. Sárospatakiensis. Sárospatakini, 1860. p. 218. 



1821-ig, a midőn a bécsi theologiai fakultás felállíttat-
ván, ott nevelkedett ausztriai illetőségű, bár jobbára ma-
gyar származású papok foglalták el a megüresedett lel-
készi állomásokat. 

Az utolsó cseh származású theologus Patakon, 
Vedrál Ferenc volt, ki 1821-ben ugyanott hunyt el, s 
a kollégiumi nagy kántus gyászéneke kisérte nyughe-
lyére.*) Ballagi Aladár. 

A tudományos s különösen az egyháztörténelmi 
seminariumokról. 

(Vége.) 

12. Az egyháztörténeti seminarium módszere. 
A tudományos gyakorlati oktatásnak, seminariumi 

munkálkodásnak hiába tűzünk ki szép feladatot, ha a 
módszerrel, vagyis az oktatás és munkálkodás vezetése 
* miként «-}éve\ nem vagyunk tisztába, avagy tán keveset 
gondolunk. 

A methodus a seminariumi oktatásban körülbelül 
az, a mi művészetben a s ty l ; általa juthatunk a munka 
sikere vagy sikertelenségének a nyitjára. Ha mindennek 
e világon: e seminariumi munkálkodás vezetésének is 
meg vannak a maga törvényei, mely törvények szerint 
való eljárás módjában keressük a jó methodust. Épen 
azért, nevezett törvényeket nem ismerő, vagy általában 
meg nem tartó, vak és tervnélküli működés, mely ügyet 
a tudományos gyakorlati oktatás eszközeire, formáira, 
alapelveire, az anyag megválasztására, beosztására nem 
ve t : nem lehet a követendő eljárás. A működésnek ön-
tudatosnak, mások tapasztalásain és saját megfigyeléseken 
alapulónak, személyi s tárgyi viszonyok különféleségét 
szem előtt tartónak kell lennie. 

Oh a jó methodusnak fontos követelményei vannak. 
Mindenekelőtt szükséges annak ismerete s azután alkal-
mazása. E kettő, de különösen az utóbbi a »conditio sine 
qua non.« »Das Wissen der Methode genügt nicht : das 
methodische Thun die0 4) Hauptsache ist.< S ez utóbbi-
hoz könyvekből el nem sajátítható jellemtulajdonságok 
is tartoznak, a mi észbeveendő minden fő , de különösen 
papképző tanintézeten, hol a belső s a külső, theoria s 
praxis, indító ok és cselekedet, személyi tulajdonságok 
s tárgyi előkészítésnek egymással kapcsolata olyannyira 
nem másodrendű fontossággal bír. 

Nézzük már most közelebbről: mily módszert kell 
követnünk az egyháztörténeti seminarium feladatának 
megoldásában ? Más szóval, miben áll a fentebb ismer-
tettük feladatnak megfelelő terv és törvényszerű eljárás, 
és mik a célra vivő eszközök ? 

Az első, a mit a seminarium vezető tanárának — 
szerény véleményünk szerint — szem elől tévesztenie 
nem kellene, maga a seminarium tagjainak olvasmánya. 
Hogyan ? még az olvasást is ellenőrizze a professor ? — 
kérdheti szabadsága érzetében sértődött egynémely theo-
logiai akadémikus ? 1 Hát igaz. Csakhogy az ellenőrizésnek 
olyan módja legyen, hogy az illető akadémiai hallgatók 
maguk keressék fel a tanárt s kérjék tanácsát arra nézve, 
hogy mit olvassanak. És boldog azon főiskolai tanító, 
kit tanítványainak bizodalma imigyen felkeres s ki nagy 
örömet is érez akkor, midőn nekik útmutatást adhat, s 
ők azt követik is, de boldog azon ifjú is, a ki tapasz-

*) Orbán József: A sárospataki énekkar története. Sárospatak, 
1882. 64. 1. 

64) Schwartz—Curtmann »Lehrbuch des Unterrichts* 5. 1. 

taltabbak tanácsán járva, korán megtanulta azt, hogy 
mit kelljen és miképen kelljen olvasnia. Mi itt különösen 
egy szabályt merünk jó lélekkel ajánlani, ismeretes az 
(csak meg kell tartani), így szól: »Inkább keveset, de 
jól és jót.« Lám, a németek ünnepelt történetirója Ranke 
sokat tudott, pedig — mint mondják róla — nem sokat, 
de mindig válogatva, olvasott. 

Theologiai fakultásainkon az egyháztörténet tanárai 
tárgyuk előadása alkalmával sokszor szólnak történeti 
forrásokról, beszélnek azok jelentőségéről, buzdítanak 
ilyenek tanulmányozására. No, ha buzdítanak, adják is 
és a hallgatók kérjék kezökbe a fontos műveket. Könyv-
tárainkban mindenesetre akadnak kútfő értékkel biró 
munkák az ó-kori irodalomból, a középkori krónikásoktól 
s evang. egyházunk múltjából; olyanok pedig nemcsak 
akadnak, hanem számuk legio, melyek az eredeti forrá-
sok emlékét megőrzék. Csupán az olvasásra várnak, 
olyika pedig a feltámasztásra sok manuscriptummai együtt. 
S az újabbkori történetíróktól is ifjaink mennyit tanul-
hatnak : egy-egy Hase, Nippold, Maucaulay, Thierry, 
Rank?, Mommsen nagyszabású munkáiból; vagy a 
magyar nemzet történetének mívelői közül : Horváth, 
Szalay, Teleky, Thaly, stb. szellemi termékeiből 1 Csak 
a szegény magyar prot. egyháztörténet legújabb irodal-
mának az egy kiemelkedő Révész alakján kívül, tisztelet 
a nyomain járóknak, valamint azoknak is, a kik egyéb 
dolgaikban eljárván, gondolnak olykor-olykor ide is, 
nagy munkásai nincsenek 1 Mert bizony csak vessük 
össze a mi legjobb kísérleteinket a magyar polgári tör-
ténet derekabb mívelőinek termékeivel: az Összehason-
lítás megmondja az igazat, t. i. hogy hátra vagyunk. 
De azért a mink van, megbecsüljük s adjuk oda a jövő 
nemzedék kezébe. 

Az olvasásnak irányítása, szabályozása igen jó elő-
készítés a tulajdonképeni tudományos seminariumi g y a -
korlatokhoz. Azon teremben, hol e gyakorlatok folynak, 
sok mindenféléről lehet és szükséges beszélni és tenni. 
Itt van helye nevezetesen az eredeti forrásművek közös 
komoly kritikai olvasásának s egyéb kútfőkkel (a magya-
roknak például a külföldiekkel) való egybevetésének ; itt 
az oklevelek, régi Írások s nyomtatványok (krónikák) 
betűzésének; a múltban folyt vagy a jelenben folyó 
tudományos vitakérdések, problémák, napikérdések, me-
lyeket a cursorius leckéken legfeljebb ha érinteni lehet 
megbeszélésének; a legújabb írók művei s általában 
alapvető történeti művek ismertetésének, megértésének, 
megbirálásának; speciális kérdések tárgyalása megfej-
tésének ; feliratok, történeti emlékek bemutatása, magya-
rázásának muzeumok megszemlélésével kapcsolatban, s 
egyéb a történeti érzék fejlesztése s történeti (értsd itt 
különösen egyháztörténeti) ismeretek gyarapítására szol-
gáló módszeres gyakorlatoknak. 

Mindez közös működés tanítványok s tanár között, 
(mely közös működésből természetesen, ha kezdet ne-
hézségeivel kezdődik az intézmény, a jóval nagyobb rész 
a tanárnak jut). 

A közös működéshez hozzájárul aztán a tanulók 
önmunkássága. S ez igen fontos része a seminariumnak. 
Önálló munkálatokkal mutassák be a seminaristák, hogy 
mit tanultak, és olvastak s miképen képesek azt fölhasz-
nálni. S midőn dolgoztak, tudniok, mert meg kellett ta-
nulniok már a seminariumvezető tanártól, hogy az ő 
munkájoknak is először anyaga jön elbírálás alá s azután 
a methodus, vagyis azon út és mód, melyen az anya-
got értékesíteni iparkodtak. Helyes módszerrel vezetett 
seminariumi iskoláztatásuk alkuimával, továbbá bizonyára 
értesültek arról is, hogy új igazságokat, új felfogást, 



ismeretlen források felfedezését avagy csak kutatását is 
senki sem kiván tőlük, de igenis általános tájékozottsá-
got a históriai tudomány mezején s többé-kevésbé he-
lyes módszert. Általában a tanulók öntevékenysége ve-
zetésének , munkálkodásaik irányításának a szaktanár 
kezében kell, hogy legjobb helye legyen. Mennyi időt, 
mennyi erőt menthet meg egy ily útmutató kéz s for-
díthat haszonra 1 

A tanulók önmunkásságának vezetése maga külön-
féleképen történik. Az út sok lehet, míg a cél egy. Az 
utak megválasztása a vezető tanár belátásának dolga. 
O figyelje meg a körülményeket, a helyzet állását, vizs-
gálja s ismerje meg önnonmagát, nézze azoknak számát 
és képességét, kikből a tudománynak (egyháztörténetnek) 
új nemzedéket nevelni hivatott, mert mindezen viszonyok 
tekintetbe vételét a tervszerű eljárás megkívánja. így 
például a tanár véleményétől függ, vájjon ő nevezi-e 
ki a munkahozókat, a munkakritikusokat (egyet vagy töb-
bet), vagy pedig önkényt vállalkozásnak ad helyet ; a 
dolgozatokat megvitatás előtt körözteti-e a ta^ok között 
vagy nem ; sokat vagy keveset dolgoztat-e; írásban vagy 
élőszóval előadva kivánja-e a kritikát stb. 

Van egyebek közt azután a seminariumi gyakorla-
toknak olyan neme, midőn a tanár nem megfejtendő 
kérdéseket jelöl ki, hanem kész (történeti) munkákat ad 
a seminaristák kezébe azon megbízással, hogy vigyék 
azokat haza, tanulmányozzák, kivonatot készítsenek be-
lőlük s e kivonattal vagy egy részlet szabad előadásával 
számoljanak be a seminariumi órán. Ezen eljárásnál aján-
latosabb az, ha nem több, de csak egy, mindenesetre 
azonban mintamunkára fordítja a tanár a seminariumi kör 
figyelmét, felosztván a munkának részeit a tagok közt fel-
dolgozás, kivonatolás céljából (természetesen az egész is-
meretének feltételével), a midőn megindulhat gyümölcsöző 
eszmecsere is a tárgyról, míg amott erre nem igen lehet 
e kilátás. S e hiányosság nem kis baj, mert hiszen miben 
lássuk, ha nem az eszmecserében, lelkét a seminarium-
nak. Benne s általa tárul föl a szóvá tett tudományos 
kérdésnek s közvetve az egész tudománynak számos 
oldala. Ha feltárul! Mert vannak meddő vitatkozások is, 
melyeknek azonban végét fogja szakítani a szép feladata 
magaslatán álló vezető szaktanár, a ki az eszmecserélé-
seknek okos szavú megnyitója, terelője s berekesztője. 

Van továbbá a seminariumi gyakorlatoknak olyan 
neme is, a hol a tanulók magok választják dolgozataik 
tárgyát , melyről azután a közös összejövetel helyén és 
idejében megindul az eszmecsere az előlülő tanár fel-
ügyelete alatt. Mondjuk-e, hogy az ily gyakorlatokhoz 
a legtöbb esetben kevés köze lesz a külső forrásokon 
alapuló történettudománynak ? A históriai seminariumban 
— véleményünk szerint — elkerülhetlenül szükséges, 
hogy a tanár maga adja fel a megfejtendő kérdéseket, 
jelölje meg a kútfőket s methodologiai tanácsával támo-
gassa különösen a kezdő seminaristákat. Nem novellairás 
a történetírás. A tagok thémaválasztási szabadsága ér-
dekében legfeljebb annyi történhetik, hogy a tanár által 
kitűzött thémák közül választhatnak a tagok egyet-egyet, 
ki-ki hajlama s belátása szerint. 

Hogy milyenek legyenek a kitűzendő thémák: 
arról talán nem kell hosszan szólanunk. Hase mondja 
egy helytt (legutolsó nagy egyháztörténeti munkájában) 
némely pápákról, a kik semmi maradandót nem alkot-
tak, h o g y : »Das sind Pápste, die nicht régiért haben«, 
s hasonló tevékenységű Írókról: »Das sind Schriftsteller, 
die nicht geschrieben habén.« Ilyen »obscurorum viro-
rum« működésének ismertetésére csak nem fogja lelke-
síteni a seminarium vezető tanára tanítványait. A thé-

mák tehát ,olyan tárgyat öleljenek fel, melynek valamely 
korra, benne egy-egy népre, a közállapotokra van számba-
vehető befolyása. Különösen merjük ajánlani az életrajzo-
kat. Rendkívül tanulságosak lehetnek ezek, főképen egy 
theologusra nézve. Összehasonlításra, önvizsgálási a és 
önismeretre serkenthetnek; intést, vigasztalást, lelkese-
dést és egyébb jót — útravalóul az életre — meríthetni 
belőlük. 

Az egyháztörténeti seminariumban követendő mód-
szerről is elmondtuk szerény véleményünket. A módszer 
helyességének legjobb criteriuma minden esetre azon ha-
szon, melyet annak alkalmazása a históriának s munká-
sainak (beleértve a munkások vezetőit) hajt, vagy kár, 
melyet okoz. Szabad legyen az előbbit reménylenünk, s 
reményünkkel kapcsolatban azon hitünket is kifejeznünk, 
hogy szeretett honunk és egyházunk hova-tovább annal 
kevésbé fog szűkölködni oly ifjak nélkül, a kiket vágyaik 
a történeti igazság mélyébe is vonzanak, s a kik tudnak 
kutatni, összehasonlítani, megkülönböztetni, tisztán látván 
az esetékest s a lényegest, a dolgokat s az eseményeket 
úgy, mint az eszméket s elveket ; a kiknek magoknak 
is vannak igazolható elveik, eszméik; a kik koruk tö-
rekvéseihez a történet útmutatása szerint hozzászólani s 
a dolgokról önálló Ítéletet mondani képesek; a történet 
tanulságait nemcsak a főben, de a szívben is hordozzák 
s a történetből merítenek lelkesedést és meggyőződést, 
vagy legalább útban vannak, hogy mindezeket cseleked-
jék, tudják. . . 

A történelem géniuszának kibeszélhetetlen örömére ! 
Krupecz István, 

pozsonyi theol. m.-tanár. 

B E L F Ö L D . 

Az ágost. hitv. evangélikusok egyetemes köz-
gyűlése. 

A folyó évi egyetemes közgyűlés okt. 5. és köv. 
napjain Budapesten tartatott meg Geduly Lajos püspök 
egyházi és báró Prónay Dezső egyet, felügyelő kettős 
elnöklete alatt. A közgyűlést október 4-ikén értekezlet 
előzte meg, melyen a fontosabb ügyek röviden megbe-
s éltettek. A közgyűlés napján d. e. istenitisztelet tarta-
tott, melyen Haas Lajos lelkész tartott szép imát és 
rövid alkalmi beszédet; istenitisztelet után a díszterembe 
vonultak a közgyűlés tagjai, kik között a kerületek püs-
pökei, felügyelői, képviselői és az iskolák küldöttei csak-
nem teljes számmal jelen voltak. Fabiny T. és Péchy T . 
kerületi felügyelők más téren való elfoglaltságuk miatt 
nem vehettek részt a tanácskozásokban. 

Az ülést Prónay D. rövid, de nyomós beszéddel 
nyitotta meg. Örömét fejezte ki a felett, hogy a tagok 
érdeklődése és ügybuzgalma nemcsak nem csökkent, 
hanem emelkedőben van, pedig most nagyobb fontos-
ságú ügyek kevés számmal lesznek szőnyegen. Örülhet-
nek az evang. hívek is, hogy dolgaik rendes mederben, 
békésen folynak. Fontosabb gyűlési teendőkül jelezte az 
irodalmi társaság ügyét, a misszióügy rendezését és az egy-
házi közalap kérdését. Ez utóbbira vonatkozólag rámutatva 
az ev. egyház egyik nagy sebére, fájdalommal konsta-
tálta, hogy az ev. egyháznak számos oly gyülekezete 
van, melyek nem bírnak kellő anyagi a'appal s e/ért 
csak tengődni, nem egy helyen sorvadni kénytelenek. 
E gyülekezetek megerősítése egy egyetemes alap, a közalap 
megteremtése által igen fontos teendője az evangélikus 
egyháznak. Maga részéről e célra 600 frtot ajánlott fel. 



A nagy tetszéssel fogadott megnyitó után felolvas-
tatott az egyet, felügyelő szokásos évi jelentése} melynek 
pontjaira külön határozatok hozattak. — íme a főbbek: 
Karsay püspök megtartott jubileuma örvendetes tudo-
másul vétetvén, az ősz püspököt lelkes ovációkban ré 
szesítették a jelenvolt ak. — Mosóczy Lajos pozsonyi 
felügyelő és Jákobéi József egyet, pénztárnok elhunyta 
fölött jegyzőkönyvileg részvétét fejezte ki a közgyűlés. 
Az eperjesi kollégium segélyezése ügyében az állammal 
kötött szerződést véleményadás végett a tanügyi bizott-
sághoz tették át. 

Nagy érdeklődéssel tárgyaltatott a brassói magyar 
esperesség ügye. 

Felolvasásra került ugyanis a miniszteri leirat, mely 
megengedi, hogy az ismert községek az erdélyi evangé-
likus egyház kötelékeiből kiváljanak és a tiszai egyház-
kerülethez csatoltassanak. Azt azonban nem engedi meg, 
hogy ezek a községek a magyarországi egyházi törvé-
nyek alá tartozzanak. E miniszteri leirathoz hozzászólt 
Czékus püspök és csalódásának adott kifejezést. Az 
evangélikusok remélték, hogy mint megengedték a ma-
gyarországi unitáriusoknak, hogy az erdélyi törvények 
alá tartozzanak, úgy az erdélyi evangélikusoknak is 
megengedik, hogy a magyarországi törvények bírjanak 
rájuk érvény nyel. E reményükben most csalatkoztak az 
evangélikusok. Prónay báró indítványára ezután a köz 
gyűlés tudomásul vette a miniszteri leirat első részét, 
a másik részre vonatkozólag pedig még nem nyilatkozott. 

Ezután a protestáns irodalmi társaság ügye került 
megbeszélésre. Elnök lelkes szavakban emlékezett meg 
a társaság nagy jelentőségéről, mely hivatva van a pro-
testáns szellemet megerősíteni s a protestáns öntudatot 
emelni. A társaságnak nemcsak erkölcsi, hanem anyagi 
támogatásra is van szüksége. Ezért tehát elnök indítvá-
nyára az egyetemes egyház 500 frttal belépett az irodalmi 
társaság alapítói közé. 

Az államsegély fölemelése ügyében felolvasásra ke-
rült egy miniszteri leirat, mely tudatja az egyetemes 
egyházzal, hogy miután a képviselőházhoz érkezett ha-
sonló tartalmú kérvény elutasíttatott, a miniszter is eluta-
sítja ez újabb kérvényt. Tudomásul vétetett. 

Kolatschek Gyula dr. zágrábi ev. lelkész értesítette 
az egyetemes felügyelőt, hogy a zágrábi egyház nem 
csatlakozott a bécsi püspökséghez s ama téves állításnak, 
mintha a zágrábi egyház a bécsihez csatlakozott volna, 
jegyzőkönyvileg helyreigazítását kéri. Helyeslő tudomá-
sul vétetett. 

Élénk vita indult meg amaz indítvány fölött, hogy 
az egyetemés tanügyi bizottság alapszabályai megváltoztas-
sanak. Ez indítványt a tiszai kerület tette s maga a 
tanügyi bizottság is hozzájárult. A javaslat szerint ezen-
túl ne a tanügyi bizottság határozzon a rendes tantár-
gyak alóli felmentés, a javító vizsgálatra való bocsátás, 
a más intézetben való vizsgálattétel, a pótvizsgálat, a 
több osztályból való vizsgálat stb. ügyében ezentúl a 
püspökök intézkedjenek az ily kérvényeknél. A javaslat 
felolvasása után sorra felállott a négy püspök és védte 
a javaslatot. Czékus püspök szerint ez a javaslat nem 
a püspökök érdekében történik, sőt még több munkával 
halmozza el őket. Szeberényi püspök utal arra, hogy 
a tanügyi bizottság ugyan 20 tagból áll, de azért több-
nyire maga a jegyző kénytelen a kérvényeket elintézni. 
Gyorsabb és egyszerűbb volna, ha ez a püspökökre bí-
zatnék. így kívánja a tanulók érdeke is. Miután még 
Karsay és Qeduly szólaltak fel a javaslat mellett, végül 
Batizfalvy, a tanügyi bizottság jegyzője nyilatkoztatta ki, 

hogy szívesen lemond az említett teendőkről. A javaslat 
elfogadtatott. 

Legélénkebb vitára adott alkalmat az evangélikusok 
sérelmeinek ügye. A katholikus papok folyvást számos 
visszaéléseket követnek el a kereszteléseknél s a teme-
téseknél. Az evangélikusok hiába fordulnak sérelmeik 
orvoslása végett a minisztériumhoz, a kath. papok tovább 
is végeznek illetéktelen kereszteléseket és temetéseket 
evangélikusoknál. Ez ügyben a közgyűlés tavaly kérvényt 
nyújtott be a miniszterhez, hogy vagy a fennálló törvé-
nyek alapján védje meg az evangélikusokat, vagy pedig 
a törvényhozás útján intézkedjék. Az egyetemes egyházi 
közgyűlés kérvényére mindeddig válasz nem érkezett s 
a sérelmek egyre tartanak. Ismét sorra felállottak erre 
a püspökök és előadták a sérelmeket. Czékus szerint 
egyházkerületében egy év alatt nem kevesebb, mint 
14 keresztelési és 10 temetési ügyben történt sérelemről 
érkezett jelentés. Karsay nagy szomorúsággal tapasztalja, 
hogy a sérelmek egyre szaporodnak az ő kerületében is 
s vannak kathol. papok, kik még csak tudomással sem 
látszanak bírni arról, hogy ha már egy más felekezetű 
gyermeket megkeresztelnek, azt az illető felekezet lelké-
szének kénytelenek bejelenteni. Geduly püspök szerint 
az ő kerületében ilyetén sérelmek nem hozattak tudo-
mására, de meg van győződve arról, hogy történtek. 
Okvetlenül szükséges a baj mielőbbi orvoslása, s a mi-
niszterhez beadott kérvényt sürgetni kell. Végül Szebe-
rényi püspök panaszolta el egyházkerülete e nemű bajait 
és fejtegette, hogy mint eddig, úgy ezentúl is minden 
egyes sérelmi ügyet a miniszter tudomására hozzanak, 
hogy ily módon meggyőződjék a minisztérium a baj igaz 
voltáról. Gyurácz Ferenc pápai lelkész azt fejtegette, 
hogy az ily sérelmi politika nagy gyengeségre mutat. 
Hagyja fel az ág. hitv. evangélikus egyház az örökös 
sére'mi panaszt, támaszkodjék a törvényekre s minden 
előforduló sérelmi esetnél forduljon a törvény oltalmához. 
Hasonló álláspontot foglalt el Bognár kir. ügyész is, ki 
hangoztatta, hogy csak az esetben, ha a bíróságok nem 
tennének igazságot, forduljanak az egyházkerületek pa-
naszszal a miniszterhez. Hogyan tehetnének igazságot a 
biróságok, ha nem is fordulnak hozzájuk, hanem egyene-
sen a miniszterhez mennek panaszra ? Hazánkban vannak 
törvények s azok igazságot szolgáltatnak. 

Végül Prónay báró összegezte a véleményeket s 
határozatba ment, hogy az egyetemes egyházi közgyűlés 
ismét felír a miniszterhez és sürgeti a sérelmi ügy ren-
dezését . (Vége köv.) 

Az ág. hitv. ev. bányakerület közgyűlése. 
A gyűlést szept. 29-én estve értekezlet előzte meg, 

melyen Fabiny Teofíl előre bejelentette, más téren való 
elfoglaltsága miatt, a kerületi felügyelőségtől visszavo-
nul, de a megdöbbent szeretet számos nyilatkozatának 
hallatára és azon igéret után, hogy helyettesítés útján 
kész a kerületet e kényszerűségen segíteni, késznek 
nyilatkozott a maradásra. Az értekezleten azután meg-
beszéltettek a gyűlési főbb ügyek. 

Szept. 30 án reggel 9 órakor a templomban rövid 
istenitisztelet tartatott, s ezt követé a pesti ev. egyház 
belvárosi dísztermében a közgyűlés, melyet a kerületi 
felügyelő távolléte miatt a legidősebb esperességi felügyelő 
Sembery Imre nyitott meg. 

Utána Szeberényi Gusztáv püspök olvasta fel nagy-
érdekű évi jelentését, melynek nagy részét a bánáti 
esperességben végzett kanonika visitatióról szóló jelentés 
képezte. ,., 
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E jelentésből folyólag elhatároztatott, hogy a bánya-
kerület a magyar prot. tudományos irodalmi társaságba 
500 frttal lép be. 

Ugyané jelentés szerint egy felsőbb leángtanoda fel-
állításának szüksége kimondatott és a püspök elnöklete 
alatt bizottság küldetett ki, mely megtegye az előmun-
kálatokat s jövő gyűlésre szolgáltasson be jelentést. 

Kiküldettek ezután bizottságok a pénztár megvizs-
gálására, a kerületi törvényszék megválasztására, a tan-
ügy felülvizsgálására, a Baldácsy-alapból 2 500 írtnak mint 
a kerület részére esett osztaléknak elosztására. Megválasz-
tattak : a lemondott Fabiny Teofil helyébe pénzügyi 
bizottsági elnöknek Sárkány József esp. felügyelő és az 
egyetemes gyűlésre, az esperességi s a kerületi elnöksé-
gek betudása mellett, a kerület képviselői. 

Október i - j én ugyanazon elnökség vezetése mellett 
folytattatott a közgyűlés. Olvastatott a tanügyi bizottság 
jelentése a kerület középiskoláiról és tanító-képzőiről. A 
haladás e terén örvendetes tudomásul vétetett és sze-
génységünk dacára szintén örömmel vétetett tudomásul, 
hogy a tanügyre 110,121 frt áldozatot hoz az egyház. 
A közoktatási miniszter azon óhajának, hogy a tandíjak-
nak a tanárok közötti felosztása szüntessék meg, úgy vél 
a kerület eleget tenni, hogy a tandíjak a tanintézetek 
pénztáraiba szolgáltatván be, a tanári fizetések előre meg-
határozott javításaira fordíttassanak. 

A Baldácsy-alapítvány igazgatóságának megújítására 
nézve, határozta a kerület, hogy az eddigi kirendelési 
módot kivánja fenntartani. 

Az egyetemes theol. akadémia pozsonyi épületének 
felállítására elrendelt gyűjtés folytatása az egyházaknak 
buzgóságába újólag ajánltatik. 

Kisebb belügyek után tárgyaltatott a nógrádi es-
perességnek, a többi esperességekkel közlött azon indít-
ványa, mely szerint az esperességi tisztviselők három 
helyett hat évre választassanak, mi egyhangúlag el is 
fogadtatott. 

Örömmel vétetett tudomásul hogy Hertelendyfalva, 
mint új egyház, anyásíttatott. 

A kerület egyházainak tömeges tűzbiztosítása el-
határoztatván, püspök megbízatott, hogy az t> Első magyar 
ált. biztosító társasággal« kösse meg a szerződést. 

Bizottságilag jelentetett, hogy a ker. törvényszék 
az eddigi elnökök mellett választatott meg, mi azzal 
egészíttetett ki, hogy tanári minőségi biróul megválasz-
tatott Bdhm Károly budapesti főgymn. tanár. 

A békési esperesség kérvényezé, hogy tanítóképző-
jét a kerület állandóan segélyezze, mi a pénzügyi bizott-
sághoz utasíttatott és hogy a szarvasi fŐgymnasiumot 
ajánlja a kerület egyszermindenkorra 25,000 frtnyi állam-

< segélyre, mi az egyetemes gyű'és elé ajánlólag fog fel-
terjesztetni. 

Külön esetből kiindulva, határoztatott, hogy az 
üresedésben lévő papi hivatalok után eső időközi jöve-
delmek mindenkor az esperességi özvegy-árva-intézetek 
javára essenek. 

A szupplikáció fenntartása elhatároztatott oly felté-
tellel, hogy a theol. intézettel biró iskolák országszerte, 
a főgymnasiumok saját kerületökben és az algymnasiu-
mok saját esperességökben gyüjthessenek alumneumaik 
javára. 

Októben 2-dikán délelőtti 11 órakor gyámintézeti 
istentisztelet tartatott, melyen Török József, ceglédi lel-
kész és alesperes jeles szónoklatot tartott I. Sámuel 7., 
12. igék felett. — Utána a szokott teremben Sárkány 
Sámuel és Földváry Mihály elnokségök alatt gyáminté-
zeti gyűlés tartatott, melyen 847 frtnyi gyűjtés osztatott 

el és Losonc ajánltatott a 400 frtos szeretet-adományra. 
Az ístenitisztelet offertoriuma tett 52 frt 21 krt, melynek 
fele a leégett Gyomának szavaztatott meg. 

Október 3-dikán, a kerületi gyűlés utolsó napján, 
jelentés tétetett a kerületi özvegy-árva-intézetről, mely-
nek vagyona 60,000 forintra emelkedett. Határoztatott, 
hogy új tagok a rendes díjon kívül, egyszeri 60 frtot 
tartoznak fizetni. 

Nagy port vert fel a szeghegyi papi fizetés csonkí-
tásának kérelmezése, mely kérelem visszautasíttatott. 

A pénzügyi bizottság lelépett elnökének köszönet, 
az elhalt pénztárnok családjának segély szavaztatott meg. 

Több jótékony intézetünkre adó vettetvén ki az 
állampénzügyi közegek által, elhatároztatott, hogy az 
özvegy-árva-intézetek a kerületi és egyetemes gyűlések 
által köz- és jótékonysági intézeteknek jelentessenek s 
mint ilyenek adómentesekké teendők. E határozatoknak 
az egyetemes gyűlés elé terjesztése elrendeltetvén, ké-
relmeztetik, hogy az egyetemes gyűlés ez érdemben 
felterjesztést tegyen a pénzügyminiszterhez. 

Az egyházi perrendtartás tervezete, az esperességi 
vélemények tekintetbe vételével, elfogadtatott s kinyoma-
tása elrendeltetett. 

Ezen hosszas munka után elhatároztatott, hogy a 
pestmegyei esperesség tanítóinak kérelmére a 2 tanke-
rület elnöke jövő gyűlésre javaslatot terjeszszen elő, mely 
szerint az egész kerületet kötelező tanitó-egyleti szabály-
zat létesíttethessék. 

Kimerítve lévén a napirend, a gyűlés befejeztetett. 
L. A. 

Pap Gábor dunántúli ev. ref. püspök körútja. 
Kis-Kálna szept. 16. Az újbarsi bandérium s kocsisor 

által Kis-Kálnán a lelkész Somogyi Lajos érzékeny han-
gon adta tudomására főpásztorának egyháza, illetve hívei 
vagyoni hanyatlását. O méltósága válaszában igéretét 
adva, hogy mindent elkövet az egyház érdekében, hogy 
a végsülyedéstől megóvja. Ebéd végeztével Konkoly 
Thege Gyula úr, e kísérethez csatlakozva, d. u. 4 óra-
kor Nagy-Kálna leányegyházba értünk, hol Gunyícs 
György tanító üdvözlő szavai után az istenitiszteletet s 
egyházi vizsgálatot végezte, hol is a főpap látva az 
egyházi vagyon rohamos gyarapodását s azon körülmény 
fölött örömének adott kifejezést, hogy e kisded leányegy-
ház új templomot épít. Szept. 17 én Kis-Szecsén minden 
teendőit végezve folytatta útját Léváig. Folyó hó r7-ke 
kiváló fényes nap Léva életében, e nap érte el a győ-
zelmes főpap diadalünnepe tetőpontját, 250 kocsi s a 
garammelléki fényes lovasbanderiumtól kisérve, a »hon-
véd lövölde® díszkertje előtt megállva Csekei Vilmos 
ügyvéd s egyházi tanácsjegyző a következőkben üdvö-
zölte a főpásztort: Mélt. és főt. püspök úr! Nekünk, a 
lévai ref. egyházi s világi elöljáróinak jutott a kiváló 
szerencse, hogy midőn városunk határát átléped, büszkén, 
felemelő joggal először üdvözlünk. Háromszáz év óta áll 
egyházunk e város falai között ; a küzdelmek e három szá-
zadában volt kétségtelen nem egy, s talán ép a küzdel-
mek által fokozott örömteli napunk; de hiába kutatunk 
őseinkről maradt hagyományaink között, hiába multunk 
irott történetének lapjain : a maihoz hasonlót.nem találunk 
sehol. Krisztus vallása megtermé gyümölcseit, a szeretet 
uralkodik közöttünk, a szeretet fűz össze más felekezetű 
testvéreinkkel a régi villongás e he lyén: a főpásztor 
jön megkoronázni a szeretet vállvetett munkáját ; lelké-
nek velünk közlésével megacélozni lelkünknek magasabb 
célokért hevülő erői t ; szeretetének, áldásának melegével 



közelebb emelni bennünket a mindenlét végcéljához : a 
közös boldogság s a mindenek felett uralkodó istenséghez: 
joggal ismétlem, hogy e nap életünk legörvendetesebb napja 
s ha tudjuk, hogy valahol érdem van, az nagy részben a 
tied ; fokozott örömmel üdvözlünk s ha tudjuk, hogy e haza 
minden igaz fiában két érzelem emelkedik minden egyébb 
fölé, szeretet a nemzet szabadsága s imádat a szabad 
vallásért, s ha tudjuk, hogy e két érzelem Téged leg-
nagyobb lánggal lobogva lelkesít, mert tudjuk, hogy 
midőn e hon határain ágyuk dörögtek s szabadságát le-
rontani ránk gyilkos had rohant, karddal kezedben vér-
hullatással védted őseid nyughelyét s az utódok lágyan 
ringó bölcsőjét; mert tudjuk, hogy midőn lelkiismeretünk 
s vallásunk szabadságát fenyegette veszély: a győzve 
küzdők között első valál s magasröptű szellemed, tör-
hetlek lelked, acél jellemed mutatott győző küzdelemre 
hiányt , s ha tudjuk, hogy ily érzelmekkel, ily múlttal, a 
jövőnek e zálogával, te a mienk, egyedül a mienk ; üd-
vözlésedkor elfogul keblünk, megreszket ajkunk s óhaj-
tott édes szavak helyett csupán e pár, de lelkünkből 
fakadó és lelkedhez vágyó szóval üdvözlünk : Isten hozott 1 

Meg vagyok hatva — mondá ő méltósága — én, 
ki ismerem ez egyházat, ennek szenvedését, úgy e város 
küzdelmét, melyet a viharok idejében átélt. Fényes 
múltja van ez egyháznak, fényes e városnak, s tudom, 
hogy a l ősök képesek voltak leküzdeni az akadályokat, 
örömmel látom, hogy az utónemzedék kitartó szorgalma, 
vallásossága, hazaszeretete biztosítja boldog jövőjét mind 
az egyház, mind a városnak. A mai időben, hála a 
gondviselésnek, nem háborgat bennünket vallásunkért 
senki, ma a testvéri szeretet eszméje hatja át minden 
tagját hazánknak, s ha szétágazók vagyunk is felekezeti 
tekintetben, s ha valaha szükség volt egyetértésre, ma 
kiválólag szükséges, hogy meg legyen, szükséges, hogy 
egy oltárnál találkozzék drága hazánk minden igaz fia, 
s ez nem más, mint . . . a haza! Isten áldását, kegyel-
mének életadó erejét kérem úgy az ev. ref. gyülekezetre, 
valamint az egész város összes lakosaira. 

E szavak elhangzása után megindult a több ezer 
emberre felszaporodott menet, csatlakozva a kísérethez 
Konkoly Thege Sándor országgyűlési képviselő, Csekei 
Flóris ügyvéd, Szabó Lajos képezdei igazgató s a város 
nagyszámú intelligentiája, kisérte a lelkes főpásztort be 
a templomtérre, hol a lévai Önkéntes tűzoltó egylet tagjai 
alltak, sorfalat képezve. A négyszög közepén állt teljes 
papi díszben Tolnay Dénes lelkész, ki következő sza-
vakkal üdvözölte a szeretett főpásztort: »Rég letűnt már 
a csodák korszaka, melyben a próféták, sőt maga a 
világ idvezítője is csodákkal kényszerült isteni küldetését 
beigazolni, s mégis ez a mai dicső nap a csodák napja 
reánk nézve. Ugyan is: kint a nagy természetben lassan-
ként őszre hajlik már, zöldelő lombozatát elsárgultan, a 
viharok dühének készül áldozatul szórnis a mezők liliomai 
és a szép garamvölgyi ékes virágok — mint sírjához 
közelgő aggastyán — lehajtóit fővel, búsan néznek az 
enyészet országa felé. De itt lent körünkben, különösen 
szívünk fölött, ma kezd ébredezni a hitnek tavasza, hogy 
a remény zöld lombozatát, s a szeretet virágait új életre 
hevítse. A nagy természetben szélcsend uralg, dúlóvihar 
nem tördeli a terepélyfák izmos törzseit; a menydörgés 
nem rengeti a földnek erős alkotmányát. De helyettök 
tornyainkon a harangok összhangzatos zúgása, s a duló 
ellenség dühétől meghagyott váromladékunk sziklaormain 
az ágyuk recsegő dörgése átrezgik az egész láthatárt, 
örömmel jelezvén városunk lelkesülő közönségének, hogy 
az epedve várt kedves vendég megérkezett 1 »Isten hozta 
hát körünkbe főtiszt, mélt. püspök ura tU 

Nagytiszt, úri Meghatva érzem magam ez ünne-
pélyes percekben, meghatva, mert oly város falai között 
vagyok, melyhez oly nevezetes történelmi emlék csatol, 
mely esemény felejthetlen marad életemben. Én, mint 
ez egyházkerület első szolgája, eljöttem azért, hogy e 
fényes egyház szellemi és anyagi állásáról magamnak 
tudomást szerezzek, s megelőzőleg örömmel értesültem 
arról, hogy ez egyház híveinél az ősök ragyogó erénye 
még mindig meg van, a mennyiben itt a vallásosság, 
egyházatokhoz való ragaszkodás, áldozatkészség gyöke-
ret vert tinálatok s igaza van Nagytisztéletűségednek, 
hogy a csodák időszaka letűnt, de a hit ereje ma is 
hegyeket emel s a hívek áldozatkészsége csodákat képes 
előteremteni ma is. Ez egyház is — a többi barsi egy-
házmegyei hittestvéreinkkel együtt — a felekezeti üldö-
zés alatt sok szenvedésnek volt kitéve, de őseitek kitartó 
türelme, leküzdve az akadályokat, leküzdve az üldözés 
farkasát, megmaradt hitelveink mellett. Hitem erős, hogy 
e jelen kor előhaladt felvilágosodott korszaka teljesen 
eltemeti e sötét pontokat és ma szükség, hogy a honnak 
minden polgárát egy eszme lelkesítse, az »egyenlőség 
testvériség* szent eszméje, s ha a társadalmi életben 
felekezeti különbség van is köztünk, az esetben, ha jö-
vőnket biztosítani akarjuk, kell, hogy egy eszme lelke-
sítsen mindnyájunkat . . . a hazaszeretet szent eszméje. 
Istennek szent áldását kérem Nagytiszteletűségedre, e 
városra s ennek különböző felekezetű összes tagjaira. 

Szept. i8-án istenitiszteletet tartott, hol szent Dávid 
125. zs. 2. verse alapján emelkedett szellemű beszéde 
mély benyomást gyakorolt mindnyájunkra, a város fele-
kezeti különbség nélkül oly érdeklődést fejtett ki, hogy 
a kis templom nem volt képes befogadni lelki szomjú-
hozóit. Istentisztelet végeztével üdvözölni jött a főpász-
tor t : 1) a városi tanács, 2) a lévai uradalom részéről 
Leidenfrost Gyula, 3) clerus, 4) ág. ev. egyház küldött-
sége, 5) izraelita hitközség, 6) tanítóképezde tanárkara, 
7) kegyes tanítórendi gymnasium tanári kara, 8) adóhivatal, 
9) törvényszék, 10) honvéd tiszti kar, 11) Konkoly Sán-
dor országgyűlési képviselő, 12) tűzoltó-egylet. A kedves 
főpásztor mindegyik üdvözletre szeretetteljes szavakkal 
felelt. Az egyházi vizsgálat megejtése után, az »orosz-
lánhoz* címzett nagy vendéglőben 70 terítékű díszebéd 
élénk hangulattal folyt le. A patkó alakú asztalnál a fő 

; helyet ő méltósága foglalva el, míg jobb oldalról Kulin 
Imre toivszéki elnök, balról pedig Szabady Gyula gymn. 
igazgató ült, körülvéve a város és megye intelligentiá-
jától. A tósztok sorát a főpásztor ő Felsége a király s 
az uralkodó család éltetésével kezdett meg, melyet a 
jelenlevő közönség felállva hallgatott, utánnamég 16 egyén 
adott jó kivánatának kifejezést. 5 órakor a Rákóczy-
hangok kíséretében szétoszolva a főpap kíséretével együtt, 
melyben részt vett : br. Nyári Béla, Vályi Lajos, Kon-
koly Thege Gyula, e két utóbbi kifogyhatatlan szellemes 
humora folytonosan élénk hangulatban tartja a kíséretet 
s felejteti velünk az út fáradalmait, Konkoly Thege Sándor, 
Csekei Vilmos, Varannay Lajos, Juhász Pál, Szabó Lajos és 
Pólya Lajos kíséretében a város nevezetességeinek meg-
tekintésére indult el. Az első helyiség a »Casino« volt, 
hol Lakner László, mint az egylet igazgatója szerencsének 
tartja e látogatást. A termeken áthaladva, a könyvtárt, 
lapokat átnézve, a kiséret összes tagjai nevöket a vendég-
könyvbe bejegyezte, búcsút vett. Következett az állami 
tanítóképezde, majd a díszes új gimnázium. Mindkét in-
tézet cél s korszerű berendezését látva, köszönetét fejezte 
ki a két vezető igazgatónak. Szept. 19 én Lévát elhagyta, 
lovas bandérium, számtalan kocsitól kisérve, folytatta 
ntját, a teljesen felkoszorúzott díszkocsin Várad felé. 



A moidva-oláhországi misszió érdekében. 
Nyilt levél Dr, Ballagi Mórhoz. 

T. Testvéremi 27 éve, Isten kegyelméből, hogy 
megindult néhány nemes lélek buzgalmával a Moldva-
Oláhországban elszórtan élő protestáns magyarok meg-
mentésének nehéz bár, de apostoli munkája, egy 27 éves 
ifjú vezetése mellett. A munka hála Istennek, bár sok 
vihar és forgószél próbálta letiporni, nemcsak el nem 
veszett, sőt megérlelte, virágba borította a misszió esz-
méjét, mely most az összes magyar protestáns egyházra 
hinti jóltevő ragyogását. Midőn ez elégtétel nekünk a 
szívünk melegével, könyhullatásunkkal Istenben vetett 
hitünkkel táplált missziói ügy körüli fáradozásaikért; ez 
érdekben kötelességül ismerem t. testvérhez, mint az 
eszme egyik táplálójához és terjesztőjéhez, hogy ne 
mondjam apostolához intézni ez igénytelen sorokat. 

Erdély nagy buzgalmú püspöke, Szász Domokos, 
ki mint ifjú lelkész azok közé tartozott, kik a gyönge 
lángot segítették fúni azon ifjú lelkében, kik a misszió 
ügyének szentelte lelke drágább hevületét ; közelebb te-
kinté a missziói egyházakat, hogy azok viszonyaival, 
működő embereivel személyesen megismerkedjék. Nemes 
munkát végzett, s a kellemetlenség, melylyel talalkozctt 
mutatja, mily óvatosan, mily tapintattal kellett ott járni 
a hegyes sziklák közt ezelőtt 27 évvel elindultaknak s 
működötteknek. De a mily örömmel láttuk ifjúkori 
ábrándunk, szerelmünk tárgyának színről-színre éi in-
tését és csókolását, annyira kellemetlenül hatott reánk, 
hogy a buzgalmas püspök több oly pontot elfeledett, 
melyek szintén a misszió keretébe tartoztak a mult 
ban s kell hogy tartozzanak a jövőben. Ilyen pon-
tok Foksán, hol egyesült egyházunk volt. A csángók 
között Moldvában Szászkát, hol templomot, iskolát épí-
tettünk, hol az annyit nyomorgott öreg társunk Márk 
Mózes porrészei nyugosznak, s mely bukarestinél is ré-
gibb egyház. Kalarás, hol a feledhetetlen Mester család 
kertjében Mester Eduárd által épített kis templomunk 
van, temetőnk van. Gyurgyevo Ruscsukkal szemben, hol 
iskolánk, anyakönyvünk volt. Krcijova, hol szintén volt 
iskolánk, anyakönyvünk. Turn-Szeverin, hol a luth. lel-
kész gondozta pár százra menő híveinket. Tulcsa, Szu-
lina a tengerparton, hol lakó híveink s az angol hitroko-
nok gondozásáért, mi az európai commisiótól évi 500 frank-
kal díjaztattunk: érintetlenül maradtak, s talán nevezett 
helyeken lakó hitrokonaink semmi vallásos gondozásban 
nem részesülnek. A moldva-oláhországi misszióhoz nem-
csak a bukaresti, pitesti, ploesti, galaci, brailai egyházak 
tartoznak, hanem az említett helyeken, sőt egész Romá-
nia, Bulgária s Törökországban szétszórtan élő magyar 
protestáns hitrokonok. 

Minemű gondoskodás történjék a hivatalosan számba 
nem vett egyházakról és hitrokonokról ? Nézetem szerint 
a Romániában működő lelkészek járnák be az egész or-
szágot, keresnék fel magyar hit rokonainkat, vennék számba 
hányan vannak. Részünkről főt. Szász Domokos püspök 
úrnak megküldendjük a munkafelosztásra, a hitrokonok 
mikénti összeszedésére vonatkozó javaslatunkat. Es mivel 
ez pénzzel jár, felkérem t. Testvéremet, hogy a 27 év 
előtti s utáni lelkesedéssel, emelje fel a zászlót a számba 
nem vett hitrokonokért, s indítson gyűjtést a hozzájok 
teendő utazási költség fedezésére. Részünkről, mihelyt a 
szükséges missziói működés reménye a teljesülés állapo-
tába lép, egy aranyat e célra kezeihez juttatunk. Kérvén 
a kegyelem urát, hogy támaszszon szent lelkesedést ös/.-
szes magyar protest. egyházunkban az elhagyattatásban 
élő hitrokonainkért I Ne hagyjunk pusztulásba menni egy 

lelket sem. Az elhagyatásban élők felkarolása és meg-
mentése lesz a magyar prot. egyház élni törekvő lelké-
szek érverése missziói működésének koronája ! 

Kecskemét, 1887. szeptember 26. 
Czelder Márton. 

K Ü L F Ö L D . 

A spanyolországi misszió köréből. 
(Folytatás és vége.) 

Azzal tehát, hogy protestánsoknak sikerült egye-
temi gradust nyernie, fontos lépés történt arra nézve, 
hogy az evang. spanyolok kiemelkedjenek a páriák amaz 
állásából, melyben őket ellenségeik oly szívesen kivánták 
megtartani. Ennek folytán meg kellend szokniok, hogy 
protestáns spanyolok is jussanak műveltséghez, és befo-
lyáshoz. Tanítóink egyike, ki évek óta volt a madridi 
gymnasiumnál alkalmazva, épen most kapott a logronói 
egyetemnél állást, mint francia nyelv tanítója. Ez állás 
elnyeréseért vizsgát kellvén letennie, az egyes vizsgálók 
ezt erővel megakadályozni kivánták, miután őt protes-
tánsnak tud ták ; de kitűnő szakismerete folytán mégis 
legyőzte pályázó társait. — Mikor nem rég bizottságot 
küldött a kormány Andalusiába, hogy a földrengés után 
épült új iskolákat felavassa, engem is felhivott a közok-
tatási miniszter a csatlakozásra, okul adva, hogy el nem 
felejtheti, hogy mennyit tett Svájc és Németország e 
városok javára azon adományokkal, melyeket nekem 
kellett kiosztanom. Lehetetlen volt ez útra mennem, de 
öi ülök az irányunkban Spanyolországban gyarapodó 
rokonszenvnek. Cartagenában az állami tanügyi bizottság 
tavaszkor valamennyi magán iskolában tartott nyilvános 
vizsgákat. Vizsgára szólíttatván a prot. iskola növendé-
kei is, hosszú menetben mentek a városháza nagy ter-
mébe, hol feleleteikkel általános tetszést nyerlek. A leá-
nyok vizsgaja azonban az iskolákban megtartatván, az 
oda érkezeit bizottságot »Erős vár nekünk az Isten* 
kezdetű énekkel fogadták, s ez a vizsga végén teljes 
megelégedését tartózkodás nélkül kifejezte. Avagy ne Örül-
jünk-e azon, hogy a papok ellenségeskedése és növekedő 
fanatizmusa dacára, miről legkeservesebben szólhatnak a 
provinciákban működő testvéreink, szaporodnak annak 
jelei, hogy az evang. befolyás és oktatás jelentősége 
mindinkább elismerésre talál ? 

Egyébiránt az olvasónak adósa vagyok a kérdésre 
való felelettel: »Hogv jutottál a kanári szigetekre uta-
záshoz ? Fölösleges pénzed és időd tétetett-e veled kéj -
utat avagy odacsalogattak téged Hesperidák arany almái, 
vagy épenséggel tüdőbeteg voltál-e, mivelhogy e táj 
felé igyekeztél? Hála Istennek tüdőm még eddig nem 
beteg, étkezés és pénz pedig oly ritkaság nálunk, hogy 
mindenkit felkérek, hogy ha ez elsőt nem adhatja nekem, 
adja nekem legalább a másikat. Utam oka az, hogy a 
kanári szigetek a mi m'ssziói területünkhez tartoznak, 
képezvén azon legmesszebb eső spanyol provinciát, mely 
szabadabb nézeteivel mindenkor előnyösen tüntette ki 
magát és melyet már rég kellett volna meglátogatnom. 
O^t pedig akárhány alkalom kínálkozik dologra, csak 
hogy ismét hiányával vagyunk a munkásoknak és csupán 
könyveink és folyóirataink terjesztésével végezhetjük lassú 
utászi munkánkat; de még ehhez is szükséges, hogy a 
vidékét és népét a helyszínen tanulmányozzuk. Csak-
ugyan igaz az, hogy ott mindenféle országból gyűlnek 
a tüdőbetegek s ezek közt volt egy ismerős svájci csa-



Iád is, melynek megígértem volt, hogy meglátogatom. 
Ez okból el nem szalaszthattam a február havában kí-
nálkozó alkalmat e missziói út 3 hét alatt megtételére 
és hálát adtam Istennek, hogy »Antonio Lopez« nevű 
nagy Atilla-gőzösön, pompás esti légben hanyatt felehet-
tem ennek fedélzetén megolvasva a csillagokat és dicsére-
tet zengve. É gőzössel százakra menő katonát küldött 
a kormány Kubába, amaz ezerek sírjába, kik most nevetve 
és dalolva indultak talán a sárga láz és a »vomito«, a 
kubai pestis elé. Ily környezetben jó volt, hogy eléggé 
el voltam látva traktátokkal, melyekkel sokaknak hasz-
nálhattam. Sok érdekes jelenet adta ott elő magát, kivált 
mikor rumot osztogattak, vagy helyesebben mondva ál-
talános etetés volt. A hajó ingadozása miatt ugyanis az 
egyik leveses tálkájával együtt, bajtársai általános nevetése 
közben, bukfencet hányt ; a másik viszont a levessel telt 
kanalat szájához viendő, a levest nyakkendője mellé öntötte. 
Általán nagyon vígan voltak és késő éjjelig daloltak, de 
én még ennél tovább is énekeltem az éjben, szíva a 
tengeri levegőt és élvezve a jóleső csendet. Nap közben 
olvasgattam Eunke »Glaubensleben und Alltagswelt«, 
vagy angol életképeket, német világításban, vagy az én 
Karácsoni ajándékémat és még más könyveket, melye-
ket mint útitársakat vittem magammal. Kevés embernek 
van foga'ma airól, mily jól esik egy kicsavart szivacs-
nak, ha ismét derekasan tele szívhatja magát! Ilyen do-
log után nem elaléltan, hanem üdülten, vidáman, türe-
lemre és győzelemre készen tér az ember haza ; és mely 
dicső tudat, hogy mindnyájan a győzelmes napnak or-
szága felé utazunk. 

Harmadik osztályon utazva, több alkalmunk van 
az emberekhez férhetni; legyen ís a Krisztus tanítvá-
nyának jelszava : »A szegényeknek prédikáltatik az 
evangyéliom«; de a szegény gazdagokon is sajnálkozom 
sokszor. Azt pedig épenséggel szégyeltem, hogy egy 
spanyolnak, ki első osztályon utazott, de kivel a vitorlás 
csónakban mentünk a gőzhajóhoz, nem adtam olvas-
mányul atyám spanyol nyelvű életrajzát; nem akartam 
tolakodónak látszani, de jobban meggondolva a dolgot, 
viselkedésem némileg gyávaságnak, mulasztásnak tünt 
fel előttem, melyet jóvá kell tennem. Menjek-e most 
már az első hely fedélzetére, hogy onnan visszautasítsa-
nak ? De alig fordultam arra felé, kezemben a könyvvel, 
mikor felém jön az én caballeróm egy más kanáriaival 
beszélgetve, ki szinte Las Palmas felé igyekezett. Lám, 
a hűséges Isten habozó gyermekeit mindenkor megelőzi! 
Bárcsak jobban tartanák ezt emiékökben! Most tehát 
átadtam az egyiknek atyám életrajzát, a másiknak Li-
vingstone életét s mindkettő köszönettel vette a köny-
vet és utóbb fel is cserélték egymás közt ez olvasmá-
nyokat, melyeknek tartalma teljesen lekötötte figyelmö-
ket. Ugy Iá'szik nekem, hogy mai világban egy keresz-
tyénnek sem kellene útra kelnie, a nélkül, hogy jó 
könyveket vigyen magával, kikölcsönzés, elajándékozás, 
vagy eladás végett; csináltathat magának e végre extra-
zsebeket és lehet ő maga egy kis ideig teherhordó csacsi, 
mi szinte nem megvetendő bizonysága a munkás, vagy 
ha úgy tetszik, a szenvedő keresztyénségnek. 

Utunkon, balfelől feltűnt Lauzarote és Fuerte Ven-
tura, utóbb pedig Hierro, vagy, a mint azt a hires 
hosszúsági fok miatt tanultuk, a vas-sziget, Ferro és 
éjjel elmentünk a nagy Kanária, az e csoport negyedik 
szigete felé, melynek fővárosa Las Palmas. Előtte való 
estve még kellemetlen jelenet is fordult elő ; a katonák 
közt felbomlott a fegyelem, a tisztek nem mertek közé-
jölc menni, de a helyett mulattak a teremben ; hirtelen 
támadt nagy lármára azonban, a legmakacsabb katonát, 

egy catalanit, két lábánál fogva egy nagy vasrúdhoz 
vasaltak. Ily helyzetben kellett maradnia egész éjen át, 
s úgy látszik, hagy ez jót tett neki, mivelhogy reggel 
szívesen fogadott tőlem egy csomócska dohányt s né-
hány traktátot. Érdemes azonban ily nagy gőzhajók 
gépházába is lemenni, hol a szegény fűtők, leglöbbnyire 
meztelen felső testtel és fekete képpel nehezet dolgoz-
nak és onnan fel az első osztály pazar termébe, hogy 
ekkép teljes ridegségökben tűnjenek fel előttünk az élet 
ellentétei. Ezen elmélkedés juttatott a szegény fűtőknek 
egy pár franknyi borravalót, mi a rákövetkező traktá-
tokat annál elfogadhatőbbaknak tüntette fel előttök. A 
mi pincérünk ís, kinek négy gyermeke volt, szívesen 
fogadta a spanyol » Gyermekbarátot® gyermekei számára. 
Végre találtam ott egy német kereskedelmi utazót 
Remscheidből, ama rajnai kereskedelmi metropolisból, 
melynek neve Spanyolországban ismeretesebb , mint 
Berlinben. Vasárnap reggel szálltunk partra Las Palmas 
kikötőjében, mely egy kis hegyi fok által védve, körül-
belül egy órányira fekszik a várostól. 

Első utam volt az angol alkonzulhoz, Millerhez, 
hogy nála tudakozódjam az angol istenitisztelet felől. Az 
istenitisztelet déli 12 órakor volt, s az angolok örültek, 
hogy én prédikálni akarok és a nagy Antilla-gőzösnek is 
egy órával később kellett indulni, mivelhogy az isteni-
tisztelet egyik vezetője e gőzösnek ügynöke volt, ki az 
áhitatatosság óráját nem akarta elmulasztani. Nagy öröm 
azt tudni, hogy istenitisztelet után tudakozandók, min-
denütt csak az angol konzulhoz kell mennünk és hogy 
a templom, mikor pap nincs jelen, biztosan az ő házá-
ban van berendezve. Örülünk annak is, hogy újabb idő-
ben a német konzulok és főkonzulok új gyülekezetek 
alapításainak élére állnak, nemcsak kötelességérzetből, 
hanem becsületből is. Csak az a híja, hogy nálunk nincs 
oly könyv, mely a laikusoknak megkönnyítené az isteni-
tisztelet tartását, mit az angolok a szép Common Prayer 
Book segítségével könnyen elérnek, de ezen hihetőleg a 
gyarmatok haladásával segítve lesz. Került tehát ott 
mindjárt vasárnapi munkám ; mert az istenitisztelet után, 
délután keresztelendő volt négy gyermek. Azután Miller 
házába kellett szállnom s ott találtam fiát azon angol 
hölgynek, ki megküldötte nekünk egy szép angol böjti 
ének fordítását, melyet klasszikus spanyolra fordíttatva, 
küldtünk neki vissza. Ugyanez ittlétekor új testamento-
mokat és traktátokat is osztott ki. Az angol vendéglőben 
feküdt egy halálosan tüdőbeteg angol, kit egy ott tartóz-
kodó angol család szeretetteljesen ápolt s kiknél én is 
virrasztottam egy éjen, az utolsó éjen át, mert a beteg 
másnap reggel elhúnyt. Mily pompásan működhetnék 
itt a spanyolok közt, egy angolul is értő misszionárius; 
a spanyoloknak prédikálná az evangyéliomot és a kül-
földi kolonia támogatná. Sehol sincs híja a munkára való • 
alkalomnak. Isten adja, hogy hűségesebben imádkozzunk 
munkásokért. 

Most azonban, kedves olvasó, kalauzollak kissé a 
Hesperidák kertjeiben; csakugyan van ott arany alma, 
még pedig nem látott bőségben és üdeségben. Az égalj 
alkalmas mindenféle termények ültetésére; földmívelés 
és dohányültetés virágzik ott. Gazdám is foglalkozik 
dohánytermeléssel, mihez gőzgépeket is használ s mely 
körül több száz szegény leány talál foglalkozást, mi reá-
jok nézve nagy jótétemény. E szegények hegyi barlan-
gokban laknak, hol téli hideg nincsen. Miller úr ezen-
kívül ültet banánokat, szőllőt és pálmát és nagy tavat 
ásat, kibélelve az ott található vizáthatlan, a vízben meg-
keményedő agyaggal. 

Útitársaim egyike vezetett engem a muzeumba, 



hol érdekes maradványok vannak a régi Guanchoktól, 
a Kanárik őslakóitól, kiket a spanyolok kiirtottak. Lát-
hatók ott csodálatos halaknak alakjai, honnan érthető e 
felkiáltás : »Uram, mily nagyok és sokak a te munkáid U 
De a sziget csodáival csak akkor ismerkedtem meg, 
mikor órák hosszáig kocsikáztam Arrucas városa felé, 
hol hegyen-völgyön túl mindenkor a kék óceán és nyű-
göt felől a Teneriffa csúcsa köszönt minket a felhők 
közül, vagy hol pálmák közé rejtve, fekszik előttünk 
Arrucas. 

Ez egy csodálatos kert, melyben minden megterem. 
Ott találtam először a királyi pálmát, sima derékkal, 
melyen szép sárga karikák jelzik az éveket. Nevezetes 
rajta az is, hogy bunkó módjára ül a földön. Van ezen-
kívül e szigeteknek egy különleges faj pálmája, mely 
csak ott található és levélbőségével s üde zöldjével tűnik 
ki. De a sárkányfa és más ritka növények egyenesen 
csak a kanári szigetek számára látszanak teremtve lenni, 
úgy hogy ezeknek flórája csodás szépségű. Terem ott 
kávébokor is, melyből néhány zöld bogyót vittem el 
muzeumunk számára; terem ott nagy magnólia, mad-
ronofa, melyek különben csak bokrok szoktak lenni, s 
láttam ott virágokat, bokrokat, fákat, melyeknek neveit 
sohasem hallottam. Mily gazdag és szép Istennek világa! | 

De a ki a nagy Kanáriát jól akarja megismerni, 
annak a »Vega«-ba, a valódi földmívelői vidékre kell 
mennie. Ott a legelbájolóbb egy kiégett kráterbe való 
kilátás. Ez egy valóságos tölcsér, a milyenekkel sem a 
Vezúv, sem az Aetna kráterei nem bírnak. E kráter 
alján, középpontján — honnan egykor a tüzes folyam 
bugyogott fel — néhány, kissé fáktól eltakart ház áll, 
melyeket körülvesznek szántóföldek és szőllők. Ugyanis, 
e szikla katlan oldalai, hamuban termő szőllőket képez-
nek, úgy hogy bámulva vallhatjuk: »Uj élet sarjad a 
romokból 1« 

Hogy e szigetek másik- nagy csoportjához Tenerif-
fához juthassak, hol Santa Cruz, a kormány székhelye 
fekszik, a »Fiatal Mártonra* egy vitorlás dereglyére kel-
lett szállnom. De ennek leírását mellőzzük, hogy mad-
ridi ügyeinket elbeszélhessük. 

Árvaházunk folyton növekedik. Két kis leányról 
szólok, kiknek szülei kezdettől fogva tartoztak gyüleke-
zetünknek leghívebb tagjai közé. Az atya hosszas be-
tegsége miatt ezen meglehetős jómódú család hanyat-
lásnak indult. Az anya Viktor nevű fiát árvaházunkba 
adta fizetés mellett, utóbb erre sem volt képes és rövid 
idő alatt elhalt. Meghalt azon hitben, hogy az Úr gon-
dot viselend gyermekeiről. Távollétemben nőm egyikét 
a lánykáknak óhajtotta volna árvaházunkba felvenni, s 
írt is nekem eziránt, mire én fe'elém : »Fogadd be Isten 
nevében !« S íme, holott eltartásához nem volt alap, egy 
leány-egylet vezetőnője Coblenzből jelenté nekünk, hogy 
egyletük szívesen gondoskodnék egy árva gyermekről, 
s kiköti, hogy egy neki megnevezendő gyermekről kiván 
folytonosan gondoskodni. Megneveztük tehát nekik a 
fentirt szülők árváját Júliát, kérve őket, hogy necsak 
gyűjtsenek részére szorgalmasan, hanem imádkozzanak 
is érte, hogy Isten dicsőségére és mindnyájunk örömére 
növekedjék-. Egy másik, Ignátia nevű lányka cholerában 
vesztette el atyját és anyja öt gyermekkel maradt öz ! 

vegyen és szegénységben. E lánykát azután egy angol 
nő adta árvaházunkba s ngyanakkor felhívta a manches-
teri árvagyermekeket, hogy érdeklődjenek e lányka iránt. 
Manchesterben van nem kevesebb, mint hat kis árvaház, 
12—20 árvával, kik most Ignatia részére összegyűjtik 
az élelmezési díjat. Ezenkívül karácsonkor az angol ár-
vák megemlékezvén spanyol társnőjükről, gyűjtöttek ma-

guk közt egy csodaszép bábúra, melyet egy barátunk 
épségben hozott Madridba. Nagy volt e felett az öröm 
nemcsak Ignatia, hanem az Összes leányárvaház részéről. 

A mi karácsoni ajándékozásunkról is van mit je-
lentenem. Ez rendesen bazárral veszi kezdetét, megje-
gyezve, hogy e bazár nélkül alig bírnánk létezni. És 
mégis nem az örvendeztet meg minket főképen, hogy 
Soo márkát jövedelmez, hanem a mindenfelül nyilatkozó 
részvét, a vevők és eladók, köztük madridi hölgyek, 
buzgalma és a mindenféle országokban folytatott türel-
mes munka, melylyel a bazár tárgyait éven át szaporít-
ják. A meghívást a bazárra versben szoktuk szerkeszteni 
spanyol, angol és német nyelven. 

Végül még megjegyezzük, h >gy a spanyol misszió 
részére Madridból és más országokból befolyt bevétel: 
45,1 r í márka 12 fillér és kiadatott 47,008 m. és n f., 
melynek következtében i89Ö-89 fedezetlen. Az adako-
zóknak pedig szívére köti Fliedner az 50-ik zsoltár utolsó 
versét. — Adományokat e szent célra alulírt is kész 
közvetíteni. 

Tápió-Sz.-Márton, (Pestmegye). 
Láng Adolf, 

pestmegyei ev. főesperes. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hírek. A szaporcai egyház (felső-bara-

nyai egyházmegyében) lelkészévé közelebb Szigethy Bálint 
volt h. lelkész választatott meg szavazattöbbséggel. — 
Szász Domokos erdélyi püspök a csíkszeredai missziói 
egyház temploma fölavatására és új lelkésze beigtatására 
Szász Gerő egyházkerületi főjegyző társaságában Csík-
Szeredába utazott. 

* Lelkész-jelölés. A pesti egyházmegyébe kebele-
zett Bugyi egyházközség lelkészi allomására az újabb 
candidatió alkalmával kijelöltettek: Farkas Sándor ercsii 
és Szűcs Sándor iregi h. lelkészek, Szabó Elek ó-budai 
hitoktató, Hnjdu Ignác szabadszállási tanító-káplán és 
Molnár Albert bugyi-i h. lelkész. 

* Az Irodalmi Társaság ügyében folyó hó 6-kán 
aláírók és más érdeklődők részvételével értekezlet tartatott 
Budapesten. A jelenvoltak, reformátusok és ágostaiak, 
számszerint 14-én, miután örömmel konstatálták, hogy 
az irodalmi társulás eszméje az egyházi körökben élénk 
visszhangot keltett és a tényleges pártolás úgy a ma-
gánosok, mint különösen a testületek részéről Örvende-
tesen mutatkozik, egyértelműleg oda nyilatkoztak, hogy 
elérkezett az idő a tényleges megalakulásra. A megin-
dulást nagyon megkönnyítette volna az a körülmény, ha 
mint az első értekezlet idején tervezve volt, az evangé-
likusok és reformátusok egyetemes konventjei egyidejűleg 
tartják vala gyűléseiket, a mikor a Társaság tagjai töme-
gesen megjelenhettek volna az alakuló gyűlésre. De bár a 
két gyűlés egyszerre nem volt összehozható, mégis az érte-
kezlet, az ügy iránti érdeklődést tekintve, egyértelműleg 
abban állapodott meg, hogy a Társaság formaszerű megala-
kítására alkalmas időben külön gyűlés hivassék össze még 
ez évben Budapestre. A meghívás eszközlésére a Felhívást 
kibocsátott püspök és főgondnok urak kéretnek fel, vala-
mint arra is, hogy a Társaság tagjaiból egy előkészítő 
bizottságot szervezzenek, mely a közgyűlést minden te-
kintetben előkészítse, a tagul jelentkezőket nyilvántartsa, 
a testületeket képviselők küldésére felszólítsa, a vidéki 
tagoknak az alakuló gyűlésre való feljutását megköny-
nyítse, az ügynek az egyházi és politikai sajtóban is-
mertetője és népszerűsítője legyen stb. A hazai protest. 



egyházi lapok az értekezletből e'őre is megkerestettek, 
melegen fö kéretvén, hogy a Társaság megalakítási mun-
kájának hathatós támogatói, az ügynek gazdái, a moz-
galomnak megannyi fókusai legyenek, és tagok gyűjtése, 
eszmecsere indítása stb. által a szép törekvést diadalra 
jutni segítsék. 

* A budapesti reform, egyház új gymnasiumi 
épülete a Lónyay-utcában a fővárosi építkezéseknél ta-
pasztalható gyorsasággal készül. F . évi junius közepén 
tették az első készülést az építéshez, a mult hó 17-én már 
megtartatott a munkások nagy örömujongása mellett a fal-
egyenleg ünnepély, a jövő hét végével pedig már tető alatt 
lesz a díszes nagy épület. Az épííő bizottság eleve kimon-
dotta, hogy építkezésnél minden feleslegest, minden cifra-
ságot gondosan kerülni kell, mellőztetik is minden ilyesmi, 
ennek dacára a főváros egyik díszes, solid s hivatásának 
teljes mértékben megfelelő épület leend. A tervező épí-
tész, Kauser József is szép emléket emeltet magának 
ez épületben, de az egyháztanács kebeléből kiküldött 
építési bizottság is, gróf Tisza Lajos főgondnokkal a/, 
élén, nyugodt lélekkel adandhat számot safárkodásáról 
az egyháztanácsnak. A kőműves, kőfaragó, ács, asztalos, 
lakatos, cserépfedő, vasmunka s padló/ás körülbelül 
118,000 frtba kerül, a kisebb iparos munkák iránt be-
adott ajánlatok pedig e hó 6-án bontattak fel, s a tett 
ajánlatok szerint a bádogos, üveges, mázoló, szobafestő, 
légszesz, vízvezeték, csatorna, kályha s kövező munkák 
összesen mintegy 18,000 frtba kerülnek. Az eddigi 
munkák díja az építkezésre nyert s befizetett adomá-
nyokból fedezhetők voltak, közelebb azonban a pesti 
h. e. takarékpéntárból ajánlott kölcsön egy része igénybe 
lesz veendő. 

* Kérelem. Az •» Egyházi közigazgatás kézikönyve« 
című kétkötetes munka t. ívtartóit értesítjük, hogy több 
oldalról hozzánk intézett felhívás folytán az előfizetési 
határidőt f . évi október hó végéig meghosszabbítjuk. Ezen-
túl csak a sokkal nagyobb bolti árért küldhetjük meg 
a munkát. Midőn az újabb határidőre az aláírási ívek 
beküldését kérnők tisztelettel vagyunk Budapesten, 1887. 
október 6. — Homyánszky Viktor, akadémiai könyvke-
reskedő, mint a mű kiadója. 

* A skót martyrnak, Stuart Máriának reliquiáiból 
kiállítást rendeztek egy angol városban, hol eltemetve 
van, halálának 300-ik évfordulóján. Nem sokára ezek 
ereklye számba fognak menni. Bármekkora részvéttel is 
viseltessünk e talán méltatlan halált szenvedett királynő 
sorsa iránt, de arra nézve, hogy canonizáltassék, szük-
ségesnek tartanánk, hogy előzőleg »egy saját külön« 
történetíró is akadjon. Előzményekből következtetve, 
ezen mi sem fog múlni. Helyszini tanulmányozást azon-
ban az illető elengedheti magának. Az edinburghi palota 
titkos lépcsői és az olasz énekesnek még máig is látható 
vére — legalább oly értelemben, mint a warthburgi 
tintapecsét — nem szolgálnának előnyös és építő illusz-
trációk gyanánt a »legendához«. — P. 

* Rövid hirék. A 'pozsonyi ev. theologiai akadé-
mián a theologusok létszáma 42, az eperjesi theologiai 
intézetben 23, a soproni theologián 26, a pápai theol. 
akadémián 23. — A pozsonyi theol. akadémia »Év-
könyve« szerint irodalmunk legközelebb két fontos művel 
fog gazdagodni. Csecsetka Sámuel »Magyarhoni evang. 
egyházjogtan«-on dolgozik és dr. Masznyik Endre »Egy-
házi Dogmatiká«-t szándékszik kiadni ; mindkét munka 
sajtó alatt van. — A betelepített reform, csángók ré-
szére Herttlendyfalván templom építése van tervben, 

mire eddigelé 100 frt értékű faanyag és 1440 frt kész-
pénz gyűlt be a kormánybiztosságnál. 
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HIRMTESEK. 

l E ^ A X _ T 2 T A S A T , 

A dunántúli ev. ref. egyházkerületben a veszprémi 
egyházmegyéhez tartozó hajmáskéri lelkészi állomásra 
pályázat hirdettetik. 

Ezen állomás évi jövedelme őoo—800 forintra van 
számítva, s így a IV. osztályba tartozik. 

Pályázók felszerelt kérvényeiket f. é. október hó 
25-ik nspjáig Csonka Ferenc esperes úrhoz, Szent-Gálra 
(Veszprémmegye) küldjék be. 

Kelt Rév-Komáromban, 1887. okt. i-én. 
P a p G - á T o o r , 

dunántúli ev. reform, püspök, 

I F Á Z L 3 T . A . !Zi A 

A tiszáninneni egyházkerületben a gömöri egyház-
megyébe kebelezett balogi ev. ref. egyház lelkészi állo-
mására pályázat hirdettetik. 

Ezen állomás évi jövedelme 1145 frt 74 krajcárra 
van fölvéve, és így I-ső osztályú. 

Pályázók kérvényüket nagyt . Nagy Pál gömöri 
esperes úrhoz Tornallyára adják be. Pályázati határidő 
f. évi október hó 3 i-ik napja. 

Miskolc, 1887. október I. 
ZKZmzn. B e r t a l a n , püspök. 

-tr^^x. T ."V" A T -

A tiszáninneni egyházkerületben a gömöri egyház-
megyébe kebelezett bátkai ev. ref. egyház lelkészi állo-
mására pályázat hirdettetik. 

Ezen állomás évi jövedelme 735 frt 60 krajcár, s 
így III. osztályú. 

Pályázók kérvényüket nagyt. Nagy Pál gömöri es-
peres úrhoz Tornallyára adják be. Pályázati határidő 
f. é. október hó 3 i-ik napja. 

Miskolc, 1887. október r. 
I K I m n . B e r t a l a n , püspök. 

r e Á T - H Z T J L . : Z ; A T . 
A tiszáninneni egyházkerületben a gömöri egyház-

megyébe kebelezett limaszécsi ev. ref. egyház lelkészi 
állomására pályázat hirdettetik. 

Ezen állomás évi jövedelme 763 frt 30 krajcár, s 
így III. osztályú. 

Pályázók kérvényüket nagyt. Nagy Pál gömöri es-
peres úrhoz Tornallyára adják be. Pályázati határidő 
f. évi október hó 31-ik napja. 

Miskolc, 1887. október 1. 
IEZul i i . B e r t a l a n , püspök. 

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

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: D r . Sa.lla.gri DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 



Harmincadik évfolyam. 42. sz. Budapest, 1887. október 16. 

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. 

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 számú pé ldányokka l m i n d i g szolgálHa/t-uizik:. 

Még egyszer a theologusok tanítóképesítése. 
Előre láttam, hogy a theologusok tanítóké-

pesítésének helyessége és szükségessége felett 
irott cikkem ellenzéssel fog találkozni, s ezért a 
legkevésbbé sem leptek meg Anonymus úrnak a 
mult számban közölt szép fejtegetései, melyek 
cikkemmel ellentétben azon eredményre jutnak, 
hogy a theologusokat a >tanítói oklevél megszer-
zésére általánosan kötelezni sem nem helyes, 
sem nem szükséges dolog/ Egészen természe-
tesnek találom, hogy egy még ki nem próbált 
intézményről, mely elvégre is bizonyos újítást 
tartalmaz, eltérő, sőt ellentétes felfogások látnak 
napvilágot, főként ha oly nagyon különböző szem-
pontokból vétetik az szemügyre, mint az én és 
Anonymus úr nézpontjai. 

Anonymus úr felfogása rám azon benyomást 
teszi, hogy ő a szőnyegen forgó kérdést elvi, 
sőt mondhatnám, eszményi oldaláról tekinti. Nem 
helyes, mondja többek között, a tanítói oklevél 
megszerzésére való kötelezés, mert ma minden 
pálya egész embert követel, mert nem lehet 
valaki egyszerre tanító is, lelkész is az életben, 
mert nem lehet valaki egyszerre praeparandista 
is, theologus is az iskolában. Nos hát e nagynak 
látszó elvi nehézségeket immár tényleg leküzdötte 
a való élet folytonos gyakorlata, mely a protes-
tantismus múltjából arra tanít, hogy Dunamellé-
ken is, Tiszamelléken is mindig voltak és jelen-
leg is vannak számos >valakik/ kik egy személy-
ben jó tanítók és jó papok valának. A kis gyü-
lekezetek lelkész-tanítói, kiknek szegényes pap-
tanítói állomása helyén magam is szívesebben 
látnék jól dotált külön papot és külön tanítót. 
Nem lehet valaki egyszerre praeparandista is, 
theologus is? Hát theologus ifjaink múltban és 
jelenben nem állandóan tanulják a paedagogia 
tudományát és mint magán-tanítók, correpetitorok 
nem gyakorolják-e szüntelen a tanítás mesterségét 

is, a mellett, hogy a theologiai tudományokat 
végzik? Theologiai tanároktól tudom, magam is 
tapasztaltam, hogy a tanítósággal, nevelőséggel 
foglalkozó theologusok a theologiai iskolában, a 
szorosan vett theol. tanulmányokban is rendesen 
jobban megállják helyüket, mint az oly ifjak, kik 
az ily foglalatosságtól akár jobb anyagi helyzet-
ből kifolyólag, akár alkalom hiánya miatt magukat 
visszatartják. Lelkészektől tudom, magam is ta-
pasztaltam, hogy oly papok, kik theologus koruk-
ban tanítással is foglalkoztak, kiinn az életben az 
iskolának nemcsak avatottabb felügyelői és kor-
mányzói, hanem magának a tanügy érdekeinek 
is gondosabb védői és a mi szintén fontos dolog, 
a tanítóság ügyeinek, szükségeinek alaposabb 
ismerői, készségesebb pártolói lesznek. Ennélfogva 
én ama hangzatos theoriából, hogy ma minden 
pálya egész embert követel s nem lehet valaki 
egyszerre jó pap is, jó tanító is, csak annyit 
ismerek élet-igazság gyanánt, hogy nagy dolgokat 
megosztott munka-erővel nem lehet elérni, de az 
oly kis körű kötelességet, mint a lelkész-tanító 
papi és tanítói hivatala, az átlagos-középmunkaerő 
mindig jól elvégezheti. 

Ismétlem, hogy Anonymus úr felfogása theo-
retikus, mely inkább az elvi szempont tisztaságát, 
mint a gyakorlati tekintetek követelményeit tartja 
szem előtt. Az intézményeket elvontan, önmaguk-
ban, ideális magaslatukban szereti felfogni és meg-
bírálni. íme bizonyítékom. Én is azt mondom, 
írja egy helyen, hogy tegyük papjainkat taní-
tókká, de diploma nélkül, és pedig vegye kezébe 
a lelkész a vallás-tanítást. Hát ez szép és sok-
szor sürgetett eszme, de kivihetetlen a hazai kál-
vinismus mostani parókhiális rendszere mellett. 
Míg egy lelkésznek 10—15 ezer hallgatója és 
hitközségének 10—20 iskolája, 40—80 osztálya 
van, addig a népiskolai vallástanításnak a papok 
kötelességévé tétele kivihetetlen eszme, melyet a• 
legjobb akarat sem valósíthat meg. Szép dolog 



az ideális felfogás s van abban bizonyos lélek-
emelő mozzanat, mikor valaki a lehető legtöké-
letesebb után törekedik; de az élet prózájában 
akárhányszor kénytelenek vagyunk a lehető he-
lyett a szükségessel, a legjobb helyett a kielégí-
tővel beérni. Tapasztalat igazolja, hogy az emberi 
intézmények sem absolut jóknak, sem absolut 
rosszaknak nem nevezhetők, mert értéküket min-
dig a tényleges viszonyok között felmutatott ered-
mények szabják meg. Én megengedem, s már 
első felszólalásomban kifejeztem, hogy a fennforgó 
kérdésben elvileg tisztább az a felfogás, mely 
ellenzi, mint az, mely sürgeti a theologusok tanító -
képesítését; de a tényleges viszonyok között, 
midőn az egyháznak a népiskolai oktatás-ügyet 
fokozott erővel istápolni, midőn tanítói karát bel-
sőleg erősíteni, midőn papjait több helyen gya-
korló tanítókká kell tennie, s midőn az ország 
törvénye erre külső kvalificátiót is követel: ily 
viszonyok között, ismétlem, hogy az egyház jól 
felfogott érdeke azt követeli, hogy leendő pap-
jaink ne csak jó elméleti paedagogusok legyenek, 
hanem, hogy tanítási ügyességgel és külső képe-
sítéssel is bírjanak. 

Ennélfogva továbbra is fenntartandónak vé-
leményezem a theol. tantervben mindazon pae-
dagogiai tárgyak elméleti tanítását, melyeket az 
1883-iki konvent oda bevett; fenntartandónak 
vélem közelebbről a dunamelléki egyházkerületnek 
1884-ben megállapított paedagogiai tantervét, mely 
a theol. intézetben annyi és oly nagy kiterjedésű 
paedagogicum tanítását követeli, mint a praepa-
randiában van kiszabva. S hogy az elméleti ta-
nulmányoknak külső értékesíthetősége, mondjuk, 
országos érvénye is legyen, a most fennálló rend-
szert kiegészíteném gyakorlati tanítással és bete-
tőzném államérvényes oklevél-szerzéssel. A kivitel 
módozatját következőlegvélném megállapítandónak. 

A paedag. tárgyak elméleti tanítása marad-
jon továbbra is a theol. tanfolyam két első évén 
a mostani óraszámmal, de egészíttessék ki a pae-
dagogiai kurzus azzal, hogy a gyakorlati taní-
tásra az egész harmadik éven külön óra fordít-
tassék. A theologusnak, kinél több tárgyi ismeret, 
iskolázottabb elme és több ügyesség feltétele-
zendő, mint a preparandistánál a gyakorlati ta-
nítás megfigyelésére és tényleges megpróbálására 
teljesen elég volna egy óra, már csak azért is, 
mert kisebb lévén egy osztály létszáma, a próba-
tanítás sora egy évben mindenikre több ízben 
rákeríthető volna. Némi nehézséget okoz a gya-
korlati tanítás helyének kérdése, mert Budapesten 
a reform, egyháznak nincsenek elemi iskolái, arra 
pedig, hogy a theol. akadémia kormányzó testü-
lete saját gyakorló iskolát állítson föl az intézet 
mellé, a dolog költséges volta miatt gondolni 

sem lehet. De azt, hogy theologusaink pl. az 
árvaház iskolájába járjanak be gyakorlati taní-
tásra, nem tartom oly kivihetetlennek, mint Ano-
nymus úr feltünteti. Theol. akadémiánk igazgató 
választmányának és tanári karának van annyi 
nexusa az árvaházhoz, hogy okkal-móddal ki le-
hetne eszközölni ifjaink számára a bejárási en-
gedélyt. 

A képesítésre nézve is igen egyszerű eljá-
rási mód- kínálkozik. A dunamelléki egyházke-
rületnek, mint tanító-képezdét fenntartó testület-
nek nemcsak tanító-képesítési joga, de törvénye-
sen szervezett tanító-képesítő bizottsága is van a 
nagy-kőrösi praeparandia mellett. Tegyenek ez 
előtt vizsgálatot, szerezzenek ettől oklevelet theol. 
ifjaink. Hogy ezek menjenek e végből Kőrösre, 
vagy a vizsgáló bizottság jöjjön Pestre, egészen 
célszerűségi kérdés, melyet eldönteni az egyház-
kerület bölcseségének dolga; mert az a körül-
mény, hogy más képzi, mint a ki képesíti az 
ifjúságot, érdemleges nehézséget nem okoz. 
Van még ilyen eset az országban más inté-
zetnél is. 

Az oklevél megszerzésének idejét kötelezőleg 
a theolog. tanfolyam időtartamára tenném, mert 
ennek elvégzése után részint a lelkész-képesítő 
vizsgálatok, részint a kápláni gyakorlat veszik 
igénybe az időt. De mivel az alapvizsgálat magá-
ban is elég dolgot ad a Il-od éves theologusnak, 
a tanító-képesítési vizsgálatot a III. év bevégzése 
és a IV-ik megkezdése közé tenném, még pedig 
szept. elejére, hogy a nyári vakáció előkészületre 
maradjon az ifjaknak. 

íme ezekért és ekként vélném megállapítan-
dónak a theologusok tanítóképesítését. 

Se. 

I S K O L A Ü G Y . 

Népiskolai tankönyv-irodalmunk legújabb 
termékei. 

Minden iskolai év újabbb meg újabb tankönyveket 
hoz a könyvpiacra. A fiatal kezdő tanítók nincsenek a 
régi, eddig használt könyvekkel megelégedve, mert azok 
— szerintök — a mai kor követelményeinek nem felel-
nek meg s írnak újakat, ösztönözvén őket az újítás vágya 
is, meg talán egyszer s másszor a feltűnésé is. A ta-
paszta ' tabb, hivatottabb, idősebb paedagogusok meg 
írnak azért, mert az újabb termékek nem elégítik ki őket, 
nem felelnek meg a ldvánt célnak s írnak, hogy mintegy 
példányképeket adjanak az ifjabb paedagogusok elé. 
Egy harmadik pedig előveszi a régi jeles iskolai köny-
veket, s azokat egy kicsit megtoldva-foldva bocsátja 
aztán világ elé. Szóval kit ez, kit amaz ösztönöz egy-
egy tankönyv kiadására, s irodalmunknak jóformán 
egyetlen ága sem produkál annyit, mint épen a tan-



könyv-irodalom. És mégis, ha csak egy kis böngészetet 
tartunk is ezen a mezőn, kénytelenek vagyunk csakha-
mar belátni, hogy itt is »sokan vannak a hivatalosak, 
de kevesen a választottak.* Semmi nincs nehezebb, mint 
jó tankönyvet írni. Csodálatos, bámulatos kis világ az a 
gyermek szellemvilága, oly nehéz abba visszaképzelni 
magunkat, ha már egyszer kinőttünk belőle s igazán a 
legképzettebb paedagogusoknak is évek hosszú során át 
kell tanítványaikhoz iskolába járníok, hogy ezektől les-
sék és tanulják el a »mit? mikép? miér t? és mily esz-
közök által ?« nagy titkát. 

A nem rég megnyílt új tanév is meghozta a nép-
iskolai tankönyvekben a maga gazdag termését. Tar t -
sunk hát egy kis szemlét e részint egészen új, részint 
csak újabb kiadásban megjelent népiskolai termékek fe-
lett, megjegyezvén, hogy csak azokról kívánunk ez al-
kalommal szólani, melyek szerkesztőségünkhöz mutat-
vány-példányokként beküldettek. 

Legelső sorban is itt van előttünk egy három kö-
tetből álló, igen szép kiállítású »Képes magyar olvasó-
könyv*t az elemi népiskolák II., III. és IV. osztálya 
számára adva ki az egyes kötetek, melyeket az ismert 
nevü tanügyi írók : Komáromy Lajos} Lakits Vendel és 
Péterjy Sándor szerkesztettek. Az első főleg aesthetikai, 
irodalmi és nyelvészeti tanulmányaival, a más kettő 
kiváló paedagogiai ismeretével és gyakorlati nagy jár- , 
tasságával volt igen alkalmas egy ily mű összeállítására. I 
Ok maguk, a mint ez az egész műből látszik, oly erős 
kritikát gyakoroltak a felveendő olvasmányok felett, hogy 
szinte felmentve érezheti magát ez alól a biráló. Az első 
kötetben az olvasmányok bizonyos kategoriak szerint van-
nak beosztva. Ugyanis a II. osztály számára kiadott olvasó- j 
könyv négy szakaszban, tekintettel az évszakokra, az j 
iskolai és családi életre, a házi állatok ismertetésére, a ' 
földművesi életre és a városi életre, adja az olvasmány-
anyagot. De úgy látszik e meghatározott kategóriákat 
maguk a szerkesztők sem találták elég szerencsésen 
választottaknak, mert már a 2-dik és 3-dik kötetben az 
osztályozást elhagyták s abban a változatos tarkaságban 
közölték az olvasmányokat, a mely látszólag ugyan 
rendszertelen, de e rendszertelenséggel mégis egységes 
célra törekszik, t. i. a gyermek lelki és kedélyvilágának 
minden tehetségének egyöntetű, harmonikus fejlesztésére. 
E pillanatban az emlékező tehetség, a másikban az Íté-
let, a harmadikban a képzelet, a negyedikben a 1 edéiy ; 
egyszer a vallásos érzék, máskor az erkölcsi nyer tápot 
és fejlesztetik. S avagy olyan íróasztalnál megcsinált s 
kigondolt rendszerességgel működik-e a gyermek lelke, 
hogy oly aggodalmasan kicirka'mozott systemával osz-
szuk be számára az olvasmányokat ? Avagy a télben nem 
gondolunk-e a nyárra s tavaszszal nem olvastathatnánk-e 
a családi és házi életről, vagy őszszel nem tanultathat-
nánk : »a mi tiéd, tedd el, a másét ne vedd el« erkölcsi 
szabályt. A rendszer meg van, mihelyt ügyelnek az olvasó-
könyvek szerkesztői arra, hogy úgy állítsák össze az olvas-
mányokat, hogy azok a gyermek összes tehetségeit egy-
formán igénybe vévén, ezeket fejleszszék ; a sok komoly 
és kizárólag csak oktató, tanító olvasmánynyal el ne fá-
raszszák és ne untassák a gyermekeket, mert mint Eötvös 
oly szépen mondá : »Jaj annak, ki borostyánt ad idő előtt 
a gyermeknek virág helyett®, s viszont a mindig csak 
szórakoztató, mulattató, a kedélyt és képzeletet foglal-
koztató olvasmánynyal léhává, felületessé, érzelgőssé ne 
tegyék. A középutat s a helyes módot a jelen olvasó-
könyvek szerkesztői igen jó tapintattal találták el. Sze-
rencsés gondolat volt, hogy »képes« olvasókönyvet ad-
tak. A képek nagy része eléggé sikerült, bár a clicheék 

i t t-ott meglehetős homályos lenyomatot ad tak ; de hát 
itt nem művészetről, hanem csak szemléltetésről van szó. 
Az olvasmányok — s ezt is csak helyeselhetjük — kü-
lönböző nyomta 'ot t és irott betűkkel vannak közölve, 
hogy a gyermek minden formájú betűhöz hozzászokjék. 
Az irály a legtöbb helyütt egyszerű, természetes, a 
gyermek felfogásához mért s a mi szintén nagy, hogy 
ne mondjuk legfőbb érdeme, tiszta zamatosan magyaros. 
Vannak azonban egyes helyek, hol a túlrövidség miatt 
a gyermeknek nagy figyelemre lesz szüksége, hogy meg-
érthesse. 

Örömmel látjuk, hogy az egész munkán bizonyos 
meleg vallásos szel'em ömlik el és a kedély a maga 
egészséges, tisztult érzéseivel nyilatkozik, nem holmi 
vizenyős éizelgéssel. Nemcsak paedagogiai tapintattal, 
de ízléssel is vannak az olvasmányok részint összeválo-
gatva legjelesebb stylistáink és költőink műveiből, részint 
írva maguk a szerkesztők által, úgy hogy igazán nye-
reségnek tekinthetjük ez olvasókönyvek megjelenését és 
a legmelegebben ajánlhatjuk a tanügy férfiainak. Itt iga-
zán példányképet adott az olvasókönyvek terén e három 
jeles paedagogus. Annyit óhajtottunk volna csak, hogy 
egy-ket tő még maradt volna ki azokból a chablonszerű 
olvasókön> vi költeményekből s mesékből, mint a minő 
pl. »A két hizó« — ha Jókai írta is, akkor is ízetlen, 
vagy »A koró és a kis madár«, nem érti annak pointját 
a gyermek s szörnyen únja. A munka Singer és Wolfner 
könyvkereskedők kiadásában jelent meg. Az I. kötet 
ára bekötve 30 kr, a II-iké 36 és a III—diké 40 kr. A 
mint értesülünk, a szerkesztők a munkát nagyobb egy-
házaink iskoláihoz meg fogják küldeni mutatvány képen. 
Óhajtjuk, hogy az illető körök azzal a méltánylással 
fogadják, a melyet e jeles könyvek megérdemlenek. 

K. B. 

T Á R C A . 

Magyar ref. papok Csehországban. 

ii. 

Arra a kérdésre, hogy »hová lettek a csehországi 
magyar papok s utódjaik?* jó rormán kimerítően pontos 
feleletet adhatunk. Egy részök minél előbb hazajött I 
más részök cseh földön maradt ugyan, de gyermekeit 
nálunk, magyarokúi neveltette, s így azok állandóan 
itt is maradtak ; legnagyobb részök azonban végkép künn 
maradt s máig élő ároni családokat alapított. 

A három első szuperintendens, u. m. Kovács Ferenc 
krovnái, majd velimi pap 1784—1787-ig; Szűcs Sámuel 
böhmisch-rothwasseri, aztán vysokái, végre chleby-i lel-
kész, 1787—1799-ig, és Fazekas György, előbb lecicei, ké-
sőbb ksely-i pap, 1799—1810-ig, — mind a három vissza-
tért ha-ájába, s itt mint papok haltak meg. Ez utóbbi, 
kit meg kell különböztetnünk a vele egy időben élt 
Fazekas György nagyká'lói re r . lelkésztől, szuperinten-
denssége alatt, 1804-ben Kselyben elkezdte írni a cseh 
ref. egyházak történetét. »A II. József császár által ki-
adott tolerántziától fogva — írja 1810-ben Szalatnai 
János moraweci pap — a ref. eclesiák dolgait írják, úgy 
vélem, a cseh és morvái Főtiszt, superintendens urak ; 
legalább azt tudom, hogy a csehországiakat írja a cseh-



országi; mert én ez előtt hat esztendővel nálla lévén, 
láttam már akkor belőlle magam egynehány levelet.® *) 

Túróczy János prágai esperes és krábsice-i pap, 
mint bejei lelkész halt meg Gomörben ; Szentpéteri Sá-
muel pelsőci lelkésznek, közéletünk e jelesének, anyai 
déd-nagybátyja volt. 

A gregarius papok közül csakhamar hazajöttek: 
Szalay József, tolnamegyei születésű ifjú, ki 1783-ban a 
pataki diákok közt legelőbb jelentkezett cseh misszioná-
riusnak, továbbá Galambos Sámuel, ki a morva határon 
fekvő telecí-i kicsiny cseh eklézsia papja volt. Törös 
István, szintén az elsők közt, még 1783-ban iratkozott 
be Patakon cseh misszionáriusnak (az előbbi számban 
felsoroltak közül tévedésből kimaradt). El is ment oda, 
de csak kevés ideig bírta ki abban a görbe országban. 
Hazájába térve, előbb a mikolai, később, 1794-től 1803-ig 
a sályi-i eklézsia papi tisztét viselte.**) 

Jessenius Joel, ki Kovács Ferenccel együtt legelőbb 
ment ki Csehországba, azt hiszem szintén hazajött, mert 
a csehországi lelkipásztorok sorában beiktatása után többé 
nem említtetik. O voltakép ide szakadt cseh papi család-
ból származott. Atyja Jessenius, helyesebben Jessenyak 
(— őszi) György felső-zempléni és pedig előbb bánóci, 
aztán málcai pap, így írt önmagáról 1754-ben: »Geor-
gius Jessenius, natione Bohemus.« A magyar nyelvet 
sohasem bírta teljesen, ellenben kitünőleg fordított ma-
gyarból tótra. Tizenhat évi málcai papsága után, 1770. 
okt. 21-én hunyt el. Ekkor Málcára helyettes lelkészül fia, 
akkor még debreceni tógátus, Jessenius Joel vitetett,***) 
ki utóbb lasztóci, majd 1782-ben csehországi prédikátorrá 
lett, hol nyoma vész. 

A két Szeremlei, t. i. Samu klasteri (szül. 1.756) 
és István san-i lelkész (szül. 1758), hasonlókép végbúcsút 
vett Csehországtól. Az utóbbiról tudom is hogy miért? 
1787-ben ugyanis a következő közlemény jelent meg 
a Magyar Kurírban, melyet úgy vélem maga Szeremlei 
küldött be : »A tudatlanok vallása vakbuzgóságon épült 
többnyire, és mint a rózsa, csak a tövisek között szo-
kott virágozni. A csehek, míg vallásbeli türedelmek nem 
volt és csak nevekért is üldöztettek, föld alatt lévő jti-
kokban (sic!) éjjel titkon buzgóskodtak és ezek közül sok 
halált szenvedett volna a maga vallása nevéért; most 
mióltától fogva szabad vallásbéli gyakorlások és prédi-
kátoraik vágynák, azokat az Illyés hollója által szeret-
nék tápláltatni ; némely helyeken éppen nem akarván 
azoknak fizetni, mintha bizony az Úr szőllőjében fárado-
zónak sem bort inni, sem kenyeret enni nem kénék. Ha 
a szegény prédikátor fizetését kéri, azzal fenyegeti a cseh 
keresztény (sic!), hogy r. katholikussá lészen ; ha a pap 
dézmáini megy, ezt megint azzal, hogy protestáns lészen. 

*) Szalatnai eredeti levele Tóth Ferenchez, a Nemzeti Muzeum 
kézirattárában. 4. r. 

**) Kiss Kálmán: A szatmári ref. egyházmegye története. Kecs-
kemét, 1878. 707. 1. 

***) Uj magyar Athenás. 1887. 503. 1. hibásan »Jessénim«-nek 
írva Jessenius helyett. 

Ezen okból ref. prédikátor Szeremlei úr Száán-ból elköl-
tözék, a maga sem hideg, sem meleg halgatóit ott hagy-
ván, mint szent Pál az oláhokat.® *) 

Szeremlei Istvánt a hazatérésben bátyja, Samu is 
követte. Szeremlei Samu borsodmegyei laki, majd 1807 
körül, disznós-horváti Ielkészszé lett. Négy fia maradt, 
u. m. József, István, Gábor és Pál. Ezek közül Gábor, 
előbb felsőnyárádi ref. lelkész, később szigeti, bécsi, majd 
pataki theol. tanár, az ismeretes »Politika« és »Dogma-
tika® irója (meghalt 1867 január 26.). Hasonnevű fia 
jelenleg a sárospataki Népbank ellenőre; két leánya is 
életben van. Az említett Szeremlei István, san-i papnak, 
hasonlóan István nevű egyetlen fia, Marosvásárhelyt mint 
nevelő halt meg 1819-ben. 

A hazatérteken kívül, szép számmal voltak oly 
magyar papjaink is/Cseh- és Morvaországban, kik ott 
maradtak ugyan, de gyermekeiket haza küldték magyar 
papokúi. Kiss Benjámin helyettes superintendens és 
mocovici, később liebstadti, végül rowecini prédikátor 
négy derék embert nevelt a magyar egyház szolgálatára. 
Fiai : Kiss Lajos (szül. 1813, meghalt 1865) gyömrői 
lelkész, a pesti egyházmegye áldott emlékű főesperese ; 
Kiss Adolf, volt új-soóvéi pap (szül. 1814, megli. 1880), 
Kiss Károly, jelenleg mányi lelkész és Kiss Gusztáv 
hódmezővásárhelyi ref. főgymnasiumi tanár. Leánya is 
magyar papné lett: Kozma Lajos volt feketehegyi lelki-
pásztor neje, s e részen unokája: Kozma Géza tisza-
kálmánfalvi misszionárius lelkész. Kiss Benjámin neve 
máig él egyházunkban, egyik unokája, Kiss Lajos főes-
peres fia, Kiss Benő ordasi pap által. Másik unokája : 
Kiss Károly fia, Kiss Béla váli lelkész, s szintén unokái: 
Kiss Adolf vadkerti pap és Kiss Béla ref. tanító, Kiss 
Adolf fiai. 

Csider Imre lecicei papnak a fia, Csider Antal 
szintén haza jött s mint gömörmegyei Balog község lel-
késze hunyt el az 50-es években. 

Bacsa Máté vysokái prédikátor az 1810-es években 
cseh földón halt ugyan meg, de gyermekei közül leg-
alább egyet, haza küldött. »Idvezült t. Bacsa Máté uram 
— írja róla Wégh János, nebudzel-i tiszttársa — nem 
egyszer mondotta : bár inkább varga lettem volna Ma-
gyarországon, mint csehországi prédikátor, bizony job-
ban provideálhattam volna gyermekeimet; csakugyan le 
is küldött egy fiát csizmadia mesterségre, nem lévén 
módja taníttatásába.® 

Az emigrált magyar., papoknak azonban legnagyobb 
része családostul végleg Csehországban telepedett le. 
Közülök nevezetesebbek Baka László horátev-i lelkész, 
ki 1809-ben az addigi szuperintendens, Fazekas György 
ksely-i pap helyébe lépett s 1820-ban mint cseh super-
intendens halt meg.**) O Fülesden született, Szatmár-
megyében. Minthogy a fiilesdi születési anyakönyv csak 

*) Magyar Kurir. Indult Bécsből 17. jan. 1787. V. szám. 
Wégh János jegyzetei: Bacsa Mátéról, Sárospataki Füzetek. 

VIII, 824, Baka Lászlóról, u. o. IV. 153. 



187%-al kezdődik, születési éve meg nem határozható, 
de testvérének unokái még az 1860-as években is nagy-
tisztelettel és nemes büszkeséggel emlékeztek a hazájától 
elszakadva, Krisztus érdeméhez annál inkább csatlakozott 
férfiúról. A család, melyből származott, fold míves, birto-
kos nemes család, most is él Fülesden.*) 

Baka László után Kubes Mátyás, az egykori pa'aki 
contrascriba neveztetett ki szuperintendenssé, ki bár az 
első cseh eredetű szuperintendens, de jóformán magyar 
számba jöhet amennyiben Patakon tanult, magyar volt a 
felesége : nemes Horváth Terézia, magyar ember a veje : 
Tardy István, s magyar földben nyugosznak hamvai. Kubes 
Krábsicén született paraszt szüléktől; Patakra 15 éves 
korában ment (1796), s 15 évig tanult a kollégiumban. 
Mint tógátus, Szabó physices professor leányát tanította, 
aztán, a német nyelv megtanulására Hangácsi nevű ne-
mes emberrel Kézsmárkra ment. Egy év mulva megint 
Patakra tért vissza, s Szemere István vicispán házában 
nevelői tisztet vállalt. 18 n húsvét haváig contrascriba, 
aztán ksely-i pap Csehországban. 1816-ban prágai espe-
res, 1821-ben cseh szuperintendens. 1825-ben elfogadta 
a mocowic-i egyház meghívását, onnét azonban csak-
hamar visszament előbbi egyházába lvsely-be. 1848-ban 
a ksely-i papságról lemondott, s attól fogva csupán 
szuperintendensi teendőket végzett. 1855. nov. 9 ikén 
hunyt el Komlós-Keresztesen Sárosmegyében, hol leá-
nyánál Tardy Istvánnénál volt latogatóban. Hűlt tetemei 
az ottani temetőben helyeztettek örök n y u g a l o m r ^ ^ 

Kubes utóda ksely-i papságában fia Kubes József, ki 
1855 nov. 23-án helyettes szuperintendenssé neveztetett 
ki. Csaknem napjainkig viselte a prágai egyházmegye 
esperesi hivatalát. 

Kossuth János ivadékai közül Kossuth Antal a 
negyvenes évektől 1860-ig krovnái pap és esperes. 
Különösen nevezetessé lett Kossuth Frigyes Vilmos, a 
prágai cseh reformált egyház alapítója. 0 még mint 
krovnái káplán kezdte meg a prágai külön cseh reform, 
egyház megalapításának munkáját; 1847 a ug- r ' én prágai 
pappá választatván, egészen egyháza szervezésének élt.**) 
Azonban bár mekkorák voltak érdemei, az orthodoxok-
kal egyesült pánszláv-párt, testvérével Kossuth Benjámin 
szintén cseh pappal együtt üldözőbe vette s addig nem 
nyugodott, míg ki nem túrta az országból. így került 
Csehországból a Rajnamellékére, hol mint wirsch-weileri 
német pap működött.***) 

Állandóan megtelepedett még Csehországban Tardy 
Mózes libicei lelkész, utóbb a podebradi egyházmegye 
esperese. Fia, Tardy Mózes az 50 es években nebudzeli 
pap és prágai esperes, s Tardy Sámuel bosini pap 
ugyanakkor podebradi esperes. Tardy István chleby-i 
prédikátor 1854-ben lemondott hivataláról, s komlóske-

*) Bartha Mór mikolai ev. ref. lelkész úr magán-tudósítása. 
**) A prágai ref. egyház történetét közli Kátai Márton : Prot. 

Egyh. és Isk. Lap. 18ÓI. 34Ó —351. 1. 
***) Der ös'terreichische Protestant, Klagenfurt, 1877. Nr. 15. 

resztesi birtokára vonult nyugalomba.*) Az öreg Tardy 
Mózes unokája, dr. Tardy Hermann, ez idő szerint az 
osztrák örökös tartományokban lévő reformátusok bécsi 
főfelügyelője, ki 1883 augusztus havában rokonai meg-
látogatása végett, fiával együtt körutat tett Magyaror-
szágon. Járt Kőrösön, Debrecenben, Miskolcon, Patakon, 
Tisza-Becsen s végre szatmármegyei Kis Arba ment, 
honnét családja származott. »Az ismeretlen magas rokon, 
irta akkor e lapban Kalós Péter — hogy rokonságát 
igazolja, egyik öreg Tardyval a nemes levelet előkeres-
tette és kitűnt, hogy a nemes levelen levő pecséten 
ugyanazon jelek voltak láthatók, melyek az ő pecsét-
gyűrűjén. Az egyszerű földmíves rokonok öröme ezen 
ismerkedés után leírhatatlan let t ; a hír gyorsan elter-
jedvén a községben, mindenki vágyott és igyekezett a 
ritka kedves vendégeket látni ; a szorgos munkaidő da-
cára ünnep lett az egész községben és nem dolgozott 
senki, a lakosok apraja, nagyja, mind a vendégek minél 
szívesebben való ellátásával volt elfoglalva; csak egy 
volt a baj, az t. i. hogy a vendégekkel nem tudtak 
beszélni, de ezen a helybeli lelkész némileg segített.« 
Kis-Arban másfél napot töltve, onnét Komlós-Keresztesre, 
többi rokonaik fölkeresésére indultak.**) 

Nagy György wanowitzi prédikátort papságában 
fia Nagy Sámuel követte, kit 1842-től 1847-ig morva-
országi szuperintendensül találtunk följegyezve. E csa'ád-
ból származhatott Nagy Károly, kiről Baríha Mór mikolai 
lelkész úrtól ezt a tudósítást vettem: >1852—5 3 - i k évben 
én is ta'álkoztam mármaros-szigeti tanár koromban a 
szigeti ref. iskolában tanuló Nagy Káro'y nevű derék 
ifjúval, kinek atyja csehországi vagy morvái lelkész volt 
s a magyar nyelv tanulásáért jött Szigetre.« 

Wégh János, ki az elsők közt vándorolt ki, még 
1783-ban, előbb lysái, utóbb nebudzeli prédikátorrá lett, 
s mint 68-ik életévében járó ember, ott hivataloskodott 
még 1822-ben is. »Nachricht von der Entstehung der 
reformirten Gemeinden in Böhmen« című emlékirata a 
pitaki kollégium könyvtárába került. 1821-ben kemény 
összetűzése volt Kubes Mátyás akkori szuperintendenssel 
a »Főtisztelendő* cím miatt. O ugyanis csak »Tisztele-
tes«-nek titulálta a szuperintendenst, ki erre körlevélben 
protestált e lealacsonyítás ellen, melyet »ex sola turpi 
insolentia, superbia, invidia* követett el rajta »egyik s 
másik« prágai egyházmegyebeli pap. Wégh e körlevelet 
magára vette, s elkeseredett hangon irt levélben torolta 
meg. Azt vitatta, hogy a Főtisztelendő cím csak a tudós, 
vagy az ároni családból származott szuperintendenseket 
illeti meg. Vitatja, hogy a nyomorult (misellus) ksely-i 
szuperintendensi hivatal nem helyezhető egy sorba a 
bécsi, berlini, boroszlói vagy pesti szuperintendensséggel. 
»Más Mátyás király — (célzás Kubes Mátyás nevére) — 
más Mátyás kovács !« Szemére hányja a hálátlanságot, 
mert hisz ő segíté be a ksely-i jövedelmes papságba. S 

*) Protestantische Jahrbüclier für Oesterreicli. Pesth, 1854. S. 37* 
**) Prot Egyh. és Isk. Lap 1883. 34. sz. / 



mivel a szegény cseh paraszt családból származott Kubesv 

magyar kegyelemkenyéren nőtt Patakon, ezzel az intéssel 
végzi szenvedélyes levelét: »Sis gratus erga nationem 
Hungaricam, ejusque hic nvseram vitám degentes filios, 
a qua beneficio es mactatus; sis memor primum lapidem 
fundamentalem religionis in Bohemia reformatae a nobis, 
et a natior.e mea hic fuisse depositum.* *) 

Szalatnai János .moraweci lelkész szintén Csehor-
szágban halt meg 1820 táján. F ia i : Gerzson, ki 1812-ben 
mint dvakacovicei pap fordul elő, s 1854 körül lépett 
nyugalomba; továbbá József és János, kiket Pápán, Tóth 
Ferenc, akkor még tanár, a későbbi szuperintendens 
gondjai alatt nevelte'ett. ^Vettem érdemes levelét — írta 
egy alkalommal Tóth Ferenchez —- Tisztelendő uram-
nak, nagy örömmel és mege'égedéssel, úgymint a melly-
ből az én szegény fijaim eránt való atyai kegyes gondjai 
s erántam méltatlan eránt való jó gondolattyai újjabban 
kitündökölnek. Küldök ismét a fijaimnak 50 forintokat 
t. i. delesántzon 40 forintot, itt pedig 10-et, sőt itten 
tizenkettőt, azon kettőt ide számlálván, mellyet nekik a 
lányom kü'd ; az az kü'd a Jánosnak 1 forintot a végre, 
hogy mivel a betegség után erőtelenkedik, azon pénzből 
vegyen míg tart, minden nap egy fél meszszej bort ebéd 
után, hogy a g) ómra naponként jobban-jobban megerős-
södjön; a másik forintot pedig küldi a Gersonnak és 
Józsefnek. Én pedig a tizet küldöm nekik itt előre azért, 
hogy valamennyire enyhíttsék szükségeiket míg a többi 
delesántzon Győrbe, s onnan valami alka'matosság által 
Pápára érkezhetne. Méltóztasson hát Tisztelendő profes-
sor uram közöttök aiqualiter felosztani, kifizetvén elébb 
belőlle a postát. A midőn pedig a 40 forintok is elér-
keznének, méltóztasson azokat is felosztani közöttök, ki-
fizetvén elébb belőllök Gersonért ismét három hónapra a 
conv.'ctust. Azt írtam ugyan nekik, hogy nem biztathatom 
őket azzal, hogy aratásig nékiek több pénzt küldhessek, de 
látom én azt, hogy mivel ott adósok is, meg kell magamat 
erőltetnem, és avagy csak az adósságok kifizetésére kén-
telen fogok lenni valahonnan pénzt szerezni és a Tisz-
telendő professor uram kezébe szállítani.. . Többire mind 
én, mind az én fe'eségem alázatosan köszönnyük a 
Tisztelendő Uram kegyes gondjait, melylyekkel viselte-
tik a mi ott levő gyermekeinkhez ; stb. Szalatnai János. 0^*) 
Családjából ered Szalatnai Justus Emánuel, ez idő sze-
rint velimi pap és a cáslaui, ujabban felál'ított egyház-
megye esperese. 

Molnár Péter chaletice-i, majd krábsice-i pap és 
esperes, az 1810-es évek vége felé, nagy szegénységben 
halt meg cseh földön. »Molnár Péter tiszt, atyánkfia, a 
ki osztán sénior is le;t, — ezt olvassuk róla — bee ii-
letes jámbor ember, igen jó, épületes pap, a legszegé-
nyebbül élt, alig vett egy font húst sátoros innepekben, 
soha a maga házánál sert nem ivott, mert csekély fize-

*) Sárospataki Füzetek. VIII. 825—829. 
**) Szalatnai eredeti levele Tóth Ferenchez, dd. Moravets 15. 

Mártii 1810. A Nemzeti Muzeum kézirattárában, 4-1*. 

tését hat gyermekeire kellett költenie. Sírva kérte hall-
gatóit, hogy jobbítsák fizetését. Nem! siketeknek beszél-
lett. Kérte halálos ágyába az ekklézsiát, hogy a fiát 
hozzák el papjoknak, a ki Morvaországban egy szegény 
ekklézsiában volt prédikátor, hogy legalább legyen öz-
vegyének s árváinak a fia kebelébe fejőket lehajtani és 
földönfutók ne legyenek Csehországban. Nem 1 mert már 
a cseh fiak supplántálták az ekklézsiát. Ingyen sem ad-
tak a magyar nemzetből valónak vocátiót. Már érezték, 
hogy van elég nemzetbeli subjectum,« stb. Molnár Péter 
egyik fia, Molnár Gábor, e század elején sloupnice-i lel-
kész, s alkalmasint egyik ivadéka Molnár Ede nebudzel-í 
pap, ki jelen'eg a prágai egyházmegye esperese. 

A Kunok is kinn maradtak. Kózülök 1838-ban 
Kun Károly jaworniki pap s a morvaországi keleti egy-
házmegye esperese (1856 ig), az Öreg Kun Sándorral 
együtt, ki mint nuslaui pap, addig az évig viselte a 
morvaországi nyugati egyházmegye esperesi hivatalát. 

Rimány István vysokái prédikátor fia Rimány Jó-
zsef előbb vtelnoi, később velimi pap és esperes, ugy 
1821-től 1844-ig. 

A még 1783-ban kivándorolt pataki diákok közül 
való Ákos András sloupnice-i, majd borovái és Marton 
Dániel krovnái papról, mivel még 1817-ben is csehor-
szági papok voltak,*) föltehető, hogy szintén végleg ott 
telepedtek le. 

Ennyit óhajtottam jegyzeteimből a csehországi ma-
gyar papokról s csa'ádjaikról közzétenni, mindig szem 
előtt tartva a föltett kérdéseket, melyek e tárgyat szóba 
hozták. Magának a magyar papok vezetése alatt állott 
cseh ref. egyháznak történetéről tán más alkalommal 
szőlők. Addig is, igen kérem e lap t. olvasóit, hogy ha 
a cseh ref. egyházra s papjaira vonatkozó történelmi 
adatok birtokában lennének, azokat velem közölni szí-
veskedjenek. Nagy köszönettel venném a legcsekélyebb 
adatkát is. Ballagi Aladár. 

A mégis m e r h e t len. 
Első fejezet. 

Vallás és bölcsészet. A meg ismer hetlen elméletének képző-
dése s viszonya a valláshoz. 

Ha csak futó pillantást vetünk is a vallások törté-
netére, azonnal szemünkbe ötlik azon hatalmas, átalakító 
befolyás, melyet a filozofia és tudományok a vallás egész 
mivoltára kezdettől fogva gyakoroltak Ott a hol az u. n. 
történelmi korszak kezdődik s némely népeket illetőleg 
egész az újabb korig, vallás és bölcsészet egészen egybe 
vannak oldva ; a vallási és filozofiai spekulációkban s a vallás 
gyakorlatában is (így p. o. a mysteriumokban) a hit és 
tudásra tarlozó dolgok annyira össze vannak forrva, hogy 
azokat szétválasztani, s a hit és tudás számára külön 
területeket kijelölni teljesen lehetetlen. Ezen szoros egy-
ség nem lehet csupán külső, az esetleges — p. o. az 

*) Az ausztriai csász. kir. birodalomban 1817-ben tartatott re-
formáció harmadik százados öröm-innepének előadása. Németül kiadta 
Glatz Jákób, magyarál Márton József. Bécs, 1818. 39 és 128. ). 



emberi szellem fejletlen állapota által kényszerített — 
együttlétből kimagyarázható, hanem okvetlenül belső, a 
két szellemi hatalom természetéből, lényegéből folyó. 
Hogy ez csakugyan így van, mutatja a kettőnek egy-
másra való nagy hatása még akkor is, a mikor már a 
bölcsészet a vallástól külön válva, önálló és pedig te-
kintélyes hatalommá nőtte ki magát. Az ó-kor klasszikus 
népének, a görögök vallásának utolsó szakai a bölcsé-
szettel való kiizde'méből állanak; ugyanezt mondhat-
juk a rómaiak s részben a zsidók vallására is; a ke-
resztyénség a filozófia által erősödik és képződik szer-
vezett szellemi hatalommá; a reformáció talaját a böl-
csészet körében támadt mozgalmak segítik előkészíteni ; 
majd a békés viszony megszűnte után ismét a bölcsészet 
az, mely a XVIII. században meg akarja dönteni a 
keresztyénséget s a vallást teljesen leszorítani a küzd-
térről, míg a XIX. század legzseniálisabb bölcsészeinek 
java erejét a vallásos igazságok kellő méltatása és elis-
merte' ése vette igénybe. 

Igaz ugyan, hogy ha az egyes vaMások alakulásá-
nál s a nagyobb vallási forradalmaknál szereplő ténye-
zőkre vetjük tekintetünket, azok között a filozofiít lát-
szólag hiába keressük. Nézzük p. o. az emberiség életére 
és fejlődésére legnagyobb befolyást gyakorlott és most 
is gyakorló keresztyénség előállását. Jézus, az istenember, 
nem a bölcsekhez, nem a tanultakhoz, hanem a műve-
letlen és tudatlan tömeghez intézi szavait; nem akar a 
földre hozott magasztos eszméknek tanszerű alakot adni 
s hatásukat a már meglehetős magas fejlettségű dialek-
tika segítségével biztosítani, hanem a legegyszerűbb 
szavakban, a legkönnyebben érthető alakban igyekszik 
azokat az emberiség közkincsévé tenni, írva nem folian-
sokba, hanem az emberek szíve táblájára. Tanainak hir-
detőiül s halála után örököseiül sem választ tudós, a 
népre a tudomány s talán az előkelő állás tekintélyével, 
avagy az ékesszólás művészetével hatni tudó egyéneket, 
hanem halászokat és vámszedőket, a kiknek sokszor a 
legkönnyebben érthető dolgot is nehéz megmagyarázni, 
s a kiknek nyelve sokszor a legegyszerűbb igazságok 
tolmácsolásában is megtagadja a szolgálatot. Ezen em-
bereknek egyedüli előnyük, melyért őket Jézus kora első 
bölcsei felett kilüntette, a szív tiszta világa, az igazság 
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után való bő vágyakozás s a legszentebb^ eszmék hirde-
tője iránt tanúsított önfeláldozó szeretet. Ugyr látszik hát, 
hogy nem az ész hideg fénye, hanem a szív melege az, 
melynek segítségével a vallás híveket hódít a maga szá-
mára, s hogy a hol az érzelem, a vallás magasztos 
eszméi iránt való odaadó szeretet teljes, ott a bíráló, 
fontolgató ész segítsége teljesen nélkülözhető. — És 
csakugyan maga Jézus nemcsak a tanítványok megvá-
lasztása által tünteti ki, hanem szóval is hangsú'yozza, 
hogy a vallás igazságainak nem a bölcsek a hivatott 
letéteményesei, a midőn azt mondja: »Hálát adok ne-
ked én atyám, mennynek és földnek ura, hogy elrejtet-
ted ezeket a bölcsektől- és értelmesektől, és azokat meg-
jelentetted a kis gyermekeknek « (Máté n . 25.) Sőt 
ezen helyből épen az tűnik ki, hogy az ész nemcsak 
hogy nem barátja, hanem határozott akadálya és ellen-
sége az igaz vallásosságnak; épúgy, mint a külső jóllét, 
a gazdagság, a belső jóllétnek, a megtérésre alkalmas 
igaz érzületnek. És ez valóban úgy is van, ha a bölcs 
az ő bölcsességét, a gazdag az ő gazdagságát felettébb 
megszeretve a világi bölcsességet és gazdagságot egyedül 
imádandó bálványnyá teszik, a mely a he'yett, hogy 
látásukat megtisztítaná s erejöket hatványozná : hályogot 
von szemükre a legmagasabb igazságok szemlélésénél s 
megbénítja erejöket az azok szerint való cselekvésnél. 

De azért nagyon tévednénk, ha azt állítanánk, hogy 
Jézus ezen — az ideig oly nagy szerepet játszott — 
tényezőknek mi fontosságot sem tulajdonított. Sőt ellen-
kezőleg, az egész újszövetség a mellett tanúskodik s az 
imént idézett hely is helyesen értelmezve a mellett szol-
gáltat bizonyságot, hogy Jézus tiszta tudatával volt azon 
szellemi erőnek, mely az ész, s azon anyaginak, mely a 
gazdagság birtokában rejlik; csakhogy épúgy ismerte 
azon csábító gonoszt is, mely a földi hatalom és gaz-
dagság csalóka képeivel őt is meg meré kisérteni, s a 
melynek legyőzésére egy istenember szentsége és ereje 
kellett 1 

És valóban ha nemcsak a felszínen vizsgálódunk, 
hanem a dolgok mélyére igyekezünk hato 'ni : lehetetlen 
elismeréssel nem lennünk azon vizsgálat iránt, melyet a 
bölcsészet s általában a tudás, éppen a keresztyénség 
létrejötténél és megizmosulásánál teljesített. Ha csak egy 
pillantást vetünk is visszafeléslátjuk, hogy mennyire igyek-
szik a bölcseimi spekuláció az egy Isten fogalmát juttatni 
érvényre a polytheizmus számnélküli isteneivel szemben 
s miként egyengeti az utat sokszor vértanúság árán Ís 
oda hogy az istenség lényegében mint szellem fogassék 
fel; ha csak egy pillantást vetünk a keresztyénség első, 
küzdelemteljes éveire s látjuk, hogy az Úr által elhintett 
magvak nem a saját termő földjükben, hanem idegen 
ta'ajon teremnek valódi szép gyümölcsöket, azon a tala-
jon, melyet a bölcsészet kövérített meg s tett termővé ; 
végül ha látjuk, hogy néhány évi működés után az lesz 
elsővé a választott tanítványok felett, a ki az Urat sze-
mélyesen nem ís ismerte, de a ki a kor színvonalán 
állott és az ész álokoskodásait, a melyek a gyenge egy-
házat már csirájában elfojtandók voltak, az értelem fegy-
vereivel volt kepes tönkre tenni, a ki a hit és tudásnak 
egyaránt birtokosa levén, bámulatos eredményt mutat 
fel a legrövidebb idő alatt, úgy hogy méltán, minden 
dicsekedés nélkül mondhatja el e büszke szavakat: »Úgy 
ítélem, hogy én semmivel nem voltam alábbvaló a főbb 
apostoloknál*, akkor okvetlenül el kell ismernünk, hogy 
a bölcsészet a vallásos eszmék terén még akkor is ér-
vényesíti hathatós befolyását, a mikor azt alaposabb 
megfigyelés és vizsgálat nélkül nem is sejtenők. 

Hogy a bölcsészet mint nyilt szövetséges mennyi-
nyire hasznára lehet az egyes vallásalakoknak, annak 
világos példáját szintén a keresztyénség szolgáltatja, 
mely évezreden át munkát adott a bölcsészetnek, a mely 
munka — bármennyire igyekezzenek is sokan levonni 
értékéből — végtelenül nagybecsű az akkori keresztyén 
tudat korrekt kifejezése által. S hogy a bölcsészet segít-
ségét a vallás épen legfontosabb, forradalmi szakaszaiban 
is mily kevéssé nélkülözheti, arra legeklatansabb példát 
— jó részben éppen a bö'csészet lefolyása ellen irányuló — 
reformátió szolgáltathat. 

Luther mindjárt reformátori pályája kezdetén erő-
sen kikel az ész ellen, a melyet ő a legmegvetőbb ki-
fejezésekkel illet, s annak fő produktuma, a bölcsészet 
ellen, melyet minden rossz kútfejének, a sátán csábító 
eszközének tekint. Nem veszi észre, hogy a reformátió 
alighanem a Wald, Wiklef, Huss-féle kísérletek sorsára 
jut, ha nem előzik meg azt a bölcsészet és tudomány 
terén mindig élénkebb reformátori mozgalmak s nem 
készítik elő az ész á'tal a kedélyeket is a bekövetkezett 
változásokra. Nem veszi észre, hogy a katholicismus fő 
ereje nem annyira világi hatalmában és külső szerve-
zettségében, mint inkább belső t. i. tanbeli organizá-
ciójában rejlik, a melylyel szemben a reformátió csak 
hiú kísérletté sülyedett volna, ha az is hasonló tanbeli 
egységet megteremteni nem képes, a mit psdig a böl-



csészét nélkül elérni lehetetlen volt. Nem veszi végül 
észre, hogy azon erőt, mely az ő működése sikeréhez 
is oly nagy mértékben járult a bölcsészileg képzett 
Melanchton által, nem szabad felhasználatlanul hagyni 
s hogy az ő és Melanchton viszonya élő érv a hit és 
tudás egyesítése mellett. Azonban csakhamar kénytelen 
a kérlelhetetlen valóság és a sürgető szükséggel szemben 
véleményét megváltoztatni s midőn Melanchton kinyi-
latkoztat ja: »Unum quoddam philosophiae genus eli-
gendum esse« s választása Aristotelesre, Luther gyűlö-
letének legfőbb tárgyára esik (»Carere monumentis Aris-
totelis non possumus« és »Ego pláne ita sentio, mag-
nam doctrinarum confusionem secuturam esse, si Ariste-
teles neglectus fuerit«) meghajolni a kényszerűség hatalma 
előtt s Aristoteles segítségét nemcsak igénybe venni, 
hanem tanítását a felügyelete alatt levő iskolákban el-
rendelni. 

A mily erős és nélkülözhetlen szövetséges a bölcsészet, 
ép o'y félelmes, kitartó ellenség is tv*d lenni, ha útja a 
vallásétól eltér, vagy épen ellenkező irányba vezet. A 
mellett, hogy a legtöbb, sőt mondhatni minden korábbi 
vallásrendszert a bölcsészet döntött meg, maga a keresz-
tyénség is sokszor és sok helyütt érezte romboló hatal-
mát. Emlékezzünk csak vissza — hogy tovább ne men-
jünk — a XVIII. század különböző bölcseleti árnyala-
taira, a melyek a theologiában egy-egy szenvedélyes pár-
tot szülve, az egyházat belső felbomlással fenyegették; 
a materialismusra, mely még nem régen is azt hirdette, 
hogy a vallás összes intézményeivel együtt a bukás, a 
végsemmistilés küszöbén áll s hogy fennállása csak idő 
és pedig rövid idő kérdése ; a francia forradalom rém-
eseményeire, a melyek a bölcsészet hatása alatt nem-
csak a földi, hanem az égi királyt is leakarják taszítani 
t rónjáról ; azon megrendítő jelenetre, a midőn az egy-
ház, a vallás hivatott apostola az álfelvilágosodottság 
kábító hatása alatt az atheizmust nyilvánítja az egyedül 
igaz vallásnak ! De nem kell messze mennünk ; szükség-
telen akár a szomszéd államokat, akár a mult század 
eseményeit felkeresnünk, hogy a vallásellenes bölcsésze'i 
irányok romboló hatalmáról meggyőződjünk. Elég lesz 
a saját népünket, a saját felekezetünket megtekintenünk 
s a midőn a templomokat üresen, az erkölcsöket felbo-
molva, a vallást, az egyházat ócsárolva látjuk : nem na-
gyon éles tekintet kell hozzá, hogy mindezekben, ha 
nem teljesen is, de jó részben az irányt tévesztett böl-
cseimi spekulációk nyomait ismerjük fel. 

A történelem és a jelen állapotok által megújított 
tanulság tehát egyaránt késztet, sőt kényszerít bennün-
ket arra, hogy azon mozgalmakat, melyek a bölcsészet 
terén előállanak figyelmesen vizsgáljuk s azon eredmé-
nyeket, melyeket ezen tudomány szolgáltat, pontosan 
mérlegeljük és számításba vegyük. Ha üdvösek a bölcsé-
szet terén tapasztalt mozgalmak, ha értékesek az elért 
eredmények, azokat, mint a vallásra nézve is okvetlenül 
áldásosán gyümölcsözőket, teljes erőnkből gyámolítanunk 
s lehetőleg érvényesítenünk kell; ellenben ha azon meg-
győződésre jutunk, hogy bizonyos irányzatok vallás- és 
egyház-ellenesek, s nem annyira az igazság kutatása 
utáni vágyból, mint inkább rombolási törekvésből szárma-
zottak : szoros, vallásunk és egyházunk iránt elmulaszt-
hatlan kötelességünk azok ellen teljes erőnkkel küzdeni, 
s azckat a saját terükön, a saját fegyvereikkel semmisí-
teni meg. 

(Folyt, küv.) Horváth József. 

B E L F Ö L D . 

Az ágost. hitv. evangélikusok egyetemes köz-
gyűlése. 

Az okt. 6-iki gyűlés Geduly L. és br. Prónay D. 
elnöklete alatt először a mult gyűlés jegyzőkönyvét hite-
lesítette, azután a tárgysorozat rendjén haladt tovább. 
Közérdekűbb pontjai ezek valának. 

A supplicatio tigyével, melyet esperességek, kerü-
letek és szaklapok két év óta napirenden tartanak s köz-
megegyezéssel nem tudtak eldönteni: az egyetemes gyű-
lés sem boldogult. Két kerület elfogadta az egyetem ál-
tal javasolt re rormot, de kettő ellene nyilatkozott; ennél-
fogva kimondta a közgyűlés, hogy marad az ügy úgy, 
a mint eddig volt. 

Doleschall S. egyetemes levéltárnok jelentése alap-
ják örömmel vették tudomásul, hogy az egyes egyházak 
levéltáraiban létező nevezetesebb okiratok másolatban 
beszereztettek az egyet, levéltár számára, s hogy Ballagi 
Mór az egyetemes egyháznak ajándékozta Szontágh B. 
volt superintendens arcképét, 

A tanügyi bizottság gondosan szerkesztett jelentését 
most is Batizfalvy készítette és referálta. Statisztikai 
részét mellőzve, megtudtuk belőle, hogy az eperjesi fő-
gimnázium megnyerte az állami segélyezését, még pedig 
20,550 frt évi szükséglet mellett 8700 frtot. A miniszter 
a szerződés szerint csak négy tanárt nevezhet ki, még 
pedig okvetlenül protestáns felekezetűeket s azokat is csak 
pártfogóság ajánlatára. A szerződést a közgyűlés elfo-
gadta. A mi az iskolai oktatást illeti, az értesítőkből 
merített benyomás nem kedvező. A tanterv országszerte 
zavaros és egyenlőtlen. A legtöbb intézetben nem köve-
tik a megál'apított oktatási rendet. E jelentésre elhatá-
rozta a közgyűlés, hogy utasítja az állami segélyben 
részesülő ev. gimnáziumokat, hogy a vallás-oktatásban 
szigorúan ragaszkodjanak a tantervhez, a többi gimná-
ziumok pedig minden pontban kövessék az útmutatást s 
ha különböző körülmények folytán ez lehetetlen, nyú j t -
sanak be írásbeli indokolást. A sikerült jelentés után a 
közgyűlés Prónay báró indítványára köszönetet szavazott 
Batizfalvynak. 

Ezután az egyetemes egyházi törvényszék jelentése 
következett, melyben több fölebbezést intéz el. Majd 
megválasztattak az egyetemes egyházi törvényszék tagjai. 
A dunáninneni kerületre az elnökségen kívül világiak : 
Szloboda Ferenc, Ivánka Imre, Kemény Mihály, Matuska 
Péter, Schmidt Gyula, dr. Králik La jos ; egyháziak: 
Sárkány János, Horváth Sándor, Schrancz János, Dole-
schall Sándor, Jankó Dániel; a tanári karból: Batizfalvy 
István és Böhm Káro ly ; pó t t agok : Sárkány Sámuel, 
Scholz Gusztáv és Fabiny Gyula. A dunántúli kerületre 
világiak : Bánó J., Prónay Gáb., Szentiványi Miklós, Szon-
tágh Pál, Sthymmel Samu, Brósz Jónathán, Gál János, 
dr. Markó Sándor ; egyháziak: Pékár Lajos, Bartholo-
meidesz Gyula, Szalágyi Mihály, Fábry János, Zelenka 
Pál, Balthazar Antal, Terray Gyula; a tanári karból : 
Kramarcsik Károly és Hajcsi Sándor ; póttagok : Mikola 
György, Szontágh József és Glauf Pál. A bányai kerü-
letre világiak : Jeszenszky József, Samarjay Kár., Chalupka 
Endre, Major Pál, Dohnányi Lajos és Kalenda János ; 
egyháziak : Mészáros István, Horváth Sámuel (téthi), 
Trsztyénszky Ferenc. Ritter Károly, Fürst János, Minich 
Dániel; a tanári karból: Csecsetka Sámuel, Michaelis 
Vilmos; pót tagok. Freytag Viktor, Báltik Frigyes. A 
tiszai kerületre világiak: Görgey István, Kiss Sándor, 



Márton Pál, Vörös Jenő, Szendrőy Sándor, Belicay Elek ; 
egyháziak: Boditzky Kálmán, Patay Sámuel, Szigethy 
Dániel, Gyurácz Ferenc, Molnár Lajos (felpéci); a ta-
nári karból: Miillner Mátyás, Fadgyas Pál; pót tagok: 
Bozzay János, Bognár Endre, dr. Berzsenyi Dezső, Mód 
Lénárd. 

A gyámintézeti jelentés a következő főbb adatokat 
foglalja magában. A gyámintézet a m. évi 26-ik közgyű-
lését október 16 és 17-én Rozsnyón tartotta, a melyen 
mindvégig részt vett Prónay Dezső br. egyet, felügyelő. 
A közgyűlés a visszalépő elnököknek: Czékus István 
püspöknek s Ivánka Imrének jegyzőkönyvileg mondott 
köszönetet s ugyanez alkalommal megválasztották Zelenka 
Pál hegyaljai főesperest s Radvánszky Béla br. zólyom-
megyei főispánt. Á gyámintézet új alapszabályait a köz-
gyűlés elfogadta, de br. Prónay felszólalására hozzátette, 
hogy a gyámintézet továbbra is szoros kapcsolatban 
marad az egyetemes egyházzal. Horváth S. pesti lelkész 
javaslata, hogy a pesti női gyámintezet némi önállóságot 
nyerjen, figyelmen kívül hagyatott . A gyámintézeti összes 
tőkeérték a mult évben 82,213 frt 78 krra rug (a sza-
porodás 5572 frt 28 kr). A folyó bevétel volt összesen 
28,023 frt 47 kr, a kiadás 23,865 f r t ; tehát a marad-
vány 4158 frt 74 kr. E jelentést az egyetemes gyűlés 
tudomásul vette. 

Ezután a pénzügyi bizottság tette meg jelentését. 
E szerint az egyetemes egyház folyó számláján az 1886. 
évi zárlatkor az összes bevétel volt 7588 frt 87 kr, az 
összes kiadás pedig 3394 forint 81 kr, s így a pénztári 
maradvány 4194 frt 6 kr. A vagyonállás a következő 
vol t : 1. Az egyetemes egyház tőke számláján 43,270 frt 
54 krajcár. 2. A Teleki-Roth Johanna alapítvány tőkéje 
43.718 frt. 3. A prot. theolog. intézet tőkéje 31,941 frt 
78 kr. 4. A Zelenay-alapítvány tőkéje 10,910 frr 50 kr. 
5. A Lissovényi-féle alapítvány tőkéje 1050 frt. 6. A 
Szinovác Lajos-féle alap tőkéje 28,300 frt 31 kr. 7. Ado-
mányi tőke a brassói magyar egyház számára 300 frt. 
8. A Bauhofer-féle alap tőkéje 151 frt 31 kr. Tartalékalap 
600 frt. E szerint a zárlatkor az összes tőkék főösszege 
volt' 160,242 frt 44 kr. 

A tanügyi bizottság külön előterjesztése alapján 
tárgyalásra került a békés-csabai algymnasium ügye, mely-
nek előzményéből fölemlítjük, hogy Békés-Csaba városa 
Rudolf trónörökös születése alkalmából 43 ezer forintos 
alapítványt tett egy ev. algymnasiumra. Minthogy ez 
összeg most nem elég a költségek fedezésére, s ha a 
gymnasium megszűnik, az evangélikusok elvesztik az ala-
pot, az intézet elöljárósága államsegélyért folyamodott. 
A közgyűlés ezt jóváhagyta. Ugyancsak a tanügyi bi-
zottság részéről tett jelentés alapján tudomásul vétetett, 
hogy a nyíregyházi gymnasium államsegélyt nyervén, 
8 osztályú intézetté alakult. 

Az anyakönyveknek az állam nyelvén vezetése ügyé-
ben a közgyűlés által a mult évben eszközölt feliratra 
Tisza Kálmán miniszterelnök válasza bár »őszinte öröm-
mel üdvözli az egyetemes gyűlésnek hazafias törekvését®, 
mégis az 1868. évi nemzetiségi törvény 14. §-ára való 
tekintetből, mely szerint az egyházközségek, egyházi 
felsőségük törvényes jogainak sérelme nélkül, maguk 
határozhatják meg, mily nyelven vezettesenek az anya-
könyvek, a > kormány azon meggyőződésben van, hogy 
az egyes hitfelekezetek illetékes hatóságai vannak hivatva 
az üdvösnek ismert intézkedéseket elhatározni és foga-
natosítani.* Az egyetemes gyűlés, figyelmen kívül hagyva 
Dulla Máté kivánatát, hogy a leirat egész terjedelmében 
jegyzőkönyvre vétessék, az intézvény tudomásul vételét 
és a püspökökkel való közlését elhatározta. 

A pozsonyi Igceum kérvénye, melyben magát az 
egyetemes gyűlésnek közvetlen hatósága alá helyeztetni 
és a dunáninneni kerület vitás hatóságát megszüntetni 
kéri : az egyetemes közoktatási bizottság véleményes 
javaslata alapján akként intéztetett el, hogy marad a 
régi viszony, mely szerint a pozsonyi lyceum továbbra 
is a dunáninneni egyházkerület felügyelete alatt álland. 

Több kisebb fontosságú ügy elintézése után, ülés 
végén egy kis pánszláv hecc is volt, melyre Szalva 
Károly tanító ügye szolgáltatot alkalmat. 

Szalva, klenóci tanító, hosszú ideig folytatott pán-
szláv üzelmeket s e miatt a tiszai kerület perbe fogta 
és állásától felfüggesztette. A közgyűlésen felszólaltak a 
pánszláv néptanító ügyében Mudrony Pál, Dula Máté és 
Latzó lelkész. Követelték, hogy vonassék vissza a tiszai 
kerület intézkedése, s hogy a perbe fogott és felfüggesz-
tett néptanító a tanév elején ne gátoltassék meg hiva-
talos működésében. Ez indítvány természetesen vihart 
idézett elő a közgyűlésen. Ellene felszólalt Terray Gyula 
és előadta, mennyire veszélyes egyén Szalva néptanító s 
az általa szerkesztett Domovi Kalendar mennyire pán-
szláv irányú. Ismertette az ügy állapotát s mint gömor-
vidéki ecsetelte a pánszlávizmus üzelmeit. 

Szóltak még Kramarcsik tanár, továbbá Prónay 
Gábor báró, Gyó'ry Elek és PLork J., kik mindnyájan a 
pánszláv tanító ellen foglaltak állást. A közgyűlés végre 
Győry indítványára kimondotta, hogy elvetve Mudrony 
és társai indítványát, a tiszai kerület felfüggesztő hatá-
rozatát helyben hagyja s a fólebbezést elutasítja. 

A közgyűlés Prónay Dezső báró lelkes búcsúsza-
vainak elhangzása után szétoszlott. 

Pap Gábor dunántúli ev. ref. püspök körútja. 
Pap Gábor, dunántúli református püspök további 

kőrútjában 22-én Szent-Györgyön, délután Nagyodon, 
22-án Nagy-Szecsén, délután Ovárott, 24-én Vámos-
Ladányban, délután Varsányban végezte püspöki látoga-
tását, egyik községből a másikba mindig díszes bandé-
rium és kocsik sora által vezetve és kisérve, mindenütt 
lelkesen fogadtatva és az illető lelkészek által megha-
tottan és meghatóan üdvözölve. A püspöki válasz kiváló 
figyelmet érdemlő volt Varsányban, hol mint a magyar-
ság egyik végvárában az egyházi főember mellett elő-
térbe lépett a lelkes hazafi, igazi lelkesedéssel buzdítva 
híveit a törhetlen hazafiságra s a magyar nemzetiség 
érdekében kifejtendő misszióra. Estve Varsányban a püs-
pök a báró Majthényi család vendégszeretetét élvezte, 
itt láttuk ismét kíséretében báró Nyáry gondnokot is, ki 
másnap 25-én Boriba és a püspöki látogatásnak ott el-
végzése után Szántóra, illetve Magyarádra is elkísérte a 
főpapot, vele együtt testvérének, József főherceg adlátu-
sának, Adolf bárónak levén vendége. 

A jótékony hatásáról ismert magyarádi fürdő újból 
megacélozta a testileg már-már lankadni kezdő püspököt, 
úgy hogy midőn Füzes Gyarmaton, Fegyverneken, Pesze-
ken, Tergenyén, Kis-Sallón és Kis-Ölveden a következő 
napokon hivatalos teendői — mindenütt lelkes fogadta-
tása üdvözlése és ezek viszonzása után 29-én Zalabán a 
visitatió utolsó helyén újból találkoztunk vele, örömmel 
telt el szívünk, 21 napi fáradalmas utazása után i!y üdén . 
találhatni őt. Ez a nap a búcsúzás napja volt, A barsi 
egyházmegye lelkészei nagyobb részének, Konkoly Gyula 
és Szabó Lajos világi tanácsbíráknak, nagyszámú női és 
férfi közönségnek jelenlétében itt búcsúzott el az egyház-
megye nevében az esperes, Jókay Lajos, a főpásztortól 



és buzgó kísérője Vályi Lajos perbetei lelkész és egy-
házkerületi főjegyzőtől — megindulva és a hallgató 
közönséget is megindítva a könnyek titkolatlaa hullásáig; 
itt adta át a szeretve tisztelt főpapnak hálája, szeretete 
és tisztelete emléke gyanánt az egyházmegyei lelkészek 
és hívők adományából a díszes kiállítású aranyozott kely-
het, a főjegyzőnek az aranytollat. Itt halottuk utoljára 
reszkető ajkakról a szeretet melegéről tanúskodó főpász-
tori buzdítást, itt a nem kevésbé megindult főjegyző 
lelkes válaszát, de ugyancsak itt volt az utolsó társas-
ebéd is Keserű István buzgó egyházi gondnok vendég-
szerető kényelmes lakházában, hol a lelkes toasztok 
hosszú sora csak akkor ért véget, midőn közeledett a 
válás órája. 

Az idő is kedvezett, a 10 napon át folyton fuvó 
hideg szél e napra megállt, az ég kiderült, a nap melegen 
bocsátá alá sugarait. Több más falusi és vidéki hívő 
által kisérve, a főpap körülvéve a papságtól, sétakép 
tette meg az utat a közeli vasúti állomáshelyig, honnan 
a dübörgő vonat elragadta könnyes szemeink látköréből 
a híre után eddig is tisztelt, most a személyes érintke-
zés után rajongásig megszeretett buzgó egyházfőt, a lel-
kes hazafit. Mi is szétoszoltunk a szélrózsa minden irányá-
ban, mint a pásztor nélküli nyáj, tele a 21 nap felejt-
hetlen emlékével, de tele a válás fájdalmával is. Drága 
főpap 1 A viszontlátásig Isten velünk 1 Megígérted . . . . 
számítunk Ígéretedre. 

A dunántúli ágost. hitv. evang. egyházkerületi 
pénztárakról. 

i i i . 
Harmadik cikkében (34. sz.) közli Anonymus azon 

javatlatokat, melyeknek életbeléptetésétől pénzügyi hely-
zetünk javulását várja. Azon elvek, melyeknek kifejezést 
ád, olyanok, hogy azokat nem helyeselni azonos volna 
az észszerű gazdálkodás, a pénzügyi kezelés abc-jének 
nem ismerésével. De előre ki kell jelentenem, hogy el-
veivel az ügy érdekének nem igen tesz szolgálatot. Mert 
ily általános elvek hirdetése csak akkor eredményezhet 
sikert, ha ráutalunk azon konkrét tételekre, a melyekre 
azok alkalmazandók, mert alkalmazhatók. Másfelől pedig 
Anonymus, ha elveit pénzügyi politikánk részleteire alkal-
mazza, régi hibájába esik vissza, amennyiben vagy nem 
látja, hogy rég megtörtént, a mit most indítványoz, vagy 
szem elől tévesztve sajátos viszonyainkat, lehetetlen dol-
got kiván, vagy pedig téves feltevésből indulván ki, té-
ves, oly következtetéseket von le, melyeket úgy az ob-
jektív kritika, mint a szubjektiv jog szempontjából per-
horreskálni kell. 

Az első javaslat : »lelkiismeretes (!) takarékosság a 
kiadások megállapításánál.« E jó tanácsnak mindaddig 
nem fogjuk hasznát venni, míg Anonymus ki nem mu-
tatja, hol hagyta figyelmen kívül az egyházkerület a 
takarékosság elvét. De bocsánat, most emlékszem, hogy 
Anonymus első cikkében (32-dik sz. 1013. lap) rámutat 
egy ily konkrét tételre t. i. a tanítóképző-intézeti pénz-
tárból 1886-ban fedezett »nyomta tványokéra , mely té-
telre vonatkozólag panaszképen említi, hogy »meg lehe-
tett volna takarítani legalább (?) az értesítők borítékára 
fordított kiadást, ha a kerületnek két testvérintézete egy 
kalap alatt most is megfér vala egymással.* Ez téves 
nézet. Az újítás költségkímélésből is történt. Ugyanis 
az iskolai értesítők nyomatása ügyében fennálló egyes-
ség szerint a boríték nyomdai kiállításáért külön díj nem 

járván, ez újítás új költséget nem okozott, sőt minthogy 
csak az elkülönítés folytán vált a példányok számának 
leszállítása lehetővé, majdnem io°/0-nyi köitségapadást 
eszközölt. Míg a két értesítő nyomatása s tűzése 1887-ben 
(42/8 ív) külön borítékkal 137 frt 25 krba, tehát ívenként 
32 frt 29 krba került, addig 1886-ban közös borítékkal 
(45/8 ív) 165 frt 75 krt, tehát ívenként 35 frt 84 krnyi 
költséget okozott. 

A második javaslat, hogy a jövedelem az év végén 
megmaradó pénztári készletek, ideiglenes tőkésítése folytán 
várható kamatjárulékkal szaporíttassék. Ez azon pénz-
táraknál, hol lehetséges (p. o. a tanári alapítványi s 
nyugdíj-intézeti pénztárnál) rég óta gyakorlatban van, 
legtöbb pénztárnál azonban e javaslat életbeléptetése 
— a jelen viszonyok közt — absolute lehetetlen. Hat 
pénztárnok kezelése alatt levén a tizenegy különböző 
pénztár, a pénztári készletek commassálása s tömeges 
tőkésítése kivihetetlen. Az egyházkerületi főpénztárnok 
kezelésére bízott pénztárakban azonban ezt az ellenvetést 
lehetne a megelőző pontban mondottak ellen tenni, oly 
jelentékeny volt a pénztármaradék, hogy érdemes lett 
volna legalább ezt commassálva ideiglenesen gyümöl-
csöztetni. Ezen jogosultnak látszó ellenvetésre megjegy-
zem, hogy a december 31-én meglevő jelentékeny kész-
letet a január első napjaiban fizetendő kiadások (tanári 
fizetések s '/, évi tandíjosztalék legalább 3400 forint, 
egyéb tiszti fizetések, az iparosok részéről akkor benyuj-
tatni szokott számlák kiegyenlítése) teljesen kimerítik. Az 
év első felében csekély mennyiségben befolyó gyüleke-
zeti járulékok, a félévi tandíj, kamatjárulék nemcsak nem 
fedezik az év első felében a kiadásokat, hanem, mint 
azt a pénztárvizsgálatok eredménye évről-évre igazolja, 
julius elején rendesen kiadási többlet van. — Az 
egyensúly azért rendesen csak az év vége felé állhat 
helyre, midőn az új tanév elején a tandíjak s december 
havában a gyülekezeti járulékok tömegesen fo'ynak be. 
Ez mindenesetre baj, melyre a pénzügyi bizottság éven-
ként ráutal s e bajnak eleje csak úgy lesz véve, ha a 
gyülekezeti évi járulékok fele az év első hat havában 
befolyand. 

Igy áll a dolog a gyámoldánál is. A gyiilékezeti s 
tagsági járulékok legnagyobb része befoly december hó 
utolsó, részben január hó első napjaiban s ekkor érkez-
nek be az egyházmegyékből egyes elmaradt nyugták is 
(nyugdíjasok részéről), melyeket kifizetnie kell. December 
31-én lezárja a pénztárnok naplóját, ekkor van jelenté-
keny készlet. De csak január hóban lehet biztosan meg-
állapítani, e készletből mennyi szükséges a kiadások 
fedezésére S ekkor tőkésíti is a rendelkezésre álló ösz-
szeget, valamint évközben is, ha előreláthatólag I — 2 
hónapig arra »szükség n i n c s e n S ez eljárás megfelel a 
régi alapszabályok 27. §-ának, mely azt mondja, hogy 
j>szükség nélkül« ne heverjen 100 írtnál nagyobb összeg 
a pénztárban. E szabályok 29. §-át pedig betű szerint 
érvényesíteni sehogy sem lehetne, hacsak az ideiglenes 
tőkésítés eszméjét elejteni nem akarjuk. Mert ha a bizo-
nyos időre nélkülözhető összeget tőkésíteni kell — mint 
cikkíró helyesen mondja — de e pénzhez többé nyúlni 
nem szabad, miként fedezendők az időközben felmerülő 
kiadások, miként a 14,000 frtnyi nyugdíjak junius végén, 
midőn a bevételek 2/3-a csak az év második felében 
foly be ? Lényege szerint azonban az idézett szabály 
mindig nyert érvényt, amennyiben gyámoldánk vagyona 
eddig soha nem fogyott, hanem minden évben gyara-
podott . 

»Ha a pénztár bírja, lehet utalványozni derűre-
borúra, eddig ez az • elv volt irányadó, de csak 1—2 év-



tized óta a., mert a kerület nem kérdezi meg a gyüleke-
zeteket. A vád első pontját illetőleg hivatkozom Ano-
nymus igazságérzetére. Menjen vissza régibb időre s az 
»utalványozás® dolgában tapasztalni fogja, hogy akkor 
»utalványoztak® egyesek, sokszor az; egyházkerület elő-
leges tudta nélkül (hányszor szorultak a pénztárak köl-
csönre s utalványoztatott az egyik pénztárból a szüksé-
ges összeg a másikba stb.), most utalványoz az egyház-
kerület, de csak akkor, ha a fedezet biztos. A mi illeti 
a vád második részét, hogy t. i. a kerület a gyülekeze-
tekhez nem fordul, midőn új kiadások fedezéséről van 
szó, hanem inkább utalványozza a rendelkezésére álló 
jövedelemnek utolsó krajcárját is, ez eljárását épen az 
1871. jegyzőkönyv 61. pontja igazolja. E g y tanárt kel-
lett nyugdíjazni. A kerület ezt határozatilag kimondta s 
felhívta a gyülekezeteket, fizessék meg a csekély nyug-
díjösszeget. A gyülekezetek ezt megtagadták. Azt hiszi 
Anonymus, azért, mert a kerület nem kérdezte meg előre 
a gyülekezeteket : nyugdíjazzam-e az illető tanárt, vagy 
nem ? Én úgy tudom •— akkor én is mint esperes-lelkész 
ismertem még a gyülekezetek hangulatát — hogy azért 
tagadták meg, mert úgy is túl voltak terhelve, s az 
egyházmegyék jelentéseikben utaltak az államsegélyre, 
melyből a kerület — a gyülekezetek megterhelése nél-
kül — a kért összeget utalványozhatja. Ú g y is történt. 
S csoda-e, hogy a kerület ezen okulva, a felmerülő 
szükségletek fedezésére ád, amiből adnia szabad és lehet. 

Anonymus, úgy látszik, az utalványozás kifogásolt 
eljárásánál azon járulékra céloz, mely évenlcint a tanító-
képzőintézeti pénztárból a főtanodaiba /oly. Legalább erre 
mutatnak az altala példakép felhozott számok (1400, 
IOOO, 900 frt). Megnyugtatására szolgáljon ez. A tanító-
képző tanerőit kezdettől fogva, s részben most ís még, 
a lyceumtól kapta. Lyceumi tanárok, kiknek működése 
a tanítóképzőre is kiterjedt — sőt részben ennek fejében 
a lyceumban kevesebb órát adtak társaiknál — rendes 
fizetésűket felvették a lyceumi pénztárból, a tanítóképző 
intézeti pénztárból pedig az elvállalt óraszám arányában 
nyertek pótlékot. Ennek a szolgálatnak fejében fizetett 
a tanítóképző, a mint anyagi helyzete javult, a főtanodai 
pénztárnak évi 300 frtot. 1878-ban megnyílván ez intézet 
számára új jövedelmi források (Királyföldy-alapítvány, 
fenntartási alap) egy egész 1100 forintnyi tanári fizetés 
fedezésére köteleztetett az eredeti 300 forinton felül. S 
minthogy az érdekelt tanárok közül mindegyik lyceumi 
tanárnak vallván magát, rendes évi fizetését a tanító-
képzői pénztárból felvenni vonakodott, s e vonakodás a 
kerülettől nyert vokátor értelmében jogosult is volt, 
nem maradt egyébb hátra, mint az egy tanári fizetés 
fedezésére szolgáló 1100 frt összeget is évenkint a fő-
tanodai pénztárba áttenni. Ez tehát ismét tisztán alaki 
jelentőséggel bír. Egyébkint ez 1400 frtnyi járulék, mint 
előbbi cikkemben is kiemeltem, idővel 900 forintra szál-
líttatott le. Ez az »utalványozás derűre-borúra?!« 

A negatív javaslatokhoz csatlakozik néhány positiv 
is. Tőkésíteni kell! ^zép és jó tanács, de jogosult-e 
Anonymus ajkain ? O kimutatja, vagy jobban mondva, 
kimutatni törekszik, hogy a rendes bevételek nem fede-
zik a rendes kiadásokat s hogy ennek eleje vétessék : 
kell tőkésíteni, vagy más szóval, a szűken mért bevéte-
lek egy részét új kiadásra, tőkésítésre kell fordítani. 
Szép circulus : sok a kiadás, azért nincsen fedezet, s 
hogy legyen fedezet adjunk ki többet, t. i. tőkésítsünk ! 
Medicina morbo pejor est. No de hagyjuk ezt 1 A fő-
dolog — s ebben teljesen egyetértek cikkíróval — tőké-
síteni kell, a mennyit csak lehet és szabad. 

De mielőtt számokkal kimutatom, hogy erre töre-

kedtünk eddig is, megengedi bizonyára Anonymus, ha 
e kérdésben mindenekelőtt kifejezést adok azon elvek-
nek, melyeket — nézetem szerint — még a szóban 
forgó követelménynyel szemben is, okvetlen szem előtt 
kell tartani. 

Mind azt, a mi a kerület sajátja, arra fordíthatja, 
mire fordítani jónak tartja, tehát tőkésítésre is. Ellenben 
az alapítványi jövedelem hováfordításában kötve van az 
alapítványozó akaratához. Ez utóbbi elv folyamánya, hogy 
ha csak az alapítványozó máskép nem intézkedik (p. o. 
hogy a tőke jövedelme csak akkor értékésíthető, ha ez 
bizonyos előre meghatározott összegre szaporodott, mi-
lyen Beliczay Jónás alapítványa) a jövedelem azonnal, 
a mint befoly, arra a célra fordíttassák, melyre rendelte-
tett . Nem áll tehát jogában az alapítvány kezelésével 
megbízott testületnek, a jövedelmet, vagy ennek egy ré-
szét in infinitum tőkésítésre fordítani, mert ez ellenke-
zik az alapítványozó akaratával, ki ezt ki nem kötvén, 
kétségtelenül kívánta, hogy a jövedelem azon pillanattól 
fogva értékesíttessék a kitűzött cél érdekében, a mint 
az befolyt. Az ezen elvvel ellenkező eljárás valóságos 
jogsértés. E jogi elvtől való eltérés megszűnik jogsér-
tés lenni, sőt az alapítványozó intentiójából folyó köte-
lességgé válik a kezelő testületre nézve, különösen ha 
az alapítványnak örök időkre való biztosítása követeli 
ezt. Nevezetesen, ha 

a) az alapítványi célra rendelt összeg csonkán jut 
az illető testület kezelése alá, az örökösödési százalék, 
a perköltségek fedezése vagy egyéb körülmények foly-

| tán, melyeknél fogva az alapító levélben meghatározott 
értéknél csekélyebb összeg esik az alapítványi célra 
(p. o. a Királyföldy Péter, Zsedényi György két ala-
pítványa) ; 

b) ha utóbb bekövetkező, a kezelő testület hibája 
folytan nem okozott eshetőség folytán az alapítvány 

j eredeti értéke fogyott. 
E két esetben az alapítványozó iránti kegyelet 

követeli, hogy a tőke eredeti értékének megfelelőleg, a 
jövedelemnek részben való tőkésítése által kiegészíttessék; 

c) ha az eredeti tőke bizonyos meghatározott ösz-
szegig oly célból neveltetik a jövedelem néhány száza-
lékának tőkésítése útján, hogy az eredeti érték bekö-
vetkezhető eshetőségek ellen biztosítva legyen (tartalék-
alap) s végül 

d) ha a jövedelem egyes években arra a célra nem 
fordítható, melyre az alapítvány tétetett (ha p. o. ösz-
töndíjra nincs competens jelentkező). 

Alkalmazzuk most már ez elveket egyházkerületi 
pénzviszonyainkra. Az államsegélylyel szabadon rendel-
kezvén a kerület, annak egy része tőkésíttetett a mult 
években úgy, mint tőkésíttetik jelenleg is. A báró Bal-
dácsy-féle a'apítványi jövedelmet azonban alig tőkésít-
hetné, mert a fennt említett elvek egyike sem alkalmaz-
ható erre, az alapítványi tőke nem is levén a kerület 
kezelése alatt. Ugyanazon okból a Királyföldy-féle ala-
pítványi tőkét sem lehetne — mint cikkiró indítványozza 
•— 100,000 frtig felszaporítani, mert ezt az alapítvány 
biztosítása nem követeli. De igenis helyes az az intéz-
kedés, melyet az egyházkerület tett, hogy t. i. az ala-
pítványi tőke, mely az alapítványozó végrendelkezésének 
megfelelő értékben be nem folyt, tőkésítés folytán any-
nyira neveltessék, hogy az alapító által meghatározott 
értéke örök időkre biztosíttassák. Ugyanily intézkedést 
tett a két Zsedényi-féle alapítványi jövedelemnek tőké-
sítése érdekében. 

S ezen bölcs intézkedésnek lehet tulajdonítani, hogy 
az egyes alapítványok értéke — az ismételten említett 



elveknek megfelelőleg — szépen gyarapodott , sőt hogy 
e cél eléressék, a kerület a szokásos kezelési százalék 
élvezetének jogát is mind ez ideig nem vette igénybe, 
í gy szaporodott 1878 óta, tehát azon évtől fogva, mely 
— cikkíró szerint — pénzügyeink hanyatlásának »forduló 
sarkpont*-ja, az államsegélyalap 4000 frtról 9500 frtra, 
a tanítóképzőintézet fenntartására szolgáló alap 13,442 fo-
rintról 15,022 frt 50 krajcárra, a Bárány Borbála-féle 
alapítvány 367 frt 50 krról 462 frt 50 krra, a Dezső 
Juliánna-féle 992 frt 50 krról 1115 frtra stb. A Király-
földy Péter-féle hagyatékból befolyt Összesen 37,340 frt 
59 kr, a mult évi tőkeállomány pedig volt 49,017 frt 
50 kr s a két Zsivora-féle alapítvány tett eredetileg 
10,500 frtot s 1886 végén 12,625 h ' t r a rúgott. Tehát 
tőkésítettünk, még pedig, elhiheti Anonymus is, a taka-
rékosság elvének szigorú követésével. 

A Simunyák Antal-féle alapítvány ügyében a ke-
rület eddig határozatot nem hozott, nem hozhatott, 
mert ez ügy még a bírósági tárgyalás stadiumában 
van. Szívemből kívánom, hogy úgy ezen, mint egyébb 
várható forrásokból jusson mindazon szép s dicső eszmék 
megvalósítására is, melyeket cikkíró megemlít. 

Cikksorozata végén megemlékszik Anonymus a 
tanári nyugdíjintézetről s összehasonlítván ezt a gyámol-
dával, a díjtételek emelését követeli. Ha a gyámolda 
315 frt befizetés után csak 210 forint nyugdijt biztosít, 
miként adhat a tanári nyugdíjintézet 170 frt után 800 frt 
nyugdíjat? A kérdés, így ^formulázva, persze Anonymus 
malmára haj t ja a vizet. O épen nem akar arra reflek-
tálni, mit már első cikkemben az özvegyi s árva-gyám-
díjak, továbbá a 10 évi szolgálat után érvényesülő nyug-
díj-igény, valamint a jövedelmi források tekintetében 
bátor voltam kiemelni, t. i. arra az előnyre, melylyel a 
tanári nyugdíjintézet a gyámolda felett bír. Mekkora 
tőkével kellene p. o. gyámoldánknak jelenleg rendelkeznie, 
ha vagyona 12 évi fennállás után a tanári nyugdíjintézeti 
tőke arányában gyarapodott volna ? Azután, ha Anony-
mus az érem egyik lapját nézi, ne feledkezzék meg 
megtekinteni másik lapját is. Ha jogosult az ő felszóla-
lasa, kevésbé jogosult-e az érdekelt tanároknak azon 
kérdése: hogyan követelhet a tanári nyugdíjintézet 170 frt 
fizetést attól a tanártól, kinek özvegye — ha ő 10 évi 
szolgálat után hal meg — e pénztárból egy árva kraj-
cárt nem kap, vagy attól, kinek pénze után 20—25 évig 
élvezte az intézet a kamatot, a nélkül, hogy akár neki 
nyugdíjat, akár özvegyének vagy árváinak gyámdíjat 
fizetne, mely eset bekövetkezik, ha az illető tanár a 
lyceumi tanári kar kötelékéből kilépve, más intézetnél 
nyer alkalmazást. 

Egyoldalú, egyes, önkényileg kiszakított pontokra 
támaszkodó okoskodás alig állhat meg a tárgyilagos 

-kritika ítélő széke előtt. A tanári nyugdíjba beleszámít-
tatik a gyámoldai nyugdíj, igen természetes tehát, hogy 
a tagok fizetési kötelezettségének megállapításánál is 
számba kellett venni a gyámoldai kötelezettséget. A jog 
a kötelesség s a kötelesség a jog arányában van meg-
határozva. A gazda az egyházkerület, ez követeli az évi 
fizetés 13°/o> illetőleg 3o°/0-ját egyszer mindenkorra s 
annak 2°/0—ját évenként, ennek fejében igéri nyugdíjul, 
esetleg gyámdíjul az évi fizetés bizonyos százalékát a 
szolgálati évek arányában. Hogy az egyházkerület a 
beszedett összeget két pénztárba folyatja s a nyugdíja-
kat is esetleg két pénztárból fizetteti, az nem alterálja 
a tagoknak az egyházkerülethez, a nyugdíjigény s nyug-
dij-köteleztttségre vonatkozó viszonyát. Azért nyugodjék 
meg Anonymus, örüljön inkább velem együtt, hogy ez 

intézet oly szépen gyarapodva, már is áldásos munkás-
ságot fejt ki. 

Arra a gúnyos megjegyzésre, hogy a tanítóképző-
intézet »vagyonosodé növendékei ingyenes orvosi szolgála-
tot nem igényelhetnek« — csak ennyit. Én ellene voltam 
— még pedig itt fel nem említhető okból — azon in-
dítványnak, hogy évi 50 frt díjazással bizassék meg egy 
helybeli orvos az intézet egészségügyi felügyeletével. De 
meg kellett hajolnom az indítványozó döntő érvei előtt. 
Ezek voltak : az intézetnek a városon kívül való fekvése, 
a vele összekötött internátus, az épület s lakóinak foly-
tonos orvosi ellenőrzése s azon, épen egészségügyi te-
kintetben felette fontos momentum, hogy a gyengélkedő 
növendék ne menjen ma X, holnap Y orvoshoz, hanem 
maradjon egy és ugyanazon orvosnak gyógykezelése 
alatt. Épen azon »jó lelkek* egyike, kik eddig szíves 
készséggel szolgáltak orvosi tanácscsal a házuknál jelent-
kező gyengélkedő tanulóknak, nyilatkozott oda, hogy a 
hol internátus van, ott a folytonos, egy egyén által gya-
korlandó orvosi felügyelet nélldilözhetlen. Egyébkint 
— az illető igazgató igazolására legyen mondva — a 
növendékektől beszedett 1 frtnyi díj, a tandíjjal levén 
az combinálva, mint bevétel a növendékektől befolyt 
egyéb díjakat feltüntető tételben, az orvosnak fizetett 
50 forint évi díj pedig a kiadások »beteg növendékek 
gyógykezelése* című tételében (1. 1886-ról szóló kimu-
tatás 7—8. lapján) foglaltatik. 

»Bizonyosan pap vagy tanító e cikk névtelen írója!* 
oh ezt a következtetést én Anonymus cikkéből nem vo-
nom le. A »quis« kérdésére — egyébkint is nyilt titok 
levén — maga cikkíró felel. Akárki irta a cikksorozatot, 
annyi tény, hogy az »életbiztosítási számítások terén 
még nem is műkedvelő, annál kevésbé szakértő«, de 
azért kritizál és tanácsot ád ! Ez őszinteség viszonzásául 
szabadjon nekem is kiemelnem azt, hogy »lelkész« volt, 
ki a tanári nyugdíj-intézet alapszabályjavaslatát kidol-
gozta, s annyira »lelkész*, amennyire »tanár* az, ki a 
jelen válasz szerzője. 

S ezzel hosszúra nyúlt válaszom végére értem. Nem 
lett volna erre szükség, ha Anonymus jobban beletekint 
az ügyiratokba s a netán homályos pontokra nézve, akár 
magán, akár hivatalos úton, felvilágosítást kér azoktól, 
kik kötelességérzetből, baráti indulatból is, szívesen ra-
gadják meg az alkalmat a felmerülő kételyek eloszlatá-
sára. Mert valamint az érdekelt intézetek s az azokat 
fenntartó egyházkerület, úgy az illető kezelő közegek 
érdeke követeli, sőt autonom egyházszervezetünk lénye-
géből folyó követelmény az, hogy mindenki közvetlen 
meggyőződést szerezhessen magának az egyházigazgatás 
összes ügyeiről s a netán felmerülő téves nézetek helyre-
igazítassanak. Ez célja annak, hogy a dunántúli evang. 
egyházkerület évenként rendelkezésükre bocsátja az egyes 
gyülekezeteknek az évi pénztár-kimutatást, elvárva azt, 
hogy felvilágosítás, esetleg orvoslásért fognak fordulni 
oda, hol az illetékes úton egyedül remélhetik. Tet te 
volna ezt Anonymus s bizonyára meggyőződött volna 
arról, hogy valamint künn a vidéken 1868 óta, a nép-
iskolák rendezése, új tanépület emelése, új tanerők al-
kalmazása, a tantermek felszerelése s egyéb elodázhatlan 
intézkedések megtétele folytán a gyülekezetek terhei meg-
kétszereződtek, úgy kénytelen az egyházkerület is az 
eddiginél nagyobb áldozatot hozni, hogy egyetlen főis-
koláját a kor s törvény kívánalmainak megfelelőleg fenn-
tartsa. Ha fokozódtak a kiadások, e körülményben ta-
láljuk természetes magyarázatát. De megtudhatta volna 
Anonymus azt is, hogy egyházkerületünk jelen háztar-
tása, viszonyítva azt azon állapothoz, melyben az 1—2 



évtizeddel ezelőtt volt, vagyonállapot tekintetében ked-
vezőbb, a kezelés tekintetében rendezettebb, mint valaha 
volt. Méltóztassék e tekintetben is összehasonlításokat 
tenni ! De köszönettel is tartozom Anonymusnak, hogy 
egyházkerületi pénzügyeinkre irányozván a figyelmet, 
a meg lehet, mások által is osztott téves nézeteinek 
rektifikálására alkalmat szolgáltatott. Az igazságnak tar-
tozom annak kijelentésével, hogy én sokkal előnyö^ebb 
helyzetben voltam, mint ő. O kereste az adatokat, nem 
csoda, hogy mind meg nem találta. Nekem csak fel 
kellett ütnöm könyveimet s kiírni azokból a szükségese-
ket. O bizonyos távolból nézte a viszonyok fejlődését, 
nem csoda, hogy sok körülmény elkerülte figyelmét. Én 
két évtized óta közvetlen közelemben láttam azok gene-
sisét s állásomnál fogva munkás részt vettem, mindazon 
tárgyalásokban, melyek az egyházkerületi ügyvitel ezen 
fontos ágát érintik. 

Ha nem csalódom, sokkal közelebb állunk egymás-
hoz, semhogy sejtené a nagy közönség, melynek türelmét 
száraz számadatainkkal kimerítettük. Azért tegyük le a 
tollat 1 Ha tetszik, ám legyünk ellenfelék ezután is; de 
a zöld asztalnál 1 különben legyünk s maradjunk mint 
eddig — jó baratok! 

Első cikkembe, sajnálatomra oly hiba csúszott be, 
melyet helyreigazítás nélkül nem hagyhatok. Ott (38-ik 
szám 1205—6. lap) a 30 évet szolgált tanár özvegyének 
gyámdíja, beleértve a nevelési pótlékot is, hibásan van 
feltüntetve, mennyiben az nem 270, hanem 375 forint, 
az atyátlan és anyátlan árváknak pedig maximu 1 ul 
nem jár 235, hanem 340 frt. így az Özvegyi gyám-
pénz a nevelési pótlékkal együtt a teljes tanári nyug-
díjnak 42'i3°/0-ja, a teljesen elárvult gyermekeké pedig 
annak 38-20%-ját teszi. E szerint — a gyámoldát véve 
alapul — a 6 nyugdíjas tanári családra esik IV2 tanát i 
nyugdíj, vagy (890 + 445—) 1335 frt s 4 l / i özvegyi 
gyámdíj, vagy ( 3 7 5 X 4 5 = ) 1687 frt 50 krajcár, összesen 
3022 frt 50 kr, mi a cikkiró által felvett 4400 frtnyi 
jövedelemhez képest 1377 forint 50 krnyi évi felesleget 
eredményez. 

A második cikkembe (40. szám) becsúszott jelen-
tektelen sajtóhibákat utólagosan alig szükséges igazíta-
nom, minthogy a figyelmes olvasó azonnal észreveszi, 
hogy sajtóhibákkal van dolga. De ki kell jelentenem, 
hogy a névtelen cikkírónak a takarékpénztári tisztviselők 
nyugdíjintézeti fizetési kötelezettségére vonatkozó állítását 
én valószínűleg félreértettem, amennyiben azoknak 25, 
esetleg 50%-nyi fizetését is évi fizetésnek vettem s ezen 
tartozásra vonatkozólag említettem, hogy a 6 % (nem 
pedig 8°/0) félévi kamat s a kamatok kamatjának hozzá-
számításával óriási összeget képvisel. Cikkiró nem em-
lítvén, hogy a 25, illetőleg 5O°/0-nyi fizetés egyszer 
mindenkorra teljesítendő, én évi fizetésnek vettem. Helyre-
igazítom ezennel téves feltevésemet, az abból levont kö-
vetkeztetést pedig, mint félreértésen alapulót, ezennel 
visszavonnom. Poszvék Sándor, 

a dunántúli ágost. hitv. evang. 
egyházkerület számvevője. 

R É G I S É G E K . 
A Tökölyi-család és az evang. ágost. hitvallású 

lelkészek, 
1578 körül a hitjavítás olyan hódításokat tett vala, 

hogy katholikus vallásról már alig lehetett beszélni. A 
mágnások az új, tisztult hitben imádták istenüket, három 
család kivételével; az ev. nemesség és a nép azonban 

szám szerint úgy állott a kath. valláshoz, mint harminc 
egyhez.1) Ily viszonyok között a vártulajdonosok is szo-
rosabb összeköttetésben állottak az új hitű lelkészekkel, 
kik ott mint nevelők vagy hitszónokok voltak alkalmazva, 
így volt ez a Tökölyi-családdal is, melynek tagjai gyak-
ran oltalmára siettek a megtámadott prot. egyháznak, 
mint p. o. a soproni országgyűlésen, hol 1681-ben 

^Tökölyi Imre kényszerítette a rendeket, hogy legalább 
22 úgynevezett articuláris templomot biztosítsanak szabad 
vallásgyakorlattal az evangélikusoknak. 

Nagyon természetes, hogy eszerint a Tökölyi-
család is szoros összeköttetésben állott az ev. lelkészek-
kel, kiket majd mint hitszónokokat, majd mint nevelőket, 
vagy néha diplomatikus minőségben is alkalmazott. 

A következőkben néhány ily ev. lelkészre akarok 
figyelmeztetni, a mint elszórtan itt-ott történelmi művek-
ben előtaláltam. Talán találkozik valaki, ki a nevezett csa-
lád több lelkészeiről is tudomással bír és így egyesült erő-
vel a Tökölyi-család udvari lelkészeinek teljes névsorát 
összeállíthatnók. 

Már 1559-ben Eatzkó János, a hitjavítás egyik 
buzgó apostola nemcsak Szepességen, de Lengyelhonban 

, is, nagyon érdeklődik a kézsmárki evang. várlelkészség 
ügyei iránt. A nevezett évben Kr'oszenszky Erasmus 
nevű és kézsmárki születésű ev. theologust az ő költsé-
gén küldött kí Wittenbergába, hogy ott kézsmárki vár-
lelkésznek avattassék fel. Melanchton Fülöp szigorú 
vizsgálat után neki a bizonyítványt 1560-ban karácsony 
első ünnepén állította ki. A bizonyítványt aláírták még : 
Major György, Froschelius Sebestyén, Sturius János M., 
Eccelius Péter M. e figyelmeztetéssel: I. Tim. 4 : attende 
lectioni. Az okmány maga a wittenbergi magyar könyv-
tár kéziratainak 5. kötetében található fel.2) Kroszenszky 
Erasmus 1560-ban valószínűleg az első evang. várlelkész 
volt Kézsmárkon. 

Alanda József Lőcsén, akkor már ev. szülővárosában 
nemcsak a »korrektor« tisztet viselte, de a kézsmárki 
vártulajdonos, Tökölyi Sebestyén két fiát, Tökölyi Zsig-
mondot és Istvánt is nevelte. Alanda nagy tudományá-
nak köszönhette, hogy 1658-ban lőcsei bírónak válasz-
tatott meg. Mint ilyen Pribisch Dánielt3) az alsó Hernád 
folyó vidéke esperesét 1662-ben azon alkalomból üdvö-
zölte, mert Luther kátéját újra adta ki és bővítette 
imákkal és énekekkel. Jellemzésül idézem e szép üd-
vözletet : 

Quis te, Pribische, non laudet pectore toto 
Namque tuo instinctu sacrum, Patrona, Lutheri 
Huncce nova librum rursum nunc luce beavit: 
Huic et quae jungis sacrato flore nitentem 
Horlum, tumque preces et cantica sacra, 
Crede tibi tantis pro ausis curaque fideli 
Immortale decus terris et glória coeli, 
Seposita est, capitique tuo perpulcra corona.4) 

Lasius Ádám M. 1668-dik évi junius 26-ikán gróf 
Tökölyi István kézsmárki várlelkészévé avattatott fel 
Lieffmann Mihály M. superintendens által, ki két évvel 
azelőtt mint esperes és lelkész Kassán, a kis-szebeni zsina-
ton julius 15-én 1666-ban Wagner Márton superintendens 
halála után, dacára sok szerénykedő ellenvetéseinek, a 

*) Bauhofer: >Geschichte der evangelichen Religion in Ungarnc 
91. oldal. 

2) »Monumenta Evangelicorum aug. conf. in Hungan'ca* IV. 245. 
Fabó Andrástól. 

3) Harhovon Lőcse mellett a XXIV szepesi ev. városok egyiké-
ben lakott; most a helység kis tót kath. falu. 

4) Nachrichten von den Lebensumstanden und Schriften evang. 
Prediger von S. Klein I., 499. 



hat sz. kir. várostól e megtisztelő hivatallal megbízatott. 
Lasius mint Tökölyi várlelkésze részt vett egy templom-
szentelési ünnepélyen Schavnikon, mely Poprád közelében 
mint ősrégi cisztercita klastrom 1652-ben főnöke, Tökölyi 
István birtokába került, új evang. templommal láttatott 
el, mely ev. istenitiszteletre beszenteltetett. Az ünnepi 
beszédet akkor Fontanus János krompachi lelkész és hét 
bányavárosi esperes mondotta János evangyeliuma 17-ik 
xésze 11. v. felett: »En nem vagyok többé e világon, de 
ezek a világon vannak és én hozzád megyek szent 
Atyám 1 Tartsd meg a te neved által azokat, a kiket 
te adtál nekem, hogy egyek legyenek mint mi.« Lasius 
nem volt állandó hitében; Tökölyi István halála után 
Ketzer Ambrosius titkos tanácsossal együtt vasra veret-
vén Pozsonyba hurcoltatott. Innen Briga és Boroszlóba 
került és nagy ínséget szenvedett, miért is annak re-
ményében, hogy a kath. hitben magas állást nyerend, az 
utóbbira áttért. Bősingben Pozsony közelében kathol. 
parochiát kapott. De lelkiismeretének furdosásai lecsilla-
pítására kicsapongó életet folytatott, minek következté-
ben nem sokára meghalt.5) 

Höher Mátyás M. schemnitzi születésű, 1660-ban 
Wittenbergában tanult. Haza jővén zólyomi Hezzen-
grundban káplannak és 1666-ban Körmöcbányára lelkész-
nek alkalmaztatott, mely minőségben 1672-ben Eperje-
sen is működött. Gróf Volkró által 1672-ben lelkésztár-
sa'val együtt elűzetvén, Erdélybe menekült. Midőn Tökölyi 
Imrének a hadi szerencse kedvezett és 1678-ban a bánya-
városokat elfoglalta, Höher mint udvari lelkésze okt. 
26-án Körmöcbányán a főtemplomban a szent beszédet 
elmondotta és kulcsait Roth Samu de Rottenfals ev. 
egyházfelügyelőnek és egyszersmind a város birájának 
ünnepélyesen átadtad/Ugyanazt tette Höher, Tökölyi 
parancsára, Besztercebányán és Selmecbányán. 1682-ben 
Höher újra alkalmaztatott lelkésznek Eperjesen, hol lel-
készi teendőin kívül, a latin költészetben is kitűnt.6) 

Rezik János tanító 1672-ben Eperjesről elűzetvén, 
tanulmányai folytatása végett Thornba utazott. Itt ké-
sőbben mint tanító is alkalmazva volt és 1683-ban szept. 
2i.-kén »de amore in pátriám ejusque causis« című búcsú-
beszéddel Thornról eltávozván, haza jött és Kassán fo-
gadott el igazgatói állomást. De már a következő évben 
1684-ben az evangélikusok ügyei itt rosszabbra fordulván 
és az ev. városi tisztviselők helyére kemény katholikusok 
lépvén, Rezik vádoltatott, hogy Tölcölyi Imrével levele-
zésben áll, miért is bebörtönöztetett. A második idézés 
alkalmával szabad lábra bocsátották. Most Eperjesre jött, 
hol a költészet és szónoklat tanárának megválasztották. 
1687-ben innen is ki kellett vándorolnia, megint Thornban 
találván menhelyet és alkalmazást. 

Asbod 1685-ben volt Tökölyi Imre udvari lelkésze. 
Pilárik István ev. lelkész szintén száműzetvén az emiitett 
évben Nagy-Szombatra került. Az ottani tartózkodasa 
alatt oly roppant tűzvész ütött ki, hogy 1000 ember el-
vesztette életét. Pilárik maga is már a félholtak között 
fuldoklott és Asbodot akkor pillantotta meg, midőn épen 
a városi kőfalra menekült. Ezen mentő példa hasonló 
tet t re buzdította Pilárikot, miáltal életét maga is meg-
mentette. így lett Tökölyi udvari és tábori lelkésze egy 
tiszttársnak a megmentője.7) 

A várak urai és kormányzói a 16. és a 17. század 
első felében többnyire prot. vallásúak lévén, érdekes 

5) Wagner, Analecta Scepusii III., 162. Kirchliche Nachrichten 
.v-on J,- Scholt. I.; 155. (Kézirat). Nachrichten von den Lebensumstánden 
und Schrifien ev. Prediger I., 197. II. 340. 

®). U. o. II. 224.' 
i) U. o. I., 285. 

volna kinyomozni, kik voltak a többi várakban is a lel-
készek, kik főnökeik udvaraiban alkalmazva voltak. Mint 
a kézsmárki várra nézve több ily adatot lehetett elő-
sorolnom, úgy a többi várak tekintetében sem hiányo-
zandanak a források, melyek felvilágosítást fognak adni 
a prot. várlelkészek történetére. Weber Samu. 

I R O D A L O M . 

Ipolyi Arnold kisebb munkái. III. kötet : Magyar 
történelmi s egyháztörténelmi tanulmányok. A b. e. 
szerző megbízásából közrebocsátja volt könyvtárnoka 
Bunyitay Vince. — Valóban »boldog emlékű« a szerző, 
ki mintha csak arra lett volna hivatva, hogy sok vallású 
és nemzetiségű hazánkban a különböző vallási és nem-
zetiségi ellentéteknek élét vegye, érdességöket elsimítsa, 
a tudomány és a túlzásoktól mentes mély hazafiság egy-
ségesítő, tisztán humánus fegyvereivel. »A mennyire ké-
pesek voltak magukat érvényesíteni egyes népek a nem-
zet nagy életében — így szólt Ipolyi a magyar nemze-
tiség és államnyelvről írt értekezésében — érdemök 
szerint érvényesítendi őket a történelemben is. Mennél 
nagyobb befolyásuk volt a nemzet valláséletének és polgá-
rosodásának, szabadságának és műveltségének nagy kér-
déseiben és tényeiben, a nemzeti tudomány s irodalomban 
annál díszesebb helyet foglalandnak a nemzet történel-
mében. S e versenytér még nyilt és szabad mindenki 
számára. Aki magát ezen e téren érvényesíti, azé a 
jelen és jövő. Szívesen kimondom ez értelemben az 
egyenlőség magasztos eszméjét, melynek nincs más kor-
látja az életben é.s történelemben, mint a szükséges 
politikai egység. Határozottan tiltakozom azért — így 
folytatja, nehogy félreértessem, minden oly exclusiv 
nemzetiségi vagy nemzetegységi felfogás ellen, mely a 
faj, az eredet, a nyelv, a vér vegyületlen tisztaságában 
keresi a nemzeti egységet, s a népek nemzetiségei és 
nyelvei elnyomására helyezi ebben a fősúlyt.« Az ily 
politikai hitvallás alapjában irenicus, mely mint minden 
tan, mely a békességet hirdeti, többé kevésbé áldásos 
hatású. Ipolyi egyéb értekezései: a magyar iparéletről, 
magyar hadtörténelemről, s a magyar történelmi szellem-
ről, Besztercebánya műveltségtörténetéről, a magyar pá-
losok és domonkosok történetéről stb. mind egytől-egyig 
egyformán kiválók úgy tudományos feldolgozás, mint 
magyar hazafias szellem dolgában. A magyar nemzeti 
genius szólal meg bennök, mely az elhunyt irót első 
nevezetezebb föllépése, vagyis 1854 óta, mindenkor 
jellemezte. A jelen vaskos kötet 514 lapra terjed s 
rendkívül díszes, a mellett gondos és sajtóhibától men-
tes kiadvány. 

A »Szepesmegyei Történelmi TarsuIat* évkönyve. 
A választmány megbízásából szerkesztette dr. Demkó 
Kálmán, titkár. 3-ik évfolyam. Változatos, érdekes tar-
talma van. Szepesmegye helyneveiről, Palasa váráról 
nagyobb cikkeket közöl. Az új naptár behozataláról 
Szepesbe, továbbá a mi egyháztörténetünkben is nagy 
jelentőségű Hetesi Pethe Márton kalocsai érsekről érte-
kezik benne Babura László kézsmárki r. kath. lelkész ; 
az 1703—4. évi hadi eseményekről a szepesi városok 
területén, Weber Samu; Szepesmegye nemességéről 
Sváby Frigyes. Az egyletnek 212 tagja közt 42 a róm. 
kath. és csak 4 az ev. lelkész. Hová jutunk, ha cultura-
lis mozgalmaknál még Szepesben is ennyire túlszárnyal-
nak bennünket ? 

A „Magyar Földmíves" gazdászati havi füzet V. 
évfolyama X. füzetének tartalma : Szüretkor. — Pulyka 



tenyésztés. — Németország borbevitele. — A tyúkól 
bolhái. — A lovak kólíkája. — A válsággal szembe. — 
Földmíves iskola életéből. — Tárca. Heverészszünk 1 — 
A lépések mértéke — Hasznos tudnivalók. — Szerkesztői 
izenetek. — Hirdetések. — E'őfizetés egész évre r frt, 
mely Gyúróra (Fejérvármegye) küldendő a kiadóhivatalba. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hírek. Ifj . Csonlca Ferenc arácsi ref. 

lelkész, egyhangúlag a vörös-herényi egyház lelkipászto-
rává választatott. — Szentiványi Miklós földbirtokos és 
buzgó egyháztag, a sajó-gömori ev. polgári iskolára tett 
5 0 ezer frtos alapítványát újabban 5 0 0 0 frttal gyarapí-
totta, miért a vallás- és közoktatási miniszter köszönetet 
nyilvánított a tanügy e példás buzgalmú pártfogójának. 
— Varga László sziget-mono.stori lelkész szavazattöbb-
séggel a pesti egyházmegye tanácsbirájává választatott. 

* Az Irodalmi Tarsaság tagjai közé való belépé-
süket a szerkesztőségnél közelebb bejelentették : alapítókid 
IOO—IOO frttal Antal Géza ref. s.-lelkész, Dávid Gyula 
ref. lelkészjelölt, Józsa Zsigmond ref. lelkészjelölt, Z. Kiss 
Albert reform, lelkészjelölt, kik jelenleg mindannyian az 
utrech'i egyetem hallgatói s beküldött nyilatkozatuk 
szerint »fönntartják maguknak azt a jogot, hogy élet-
hossziglan csak az 5% kamat fizetésére legyenek köte-
lezhetők. « A tordai unitárius középiskola igazgatósága 
évi 6 frt járulék fizetése mellett rendes tágul jelentkezett. 
— Itt említjük föl a Sárospataki Lapok azon örvendetes 
hírét is, hogy a tiszáninneni egyházkerületben »az egy-
házmegyék egymásután sietnek alapító tagul belépni a 
Prot . Irodalmi Társaságba, sőt egyesek is szép számban 
csoportosulnak a vállalat köré.« Vajha minden egyház-
kerületből ily örvendetes hangokat hallanánk, hogy minél 
előbb teljesülésbe menjen a közelebbi értekezlet azon 
óhajtása, hogy a Társaság még ez év folyamán meg-
alakuljon. 

* Az e g y e t e m e s evang . gyámintéze t k ö z g y ű l é s e 
Losoncon tartatott meg Zelenka Pál és br. Radvánszky 
Béla elnöklete alatt. A gyűlési tagok résztvettek a losonci 
nőegylet jubileumán is. A gyűlés lefolyásáról a jövő 
számban hozunk rész'etes tudósítást. 

* A lelkész-értekezletek ügyének, úgylátszik, mind 
több-több barátja támad az erdélyi egyházkerületben is. 
A »Prot. Közlöny® utóbbi számai négy helyről is hoznak 
hirt a papi konferenciák megkezdéséről. A »kraszna-
berettyómenti református papi kör« a mult hónapban a 
zoványi fürdőben tartotta meg értekezletét, melyen Su-
rányi Gyula és Vince Ödön tartottak felolvasásokat. A 
marosi egyházmegye papságának küküllőí köre Erdő-
Szentgyörgyön az alapszabályok megállapítása után há-
rom felolvasást hallgatott meg. Tavaszy József vajai pap 
a reformációról, Gönczi Lajos kelementelkei lelkész »A 
prot. pap működési terének körvonalairól értekeztek, 
Simon Elek pedig e kérdést szellőztette : »Lehet-e ha-
rangozhatni a keres/.teletlenül meghalt kisdedeknek ?« — 
Ugyancsak a marosi egyházmegyei papság mezőségi köre 
is megalakult azon alapszabály szerint, melyet Ravasz 
János kidolgozásában a kör el is fogadott. Az első fel-
olvasást Szentkirályi Sándor tartotta e cím a la t t : »Meg-
újhodás a főben és nem a tagokban*, melyben azt fej-
tegette, hogy a papi értekezleteknek a theologiai tudat 
izmosítasa mellett főként a vallás-erkö'csi élet erősítésére 
kell törekedniük. Azután Ravasz János tartott alapos 
értekezést e kérdés fölött: »Minő eljárást kell követni 
a lelkésznek a házassági akadályt megszüntető fejedelmi 

dispenzáció kieszközlése tárgyában?* — Végül az udvar-
helyi egyházmegye olt-vidéki -fiókköre szeptemberben Kő-
halomban szintén mega'akult. Örömmel veszünk tudomást 
erdélyrészi papságunk ez üdvös mozga'máról, s szívünk-
ből kívánjuk, hogy a buzgó kezdetnek kitartó folytatása 
legyen ! > 

* Az o r s z á g o s protes táns árvaház v á l a s z t m á n y a 
f. hó 11-én báró Kochmeister F . elnöklete alatt, és Bal-
lagi Aladár, Ballagi Mór, Haberern P., Jelenik Zs., Ke-
nessey B., Kovácsi S., Liedemann K , Szőts Farkas, 
Takács Lajos és Várady Károly vál. tagok jelenlétében 
ülést tartott. Először is az idő közben megüresedett he-
lyekre vétetett fel a következő 11 gyermek, legtöbb-
nyire azok, kik a juniusi felvétel alkalmával előjegyez-
tettek, u. m. Szilágyi Aranka, Hering József, Dankó 
Gyula, S/eidl Gizella, Zapf Ödön, Mayer Piroska, Édes 
Erzsébet, Maurer János, Tarnay József, Tarnay Lajos és 
Ruppeldt Dusán. A most felvettekkel az árvaházi nö-
vendékek száma 90-re emelkedett, kik között 51 fiú és 
39 leány van. A folyton szaporodó létszám szükségessé 
tette egy segédtanítói állás szervezését, mit a választ-
mány már egyik korábbi gyűlésén elhatározott, most 
pedig ennek fizetését teljes ellátáson és lakáson kívül évi 
200 frtban állapította meg. A segédtanítói teendőkkel 
Schmid Samu bízatott meg, ki eddig kisegítő felügyelő 
volt az árvaházban. Jóváhagyattak az elnöknek és a női 
választmánynak bútorok és másnemű fölszerelések be-
szerzésére vonatkozó intézkedései, valamint az elnök 
azon jelentése is, hogy Zsigmondi Pálnénak, a női vá-
lasztmány egyik kiváló buzgalmú tagjának a nyáron tör-
tént elhunyta alkalmával, koporsójára kos/.orút tétetett , 
hozzátartozóinak részvét-nyilatkozatot küldött a választ-
mány nevében. Végül bejelentetett néhai özv. Nyíkos 
Pálné Pap Karolina (Pap Károly pesti lelkész nővére) 
20Q frtos hagyománya. 

* A n a g y - k i k i n d a i missz ió i l e lkész be iktatása , 
mint a Felső Torontál írja, egyszerű, de megható ünne-
pélyességgel s az eddig pásztor nélkül élt hívek nagy 
lelki örvendezésével ment végbe. A helyi egyházi és 
polgári hatóságok küldöttségein kívül jelen voltak a nagy-
kőrösi egyház képviseletében Kovács Lajos lelkész és-
Sánta Béla tanár, továbbá a n.-becskereki egyház részé-
ről Szalay József lelkész. Megható volt — írja F. T. — 
a hívek éneklése, melynél a kántori tisztet Kurovszky 
József törvényszéki jegyző teljesítette, továbbá Szalay 
József lelkésznek, mint az esperes megbizottjának, beik-
tató beszéde, melyet a hitközséggé csoportosult hívek-
hez és az új lelkészhez intézet t ; midőn pedig az egy-? 
házi edények- és vagyon leltár átadására került volna a 

j sor, melyekkel a most alakult egyház egyáltalában nem: 
bír, beszéde nem egy szemből könnyeket csalt ki, a 
mint ezek helyett a bibliát adá a lelkész kezébe, mond-
ván: e lelki kincscsel segíts földi és mennyei javakat 
szerezni a rád bízott gyülekezetnek. Majd Fekete Gyüla 
tattotta meg lelkésxi székfoglalóját, melynek emelkedett 
tartalma és szónoki ereje egyaránt megnyerte a híveket. 
Istenitisztelet után bankett tartatott, melyen a lelkes 
felköszöntőket még lelkesebb ajánlatok koronázták meg, 
a mennyiben dr. Fejes József orvos keresztelő edé-
nyek, Koós István pedig úrvacsorai kehely beszerzését^ 
ígérte meg. 

* A baptisták felekezete a főváros környékén, 
mint az E—s irja, erősen gyarapodik. Már nemcsak a 
németajkú lakosság közt hódít a propaganda, mely kü-
lönben egyik fészke a germánizációnak, mert a mint a 
baptisták, istenitiszteletein lehet tapasztalni, tősgyökeres 
magyar emberek, a kik különben nem tuclnik németül, 



mormolják a betanított német imákat s éneklik a német 
egyházi énekeket. Most Szádéról veszszük a hírt, hogy 
egyszerre harminckét családfő hagyta el a reformalt 
egyházat s tette le a baptista hitvallást. Az új »keresz-
telt keresztyének®, mint magukat nevezik, mindjárt folya-
modtak Trefort vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, 
hogy őket a ref egyháznak fizetendő adó alól mentse 
fel. A miniszter nem teljesítette e kérelmet, de utasította 
Pestmegye közönségét, hogy velők a nazarénusok irá-
nyában követendő eljárást szabályozó rendelet értelmé-
ben járjon el. — Gyantán, mint a N—t újságolja, a 
baptisták oly nagy számban vannak, hogy volt alkalom, 
amikor 50 — 60 baptista gyűlt egybe imádkozni. Egy 
ilyen alkalommal a robogányi csendőrörs meglepte őket 
s megtiltva az összejövetelt, felkisérte őket a községhá-
zára. Olt bevallották, hogy ők baptisták s semmit sem 
akartak, csak imádkozni. Miután azonban az a vád is 
felmerült ellenük, hogy ki akarják magukat mindennemű 
adókötelezettség alól vonni, a tenkei szolgabírósághoz s 
innen a/, alispánhoz került az ügy. A baptisták közül 
25 öt fejenkint 15 forint pénzbüntetésre Ítéltek el, mire 
közülök többen az alispáni intézkedés ellen fellebbeztek 
a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, aki ez ügyben 
most határozott és pedig úgy, hogy az alispán eljárását 
helyesnek és a panaszt, amelyben jüldöztetés és vallás-
gyakorlatban való háborgattatás miatt* kérnek közbe-
lépést, figyelmenkívül hagyandónak találta. 

* Rövid hirek. A belügyminiszter a néhai gróf 
Karácsonyi Guido-féle 105 ezer frtos jótékony alapít-
vány folyó évi kamatjából, melyet több jótékony intézet 
Között szoktak megosztani, az országos prot. árvaháznak 
200, a Tabita-nőegyletnek 150 frtot juttatott . — Győr-
megye közönsége a legközelebbi megyegyűlésen a gyer-
mekmenhelyek érdekében azon nagyfontosságú határozatot 
hozta, hogy a megye minden községe köteles már a 
legközelebbi évben nyári gyermek menkelyeket fölállítani 
és fönntartani. Az óvónők kiképzéséről a »Győrmegyei 
kisdedvédő-egyesü!et« fog gondoskodni olyformán, hogy 
a községek által kijelölendő nőket néhány heti kikép-
zésben részesíti. — Csolconay emlékünnepélyt rendez okt. 
26-án Csurgón az ottani reform, főgymnázium tanári kara 
és tanuló ifjúsága, a mikor Csokonay V. Mihálynak, ki 
az intézetnek tanára volt, arcképét leplezik le, alkalmi 
óda és emlékbeszéd tartásával. 

* Gyászhír. Dr. Jenei Viktor kolozsvári egyetemi 
jogtanár, konventi képviselő, igazgató-tanácsos, a kolozs-
vári egyházmegye gondnoka stb. f. hó 8 án Budapesten, 
életének 47-ik, házasságának 17 ik évében kínos szenve-
dés után jobblétre szenderült. Temetése f. hó 11-én 
Kolozsvártt ment végbe, hol a város színe-java, a tan-
intézetek, különböző testületek nagy számban jelentek 
meg végtisztességtételén. Koporsója fölött Szász Domo-
kos püspök mondott megható imát és Kolozsvári Sán-
dor tartott búcsúztatót az egyetemi tanári kar nevében. 
— Életrajzi adatait a »Kolozsvár« után a következők-
ben közöljük. Dr. Jenei Viktor, Jenei József, marosvá-
sárhelyi reform, collegiumi pénztárnok és neje, Zudor 
Rákhel, tizedik és legkisebbik gyermeke, született Ma-
rosvásárhelyen, 1840-ben. A marosvásárhelyi ref. colle-
giumban végezte isko'áit, honnan a bécsi műegyetemre 
költözött, de egy év multán tanszakot változtatott, s a 
budapesti egyetem jogi tanfolyamát végezte és pedig, a 
nagyon népes család fejének halála után, egészen saját 
erejére utalva, utóbb mint a Szőnyi-intézet nevelője 
tartván fenn magát. Ez elfoglaltsága mellett szerzé meg 
jogtudori oklevelét s az erdélyi reform, főconsistorium 

1867-ben székelyudvarhelyi jogtanárrá választá meg. A 
székelyudvarhelyi collegium működésébe dr. Jenei Viktor 
új életet öntött s pénzügyei rendezésében tevékeny részt 
vőn. Ugyanily szerepet játszott a társadalmi és politikai 
közélet mezején s mint a Deák-párt híve nem egy ke-
mény harcot vivott az oltvidéki ellenzékkel. Egyik első 

í rendű tényező volt a br. Eötvös-féle »Népnevelési egye-
sület* udvarhelymegyei szervezésében. Az erdélyrészi 
ref. jogi tanfolyamok előbb Maros-Vásárhelytt közpon-
tosításával, majd a kolozsvári királyi jogakadémia újra 
szervezése utáni megszüntetésével, dr. Jenei Viktor a 
törénelem és irodalom tanszékére helyeztetett Udvar-
helyit, honnan aztán 1872-ben a kolozsvári újon alapí-
tott ludomány egyetem észjogi és encyclopaediai tanszé-
kére'neveztetett ki. De még Udvarhelyit, Szentes Márton, 
Kolozsvár városi pénztárnok leányát vette nőül. Jeneit 
első sorban egyetemi tanári széke vette igénybe. Égyes 
jogi, s különösen egyházjogi és politikai kérdéseket 
fejtegetett folyóiratokban is és a napi sajtó terén, a 
»Protest. Közlöny* hasábjain is gyakran találkozánk ne-
vével. Résztvett a jogakadémiák és az egyetemi oktatás 
ügyében a közoktatásügyi miniszter által egybehívott 
enqueten. Épp ily buzgó tevékenységet fejtett ki feleke-
zetének egyházi és iskolai ügyeiben is. Mint az egyház-
kerületi igazgató tanács tagja, a kolozsvári egyháznak jogi 
tanácsosa, gondnoka, mint a házassági főtörvényszék bí-
rája, a ref. conventnek, s a ref. collegiumnak anyagi ügyeit 
felülvizsgáló egyházkerületi bizottságnak egyik tagja, 
buzgón munkálkodott. Epen ily fáradhatlan buzgalmat 
fejtett ki, továbbá, Kolozsvár törvényhatósági, társadalmi 
és politikai közéletében. E sokoldalú tevékenységnek tu-
lajdonítható, hogy ereje egy év óta megrendült s a leg-
utóbbi időben rohamosan hanyatlott A legmérsékeltebben 
élt, de már évek óta rendes gyógyfolyamoknak volt 
kénytelen magát alávetni. Régibb keletű gyomor- és 
szívbajához utóbb általános ideg gyöngesége és izgosult-
sága is járult s Grácban oly súlyos ideg-baj verte le, 
hogy rövid hat heti halálvergődés után, rohamos szív-
szélhűdés vetett véget életének. 

* A Protestáns Irodalmi Társaság néhány aláírója 
alapítványát és évi járulékát beküldte a szerkesztőhöz, 
ki e pénzeket a hazai első takarékpénztárnál 54,027. 
számú könyvecskén azonnal elhelyezte. Alapítványt, 
100 forintot, fizetett a kemenesalji ev. egyházmegye; évi 
járulékot fizettek: Antat Géza 5, Dávid Gyula 5, Józsa 
Zsigmond 5 és Z. Kiss Albert 5 forintot. Szerk. 

A budapest-budai ev„ reform, templom épitésére 
újabban következő adományok történtek. Perselypénz 
szeptember 4-től október 9-éig 12 forint 38 kr. Buda-
pestről Fabrer Ferenc, Kajlár Juliánná, Kéky Imre és 
Szegedi András özvegye 50—50 krajcár. Baros István, 
Bartus, Demjén Sándor, Fóris János Özvegye, Há-
morszky István, I legymegi Ferencné, Horváth Albert 
és Zsuzsánna, Hrazdil Péter, Nagy György és Pilisi 
Sándor 1 — 1 frt. Eördögh András, dr. Oláh Gyula és 

( Szalag Sándorné 2—2 forint. Hajós Zsigmond 4 forint, 
Szilágyi Sándor 5 frt. Mechwarth András 10 frt. Temes-
vári első takarékpénztár 10 frt. — Összesen 59 forint 
38 krajcár. Ezen és a hetedik közleményben kimutatott 

| összeggel 19.818 frt 6 kr van a p e. h. takarékpénz-
tárban elhelyezve. — Budapesten 1887. évi okt. 12-én. 
— Szőts Albert, pénztárnok. 

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

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: D r . 35aJ.la.gri üvEór, DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LA 

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 í j : 
H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel 
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 

kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

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

külön 30 kr. 

Teljes szÉtm/u. példáin.yokikiSLl maija-dig- szolgrÁl3aat-u.n.k:. 

Protestáns anyák. 
Jó minapában, mikor még a theologus diákok 

padjában ültem, az egyháztörténelem egyik §-a külö-
nösen megragadta figyelmemet. Ezen § azon kér-
déssel foglalkozott, hogy a 4. és 5-ik századokban 
minő volt a keresztyének között a vallásos élet, 
hogy az azon korban vívott nagy theologiai harcok, 
tanviták mellett, milyen volt a szívbeli kegyesség, 
a vallásos kedély? Az illető szakasz azután el-
mondá, hogy ha sokan a dialektikus szőrszálha-
sogatásokban keresték is és találták a keresz 
tyénséget, és a heves harcok, néha fustélyokkal 
is vívott küzdelmek között el feledkezének a szív-
beli kegyességről, de voltak olyanok is. kik 
kegyességükkel tettek tanúságot jó keresztyén -
ségük felől, kiknek szívében valójában Krisztus 
lakozott, kik nem a vitákban való jártasságukkal, 
hanem feddhetlen életükkel, erényeikkel tündö-
költek kortársaik között. Ilyenek voltak többek 
közt — mondá egyháztörténelmi kézikönyvünk: 
a kegyes Anthusa, Monica, Emilia, kiknek anyai, 
illetőleg nagyanyai gondjaik mellett növekedtek 
fel Chrysosthomus, Ágoston, N. Basilius. Ni I ni! 
elméikedém magamban, a keresztyénségnek leg-
kiválóbb oszlopemberei, a vallásosságuk s kegyes-
ségük által kortársaik közül kiváló édesanyáktól, 
nagyanyáktól származnak! Mi köze az anyák 
jámborságának, a nagymamák vénasszonyos ke-
gyeskedésének ahhoz, hogy a fiak és unokák a 
tudomány terén, a philosophia s theologia köré-
ben minő emberekké nőjjék ki magukat? 

Ez már — mint mondám — jó minapában 
volt, azóta elfolyt legalább is három évtized, s 
ez évtizedek alatt úgyszólván folyvást előttem 
lebegtek a most említett gondolatok, reflexiók, 
azóta megismerkedtem az egyházi s politikai tör-
ténelemnek úgy szintén korunknak sok nagy em-
berével s hova-tovább gyökeret vert bennem az 
a meggyőződés, hogy igen-igen sok esetben igaz 

az, hogy férfi sorsa a nő. Abban az értelemben is, 
melyben hazánk koszorús írója mondja, a nő alatt 
a feleséget értvén, de abban is, ha a nő alatt az 
édes anyát értjük. 

Sőt mehetünk egy lépéssel tovább s mond-
hatjuk, hogy a milyen az anyák többségének szel* 
leme, olyan az illető nemzet, vagy egyház vagy 
társadalom jelleme. 

Oly sokat beszéltünk hazánk főurainak a 
század elején uralkodott idegen, magyartalan 
szelleméről. Mi volt az oka ? Keresd a nőt, ke-
resd a német és francia nevelőnőket. A francia 
irodalom és műveltség világuralomra jutása be-
hozta a főúri házakhoz az idegen nevelőnőket, 
ezek hatása alatt növekedtek fel a főúri családok 
leányai, a leendett anyák és alig egy-két évtized 
elég volt arra, hogy a párducos ősök unokái 
nemzeti tekintetben elkorcsosuljanak. Tudom, 
hogy voltak másféle okok is, de erősen meg 
vagyok győződve, hogy a legfőbb ok az édes 
anyákban keresendő. 

Viszont a mikor a magyar táblabiráknak, a 
köznemeseknek meg nem hamisíthatott magyar 
nemzeties szelleméről, törhetlen jelleméről beszé-
lünk, nem kellene azokról a bodros fejkötőjű 
asszonynénémekről, nem ritkán a corpus jurisban 
is jártassággal bírt magyar nemes asszonyságokról 
megfeledkeznünk, a kiknek anyai és nagy anyai 
gondjaik alatt Magyarország köznemessége ne-
vekedett. 

A milyen szelleműekké képezed a leendő 
anyákat, olyan szelleműekké lesznek egy-két év-
tized múlva a fiak, az unokák. 

Magyar nemzeties szempontból — hálaisten-
nek — a közelebbi időkben nincs okunk búsla-
kodni az anyákra való tekintetből. Elismerést 
érdemlő buzgósággal s áldozatkészséggel mun-
kálódnak az utóbbi időkben állam, társadalom, 
egyes városok, egyesületek, valamint a hazában 
levő egyházi hatóságok legnagyobb része azon, 



hogy magyar honleányokká képeztessenek a le-
endő anyák. A népiskolák, melyekben a nagy 
közönség gyermekei nyerik az egész életre ki-
ható irányt, a magasabb fokú nőnöveldék, me-
lyekben a tehetősebb családok leányai képeztet-
nek, a tanítónő-képezdék, melyek a fensőbb 
körökben szükségelt nevelőnők képzésére is hi-
vatvák, magyar szellemtől vannak áthatva, s az 
eredmény most is érezhető, egy-két évtized múlva 
pedig még inkább érezhető leend. 

De miként vagyunk mi protestánsok a leendő 
anyákra való tekintetből vallási tekintetben ? Be-
szélünk az elődök vallásos buzgóságáról, egyhá-
zunk iránti törhetlen szeretetükről, áldozatkészsé-
gükről: hol vették azok ez egyházias jellemet? 
Nem az iskola, nem a templom az első, fő for-
rásai a vallási életnek, hanem az édes anya 
keble. Azok az egykori protestáns anyák s nagy 
anyák! Ezek tanították meg az egyház későbbi 
oszlopembereit először imádkozni, Isten nevének 
tiszteletben tartására, Istennek legfőbb törvényeire, 
ezek vezették el először a még járni is alig tudó 
gyermeket Isten házába. Mikor a tanító keze alá 
vette a gyereket, már akkor ez el volt indítva az 
úton, csak tovább kellett vezetni. De tovább ha-
ladtában is kisérte az édes anya folyvást. Ez 
segített a gyermeknek a vallásos énekek s dal-
lamok megtanulásában, ez őrködött az Úr házá-
nak látogatása felett, ez vette számon a textust, 
a prédikáció tartalmát, ez kommentálta, bővítette 
vagy példákkal illustrálta a lelkész bölcs tanácsait, 
intéseit. Ne csak mindig a protestáns apák ér-
demeit emlegessük, a valódi érdem a protestáns 
anyáké. 

De hogy vagyunk ma ? s még inkább hogy 
leszünk a jövőben? 

Ma még csak vannak férfiak, vannak kisebb-
nagyobb vezérembereink, kiknek bölcsejét vallásos 
énekeket dúdolgató édes anya ringatta; ma még 
vannak férfiak, kik előtt ott lebegnek gyermek-
kori emlékeik között a tisztes arcú, puritán jellemű 
protestáns matrónák s azoknak komoly, bensőies 
vallásossága, szeplőtelen, becsületes jelleme év-
tizedek multán is érezteti hatását. De e tisztes 
példányképei a valódi vallásosságnak egyre ke-
vesbednek, egyházunk diakonissái s presbyterissái 
fogynak ; az új nemzedék már alig vagy épen nem 
érti azt a nyelvet, melyet apáink a templomban 
beszéltek, nem érti a bibliai nyelvet, a bibliai 
képeket, hasonlatokat, kifejezéseket, nem ismerik 
azokat a régi, nagyon régi — háromezer éves — 
és még mindig új, a mai korra s a most élő 
emberekre is illő szép énekeket; keble nem emel-
kedik, mikor felzendülnek azok a remek templomi 
dallamok, melyeknek némelyikéből talán a közép-
kori Magyarország méla bús szelleme szól hoz-

zánk, némelyike pedig összekötő kapcsot képez 
köztünk és külföldi hitrokonaink között. Ha ki-
halnak a protestáns anyák, kihal a protestáns 
nemzettség is. 

Az egyik protestáns felekezet ez előtt két-
három héttel tartotta egyetemes konventjét, ta-
nácskozásait figyelemmel kisértük, de aránylag 
igen kevés történik a nők vallásos növeltetésének 
fejlesztése iránt. Két-három hét múlva a másik 
protestáns felekezet tartandja konventjét, de — 
eleve is jósolhatjuk — hogy nem igen marad 
sem ideje, sem pénze a nőnevelés ügyével való 
foglalkozásra. S ha tekintjük az egyházkerületi s 
egyházmegyei jegyzőkönyveket, mindenütt úgy 
találjuk, hogy sokkal nagyobb a figyelem s ál-
dozatkészség a férfiak, mint a nők nevelése iránt. 

Nem csodáljuk, hiszen a protestántismus 
születésétől kezdve erős szövetségben áll a tu-
dománynyal ; ez volt a protestántismusnak a fő 
úttörője, ez volt dajkája s legerősebb oszlopa: 
illő s bölcs dolog volt, hogy a protestántismus 
is minden lehetőt megtegyen a tudomány fejlesz-
tése érdekében. Meg is tett! S hogy a tudomá-
nyos műveltség az utóbbi rövid 2 — 3 száz év 
alatt oly nagyszerű fejlődésnek indult, ez kétség 
kívül legelső sorban a protestántismus érdeme; 
hogy ma már minden műveltebb állam egyik első 
állami érdekűi a tudományok fejlesztését tekinti, 
s e célra jelentékeny áldozatokat hoz, ez a re-
formáció szellemének soha el nem enyésző di-
csősége. 

De épen azért, mert ma már a tudományok 
ápolása s fejlesztése állami s társadalmi érdek és 
teendő, kevesbűl némileg az előbb kiválóan a 
protestáns egyházra nehezedett teher; vagy ha 
a teher nem is, de ma már egyházunk jól felfo-
gott érdeke nem azt kivánja, hogy minden figyel-
münket, összes anyagi és szellemi erőnket kizáró-
lag a tudományok előcsarnokaira és szentélyeire 
fordítsuk, hanem ügyeljünk és áldozzunk az 
eddiginél nagyobb mértékben arra is, a mi min-
den bölcseségnek a kezdete, ügyeljünk a vallásos 
neveltetésre, áldozzunk oly intézetekre, melyek 
hivatásokúi a magyar protestáns nőknek és kivált 
az előkelőbbeknek valódi protestáns szellemben 
való nevelését tekintendik. 

A nép- s tudományos nevelés történetében 
büszke önérzettel tekinthet a protestáns egyház a 
nálánál számban és vagyonban hatalmasabb ellen-
felére. Nem volt protestáns egyház e hazában, a 
mely mellett nem lett volna protestáns népiskola, 
míg a hatalmas kath. egyház némely vidéken alig 
dicsekedhetett egy két írni olvasni tudó taggal ; 
al- s főgymnasiumunk, jogakadémiánk a sok zakla-
tás, fosztogatás s akadályozás dacára is volt jóval 
több — a népesség számarányát tekintve — 



mint a többi s részben államilag is támogatott 
vallásfelekezetnek. xA nemes versenyt a múltban, 
viharok közt, dicsőséggel megállottuk ellenfeleink-
kel szemben. 

Ma, midőn békességben élünk, midőn erőn-
ket szabadon fejthetjük ki, s vallási s egyházi 
érdékeink előmozdításán akadálytalanul dolgozha-
tunk, hogy állunk a versenynyel a nőnevelés terén ? 
A versenytársnak majd minden nevezetesebb város-
ban van egy-egy magasabb nőnöveldéje, egyházának 
egy-egy hatalmas erődje ; nekünk az egész ország-
ban alig egy-kettő s azok iránt is hiányzik, nem 
az anyagi áldozatkészség, de még az érdeklődés és 
erkölcsi támogatás is. Igaz, hogy sok a teendőnk, 
sokfelé kell áldozatot hoznunk, de egy-egy fon-' 
tosabb feladat alig ha áll mai napság egyházunk 
előtt, mint a nőnevelés felkarolása. Ne tévesz-
szük szem elől azt a nagy hivatást, mely a pro-
testáns anyákra várakozik. 

Farkas József. 

Hogy csinálódik a „Confusio idearum." 

A »Debreceni Prot. Lap* folyó 1887. évi 32. és 
33-ik számában »Confusio idearum« című cikk egészére 
kiterjeszkedni már csak azért sem fogok, mivel annak 
első része más egyének dolgozataival és eljárásával fog-
lalkozik, azonban a »Protestáns Pap* folyó 1887. évi 
áprilisi füzetében megjelent konfirmációi beszéd és tény-
kedés is — melyet én írtam és cselekedtem meg — 
alkalmat adván »Confusio idearum« csinálására, nemcsak 
jogosultnak, hanem mintegy kihivottnak tartom magamat 
megkisérleni annak kimutatását, hogy kinél nem volt és 
nincs, vagy kinél van hát »Confusio idearum.* 

Követve a cikkíró eszejárását és sorrendjét, én is 
előre bocsátom, miszerint »a leghiggadtabb tárgyilagos-
sággal igyekszem elmondani az alább Írtakat, tehetem 
ezt minden feszély érzése nélkül, mert megtanítottak rá, 
hogy a »tárgyilagosság* oly bő és tág értelemben is 
használható, hogy annak köpönyege alá mindaz befér, a 
mit a beszélő vagy iró saját egyéni ízlése vagy szeszélye 
jónak és helyesnek diktál.« 

Cikkíró bevezetésképen a konfirmáció fogalmát 
érintvén, a Révész Imre »Kálvin élete és a kálvinizmus* 
című munkájából idézi, hogy az úgynevezett konfirmáció-
nak »a szigorú kálvinizmus szerint semmi helye nincs.« 
»A skótok mai napig határozottan elvetik a konfirmációt*. 
Ezeknek megírása után rögtön beismeri, hogy »mégis 
idők multával a skótokon kívül minden reformált egyház, 
maga Genf is, bevette ezen szertartást s gyakorolja azt 
mint a hitbeli megerősítést.* 

Hiszen ha épen maliciózus akarnék lenni, itt mind-
járt azt kérdeném a cikkírótól, mi célja volt »a szigorú 
kálvinizmussal« — a skótokat kivéve — minden refop-
máit egyházat, magát Genfet is ellentétbe állítani? És 
ha tette, minthogy tette is, miért nem jelezte egyúttal 
saját álláspontját, t. i. a szigorú kálvinizmus alapján, a 
skótok közé sorakozik-e, vagy a többi minden, és így 
»az evangyéliom szerint reformált magyarországi ker. 
egyház* tagjául tartja magát? mely utóbbinak törvényei, 
szentesíttetve az Úr 1882-dik esztendejében, világosan 
rendelkeznek a lelkipásztorok kötelességeiről, a 95. §-bán 

ezek közé sorozván a »konfirmációt«, a 109. §-ban pedig 
szórói-szóra ezt mondván: »Kötelessége az Úr asztalához 
készülő növendékeket előkészíteni, s a konfirmációt egész 
ünnepélyességgel végezni * 

Részemről tisztában voltam és vagyok azzal, hogy 
én a az evangyéliom szerint reformált magyarországi ke-
resztyén egyház« szolgálatában állok, annak tényleges 
törvényeit tisztelem, azok szerint járni el kötelességem-
nek ismerem mindaddig, míg egyik vagy másik zsinati-
rag megváltoztatva nem lesz. A konfirmációra vonatkozó 
rendelkezéseket annyival inkább megtartom, mert a 
törvény életbeléptetése előtt annak szellemében működ-
tem oly értelemben is, hogy azt »egész ünnepélyességgel 
végezni« édes kötelességem volt s most is az ; mert én 
ezen álláspontot vallom magaménak, tehát nem megyek 
vissza a mult idők messzeségébe, keresni akár nyilvání-
tott, anynyival inkább elhallgatott elveket, mely eljárással 
saját hit felekezetem egyetemére mintegy a hűtlenség 
bélyegét látszanám kisütni, és ez alig is lehetséges, mert 
a protestantismus lényege és isteni ereje a felvilágoso-
dás, a haladás, a most élő emberek hit és vallásbeli 
szükségleteinek, az evangyéliom általános irányelveinek 
betartása mellett, ezek szerint való kielégítése; legkono-
kabb ellensége pedig a tespedés, a merevség, mely az 
intő jeleket meg nem értvén, mozdulni nem akar, sőt a 
mozgásban másokat is kész meggátolni, ragaszkodik a 
régiekhez, az újabb igényeket és igazságokat nemcsak 
figyelmen kívül hagyja, de el is kárhoztatja; azonban 
mindennek dacára a lelki világban is megdönthetetlen ez 
az axióma, hogy: »Mégis mozog a föld.« 

Aztán ha valaki más népek, más idegen tarto-
mánybeliek hitbeli meggyőződésére, vallásos szokásaira 
hivatkozik, mondja ki azt is, azokat tartja-e helyeseknek 
és így a saját magunkéit helyteleneknek ? A mikor is 
természetesen kötelessége az eddigi kötelékből kiválni 
és mint ellenlábas szerezni érvényt nézeteinek, a miké-
pen tettek vala a nagy Kálvin és reformátor társai. 

Ennyit lett legyen szabad elmondanom a cikkiró 
által — a konfirmáció létjogosultságát illetőleg — fel-
hozottakra. 

A konfirmáció fogalmának fejtegetésébe nem mé-
lyedek, mert akkor csak ismételnem kellene azokat, 
melyeket e tekintetben a »Protestáns Egyházi és Iskolai 
Lap* 1886. évi 41. és 1887. évi 16., 17., 18. számában 
megírtam. Annyit minden esetre mégengedek magam-
nak, hogy nézetem szerint a konfirmáció lényegét és 
jelentőségét úgy akartam érteni és visszaadni, a mint az 
minden reformált egyházban, így a miénkben is a nagy 
többségnél idáig visszhangra talált, úgy hogy az senk ; 

által rám nem fogható, mintha én a cikkiró részéről, a 
Tóth Sámuel, Tóth Mihály és Kovács Ferenc munkái-
ból vett idézetekkel ellenkezőt csak egy szót is ír-
tam volna. 

A fentiekből minden elfogulatlan itélő kivonhatja, 
hogy nem konfundáltam magamat sem a konfirmáció 
létjogosultsága, sem annak fogalma és jelentősége körül. 

Az általam végzett konfirmációi szertartással fog-
lalkozván a cikkiró, így ír: »Az ünnepély egy élőbe-
széddel vette kezdetét. Szerintem helyén lett volna egy 
rövid fohász, mivel minden munkánkat Isten segítségül 
hívásával kell kezdenünk.* Aztán kérdezi: »Miért épen 
azt ily alkalommal mellőzni ?« 

Jelezve van a »Protestáns Papc áprilisi füzetében 
közlött konfirmációi ténykedésről, hogy az az »úrvacsora 
előtt mondandók és teendők után közvetlenül vette kez-
detét, a kettő nem volt egymástól elválasztva, ha úgy 
tetszik, egybe volt illesztve; minthogy pedig az Úr 



asztalánál történt megállásom alkalmával így fohászkod-
tam fel: »Jőjjön áldás, segítség stb. a mi hátralevő szent 
foglalatosságunkra.® Én úgy hittem, hogy ennek a rövid 
fohásznak ereje úgy az úrvacsora osztásra, mint a kon-
firmációra kiterjed, sőt szerintem épen az lett volna 
felesleges, ha úgy közbe, minden apropos nélkül ismét 
egy rövid fohászt használok, mert ismételve mondom : a 
konfirmációi ténykedés most nem kezdet, hanem folyta-
tás, még pedig, újra hangsúlyozom: közvetlen folytatása 
volt a szertartásnak. 

Életből vett példákra és gyakorlatra is hivatkoz-
hatom, nevezetesen itt vidékünkön az a szokás, hogy a 
munkások mikor a dologhoz hozzá kezdenek, az első 
kapa- vagy fejsze-vágásnál, aratáskor az első lehajlásnál, 
felsóhajtanak: »Én Istenem segíts®, ezt teszik minden 
reggel, de hogy minden vágásnál vagy marokletételnél 
fohászkodnának, azt nem tapasztaltam, sőt azt sem, 
hogy az időközi pihenésből felállván, tennék ezt. To-
vábbá magánál az egyházi szolgálatnál is úgy láttam a 
lelkipásztoroktól, hogy midőn az istentiszteletkor a szó-
székből lejövet keresztelnek, úgy hogy a kettős éneklés 
el nem választja, nem fohászkodnak fel külön, hanem 
egy előbeszédet tartanak, s úgy végzik a keresztséget; 
más az, ha a keresztség nem istenitisztelet alkalmával s 
nem szolgáltattatik ki. Itt van helye és értelme az elő-
fohásznak. 

Ezekből ismét könnyű megállapítani, hogy az elő-
fohász elhagyása kinél idézett elő confusiót. 

Cikkiró szerint a lelkipásztor és konfirmándus kéz-
fogása »a növendéknek a protestáns egyház öntudatos 
tagjává avatását jelképezte.« Ezt tehát ő mondja és 
nem én. Hogy én ilyesmire még csak következtetni is 
nyilatkozataimmal megengedném, hatátozottan tagadom. 
A »Protestáns Pap® füzetében olvasható dolgozatomban, 
a feltett kérdések és az azokra adott feleletek után álló 
passzusból világosan kitűnik, miszerint a kézadást én a 
most tett ünnepélyes nyilatkozat megerősítésének tekin-
tettem. A két felfogás közt felette nagy a különbség 
elannyira, hogy én azt még készakarva sem tudnám össze-
zavarni. 

A lelkésznek »a konfirmálandó előtt való meghajlása® 
így a mint nyomtatva van va^y én tőlem származó tollhiba, 
vagy a betűszedők koboldjának hamiskás tréfája, melyet 
én rögtön észrevettem, de a kiigazítást azért nem kér-
tem, mivel nem hittem volna, hogy találkozzék bárki 
is, ha ugyan a helyzet felől higgadtan és tudatosan 
gondolkozik, a ki ezt a szarvas hibát komolyan vegye 
és önmagától is ki ne javitsa úgy mint írva vagy 
nyomtatva kellene lennie; hogy e miatt árva fe-
jemre a ráolvasás köve odadobatott, el kell tűrnöm, de 
ezen tűrés mellett a további dobálódzást kikerülendő, 
némely emberek kedvéért és útbaigazítására, a toll vagy 
nyomda hibát ezennel kijavítom »lelkipásztor előtt a 
konfirmálandó kissé meghajolvan. ® Ugy-e mily másképen 
hangzik, mily más helyzetet tüntet fel ? Talán ha ez a 
kalamitas a papiroson meg nem történik, legalább e rész-
letnél a belekötés nem lett volna kínálkozó ? 1 

De hát hogyan is tehettem volna fel, hogy jó aka-
rattal elképzelhető lenne azon absurdum és komikus je-
lenet, miszerint valaki magát meghajtva, nyújtózkodnék 
föl két kezével s úgy tartaná azokat egy előtte álló feje 
fölött. Ennél nevetésreindítóbb karikatúra a »Kikirikic-ben 
sem fordul elő. Én ennek a karikatúrának sem kigon-
dolója, sem megcselekedője nem voltam, amennyiben ez 
alkalommal is — mint más konfirmációkor — a növen-
dék hajolt meg előttem, feje fölött így tartottam keze-

met, mert rendes szokásomhoz képest azt a főre tenni, az 
úri nőknél divatos fésülködés nem engedte. 

Ezen, a cikkiró által nagyon is kizsákmányolni 
akart pontnál sem voltam konfuldálva, mert toll vagy sajtó-
hiba még soha sem esett eddig a cselekedet rovására. 

Tovább folytatva, a »Confusio ídearum® irója ekként 
szól : »igen nagy hiba volt az, hogy nem találtam annak 
kifejezését, vájjon az illető lelkész úr, a protestáns egy-
házak közül, melyikbe vette be a konfirmálandót, mert 
csak onnan gyanítható az, hogy az evangyéliom szerint 
reformált keresztyénibe, hogy a szertartást ev. ref. lelkész 
végezte s tudtommal az egyházi életünkben oly nagy 
érdemeket szerzett gróf Lónyay-család ev. ref. vallású.® 

Mellőzni akarván minden protestáns hitfelekezetek 
egymáshoz való viszonyát bolygató disszertációt, cikkiró 
kíváncsiságát már régen kielégíthette volna, ha megkér-
dezi- vala, hogy másat ne említsek, a »Debreceni Protes-
táns Lap® nagy tiszteletű szerkesztőségét, hogy bár kivá-
lóan az ev. reform, hitfelekezet érdekeit képviseli és he-
lyezi előtérbe, mi célból és jogon nyomatja becses lap-
jának címéül a »Protestáns® szót még pedig oly betűk-
kel, hogy csodálkozásraméltó, ha az a cikkiró figyelmét 
kikerülte volna! Azt is oda vethetném még, hogy a be-
szédemben és a feltett kérdésekben általam írott »pro-
testáns® szó minden legkisebb fejtörés és fáradság nél-
kül felcserélhető, bármelyik prot. hitfelekezet szokásban 
levő elnevezésével; de mindezt és más sok érvet moz-
gósítani nincs szándékomban, hane n e helyett, rövden 
de a tényleges állapotnak, a körülményeknek megfelelő-
leg — én ezen esetnél más szót a hitfe'ekezet megne-
vezése gyanánt nem használhattam — használnom nem 
volt szabad. 

Miután pedig az egyházi lapok olvasói — az én 
legjobb tudomásom szerint — sokkal íldomo-abbak, mint-
sem ezen kényszerítő okok nyilvánosságra hozatalát 
óhajtanák, ki'ielentem, hogy azokat akar élő szóval, akár 
írásban minden diskrét embernek elmondom a mennyiben 
azok pusztán személyemre és a sajátsagos viszonyokra 
tartoznak. 

Azt is kijelentem, miszerint a »protestáns® s?ó ez 
alkalommal történt hasznalatával annvira tisztába voltam, 
hogy ennek eldöntését egy szakértő bizottság elé terjesz-
teni kész vagyok. 

»Ki kellett volna azt — különösen a kérdések fel-
tevésénél — hangsúlyozva emelni, hogy azon egyházba 
avatja be, mely az evatigyélium szerint megtisztított, 
jézusi tudományt, a mint az a szentírás élő forrásából 
merítve, symbolikus könyveinkben s különösen helveciai 
vallástételben kifejezve van, hiszi és vallja.® Ezt kívánta 
volna a cikkiró. 

Azt határozottan állítom, hogy az általam feltett 
kérdésekben ezen kívánalomnak elég van téve, hanem 
igen is symbolikus könyvekről s a helveciai vallástétel-
ről nem beszéltem, s nem is fogok beszélni oly konfir-
mándusok előtt, kik azt magyarázni, fejtegetni nem hal-
lották s annak tételeit apróra nem ismerik, habár néven 
neveztetni hallották is talán, de bennük nem annyira járta-
sak és biztosak, hogy jó lélekkél azokról vallomást tegye-
nek, s megtartásukra magukat felajánlják. Úgy tudom 
pedig, hogy legalább itt vidékünkön a symbolikus köny-
vek s köztük a helveciai vallástétel nincs beosztva a 
népiskolai tantárgyak közé, sem pedig a konfirmációi 
előkészítés azoknak tüzeses fejtegetését és ismertetését be 
nem öleli. Ugyanazért én úgy vélekedem, hogy a mi kon-
firmándusaink vallás és erkölcsi tudománya mellett a 
szentírás, az evangyelium s az illető hitfelekezet általá-



nos elveire való hivatkozás, a kérdesek feltevésénél is az 
igazságnak és célnak leginkább megfelel. 

»Confusio idearum* gyanánt említi cikkiró a »kéz-
fogást*, hivatkozik Fördős Lajos »Agendájának« ama 
kifejezésére, melyben »a kézfogás és a gyermekek külön 
megáldása* nem tartatik célszerűnek, minthogy az zavarja 
a figyelmet s ünnepi komolyságot s mondatik : »nincs 
is reá semmi sziikség«. Már maga az, h< gy Fördős 
Lajos Agendás könyvének függelékében : ^Jegyzetek és 
utasítások a szertartási beszédekhez« ekkép nyilatkozik, 
mutatja azt, hogy a liturgusok egy része a kézfogást és 
a gyermekek külön-külön megáldását a konfirmáció 
végrehajtásánál alkalmazta, a másik rész pedig épen 
figyelmet, az ünnepély ko molyságát zavarónak, tehát 
szükségtelennek állította azt. 

Fzen kérdésnél nincs más teendőm, mint egyszerűen 
kinyilatkoztatnom, miszerint én az előbbeniek közé tar-
tozni szerencsésnek érzem magamat, mert ha a kézfo-
gást — főleg midőn a konfirmándusok számosak — el 
is engedem, de a növendékek páronként való külön külön 
megáldását — még pedig a kéznek főre tétele mellett 
— a konfirmációi szertartás egyik kiemelkedő mozza-
natának ismerem, mely nemcsak hogy zavarná az ünne-
pély komolyságát, sőt a legigazibb megindulást, a leg-
mélyebb meghatottságot épen ez kelt mind a gyülekezet 
tagjainál, mind a konfirmándusoknál. Melyik tábor fog-
lalja el a helyes álláspontot, nem vitatom tovább, de 
annyit egész határozottsággal nyilvánítok, hogy a gyer-
mekek páronként való külön-külön megáldását sem egyik, 
sem másik író vagy cikkező kedveért fel nem adom, 
mindaddig, míg magyarországi hitfelekezetünk egyetemes 
zsinata azt elveivel és álláspontjával ellenkezőnek nem 
nyilvánítja; nem adom pedig fel azon oknál fogva, mert 
velem rgyüt t mindazon lelkipásztorok, kik ezen részletet 
a konfirmációnál alkalmazzák, tapasztalatból tudják azt, 
hogy ez a lelkeket megragadó és megindító jelenetek-
nek egyike, elannyira, hogy a m t Fördős Lajos is 
kiemel, »az ötömkönnyek — és hozzá teszem a megin-
dulás könnyei — fe csillogására« ez adja meg a legked-
vezőbb s legfelhasználhatóbb alkalmat. 

(Vége köv.) Sütő Kálmán, 
bereg-somi lelkipásztor. 

I S K O L A Ü G Y . 

Népiskolai tankönyv-irodalmunk legújabb 
termékei. 

II. 

Egy másik szintén jelentékeny, bár nem minden 
kifogás nélkül való munka Dóczy Gedeon tanárnak, a 
debreceni ev. ref egyház leánynevelő intézete igazgató-
jának pályadíjat nyert műve: »Magyar ABC és olvasó-
könyv az elemi első' osztály számára. * A munkácska a 
mellé csatolt » Vezérkönyv*-ve\ együtt a tiszántúli ev. 
ref. egyházkerület által adatott ki s annak tulajdonát 
képezi, s Debrecenben ifj. Csáthy Károlynál jelent meg 
és altala kapható minden könyvárusnál. Az ABC ára 
kötve 20 kr, a Vezérkönyvé 25 kr. A »Vezérkönyv* 
kitűnő methodussal van írva s minden lapján elárulja az 
elméletileg igen jól készült, szakavatott paedagogust ; 
de már az ABC arról tesz bizonyságot, hogy más az 
elmélet és más a gyakorlat, h o g y : »Grau ist jede 
Theorie.* A betűk Íratásának egymásutánja ellen nem 
tehető kifogás, az methodologiailag megállhat, bár ré-

szemről a Gönczy ABC beosztását e tekintetben jobbnak 
tartom ; de hát ez nem oly nagy baj. Hanem annál 
inkább kifogásolható, hogy az olvasási gyakorlatokban 
igen sokszor vét szerző amaz elvek ellen, melyeket pe-
dig oly igazán és helyesen fejt ki vezérkönyvében, mi-
dőn így i r : »A kiválóképen gépies olvasásra szánt 
anyagot illetőleg némelyek azon véleményben vannak, 
hogy erre minden oly szó alkalmas, a minő a már 

| megismertetett betűkből alkotható — stb. De ha mé-
lyebben gondolkodunk, mint a hogy kell is, és gondolóra 
veszszük, hogy az olvasás által nemcsak az a célunk 
eleitől fogva, hogy a gyermek olvasási készségre tegyen 
szert, hanem, hogy a gyermek értelmét is fejleszszük 
akként, hogy minden általa folyékonyan elolvasott szó-
nak vagy rövid mondatnak egyszersmind értelmét is 
felfogassuk : úgy a már megismertetett betűkből csakis 
oly szókat szabad alkotnunk, a minők, ha érzéki t á rgyak : 
érzékileg, ha pedig elvont tárgyat vagy fogalmat jelen-
tenek : legalább szóbelileg azonnal szemlélhetek legyenek« 
stb. Az elmélet jó ; de hát akkor a gyakorlatban miért 
ír oly mondatokat, melyek a gyermek ismeretkörétől, 
gondolkozásvilágától annyira távol állanak, s melyeket 
megmagyarázni akarva, a tanítónak egész prelectiókat 
kell tartania és még akkor is csak atra valók, hogy az 
agyat megterheljék vagy pedig semmikép n rn érti meg 
a gyermek, mert a legeszesebbnek sem ér fel odáig az 
esze ? És miért ad oly mondatokat s használ oly kifeje-
zéseket, melyek a jó ízlést sértik, melyeket művelt 
ember csak a legritkábban ejt ki ? Vagy miért közöl 
olyan émelygős verseket, melyek soha nem fejezik ki a 
gyermek kedélyhangulatát és ad több oly mesterséges 
talányt, miket csak igen-igen ügyes kezelés mellett tud 
a gyermek megfejteni? Elég az ebő osztályban írni, 
olvasni megtanulni, — úgyis aztán már többé semmiféle 
tudomány nem lesz oly nehéz, m :nt volt ez — minek 
ott már mindenfélével megterhelni azt a kis tudvagyó 
agyat, mely minden iránt érdeklődik s amúgy is folyto-
nos kérdéssel ostromol, csak tudjunk rá felelni Es 
minek különösen akkor, mi<or bizonyára falusi gyüleke-
zetek gyermekei számára van írva a könyvecske? Cso-
dálom, hogy a bíráló bizottság ezeket észre nem vette, 
s nem ezek nélkül adta ki a könyvet, me y e kihagyá-
sokkal sokat nyert volna. Micsoda ízléstelen mondat ez : 
»A bűzt az orrom érzi« (15. 1.). Hát mely hegeli okos-
kodást vár szerző a gyermektől, mikor e kérdést teszi 
fel: »Ur van-e a térben ?« (20. lap). Aztán Üde név 
nincs. (20. 1). Egész physikai magyarázat szükséges e 

i mondathoz: »A meleg a vizet gőzzé változtatja* (29. 1), 
vagy ehhez meg állattani : »Epe minden állat belében 
van.« Nyelvtani ehhez: »Már nem pala táblára irom a 
hang jelét (sic!), hanem papírra (31. 1.). »Az akó űrmér-
ték®, »A cső üres henger«, »A rügy a levél nyele és 
az ág közt található*, »A kinek ügye van, az a bíróhoz 
megy, neki mondja el ügyét*, »A kiló súly, kétszer 
olyan nehéz, mint a font« stb. stb. Mennyi magyarázatot 
igénylő mondatok s ha megmagyaráztatnak is, nehezek 
annak a gyermeknek! Az olvasmányok közt milyen 
nehéz »A lélek« című, megfoghatatlan a növendéknek; 
pedig hogy elvont nagy dolgokat is jól meg tud ma-
gyarázni s va'óban szemléltetni szerző, mutatja a »Ki 
tud mindent* című, mely e tekintetben páratlanul all s 
a mely mellé még csak »Az imádság* című kis olvas-
mány állítható. Nagyon ízetlen s nem a gyermeki érzés 
világnak megfelelő néhány vers : »Lórika gondja* (109. 1.), 
»Dalos madár halála«, »Rózsa és Rozmaring* (87. lap), 
»Miért nem vagyok nagy!« (72. lap). Az efféléket egy 
második kiadásban el lehet hagyni, s akkor az ABC a 



mellé adott vezérkönyvvel együtt jó és használható 
munka lesz, melyet e szétszórtan található hibái dacára 
is, ajánlunk már most is az érdeklődők figyelmébe. 

Ugyancsak a tiszántúli ev. ref. egyház kiadásában 
jelent meg két kis munka, az egyik: »Életrajzok a Dia-
gyár nemzet történetéből« az elemi iskola III. és IV-dik 
osztályai számára, a másik: »A magyar nemzet története« 
az V. és VI. osztályok számára. Mindkettőt Gergely 
Károly és Kovács Lajos írta. Az első munka 87 lapon 
28 életrajzot tartalmaz s ezek keretében majdnem letár-
gyalja rövid kivonatban az egész magyar történetet. Ha 
megtanu'ásra szánták a könyvet szerzők, akkor az irály 
is kissé, az egyes életrajzok meg minden tömörségük 
mellett is hosszúak. Jobbnak találtuk volna, ha »életraj-
zok « helyett inkább »jellemrajzokat« adtak volna szer-
zők, feldo'gozásával ama népmondai és adoma-anyagnak, 
mely egyes nagy királyainkról kereng a nép ajkán s oly 
kitűnően jellemzi őket. Ez a gyermek érdeklődését is 
jobban felkelti s ezzel fűszerezve, a száraz történeti 
tényeket is örömöstebb megtanulja. Az életrajzok kü-
lönben így, a mint vannak, történethtíek, szépen vannak 
írva s jók a közbeszőtt hazafias versecskék és a mintegy 
a történetek tanulságaiul elvont erkölcsi buzdítások. — 
»A magyar nemzet története* tömör compendium nagy 
hazaszeretettel írva s »Fiiggelék«-ében hazánk alkotmá-
nyának rövid ismertetését közölve. Az első munka beosz-
tásából és tárgyalásából persze természetesen követke-
zett, hogy a másodikban sok az ismétlés az elsőben 
elmondottakból, a mi nem árt a lényeges és jellemző 
dolgoknál, de untató a kevésbé fontosaknál. Egyik leg-
sikerültebb része a munkácskának a szabadságharc tör-
ténete, tele lelkesedéssel. Általában az Íróknak igen jó 
érzékük volt az iránt, hogy mindenütt, hol csak alkalmuk 
volt, erőteljesen kifejezték a haza iránt való forró sze-
retetet , a nemzet múltja iránt való kegyeletet és jövője 
felöl való törhetlen reménységet. Ha talán a tömörség 
miatt kissé nehéz is lesz a gyermeknek megtanulni a 
történeteket, de örömmel fogja beszívni a könyv elveit, 
ha ép oly lelkes tanító vezeti őket, mint a minő lelkes 
emberek a munkát írták. A munkák ára 20—20 kr kötött 
példányban. 

K. B. 

T A R C A. 
A m e g i s m e r h e t t e n . 

Első fejezet. 

Vallás és bölcsészet. A megismerhetlen elméletének képző-
dése s viszonya a valláshoz. 

(Folytatás.) 

Szükségesnek tartom felemlíteni s a saját meg-
győződésemnek kifejezést adni azon elvvel szemben, 
mely a közelebbi évek óta divatossá kezdett válni nem-
csak a bölcsészek, hanem elég sajátságosan a theologu-
sok között is, hogy t. i. theologusok vitatkozzanak theo-
•logusokkal, filozofusok filosofusokkal, s a természettudósok 
természettudósokkal. Valóban sajátságos princípium 1 
Azok, a kik ezt hangoztatják, megfeledkeznek róla, hogy 
a filozofia alapját a természettudományok, koronáját a 
vallás eszméi képezik ; elfelejtik, hogy a természettudo-
mányok szükségképeni célja és feladata a tünemények 
bizonyos csoportjában egységet, összefüggést s a külön-
böző csoportokat uraló törvények közt ismét összhan-
got, vagy pedig egy felsőbb, általánosabb törvénytől 

való függést mutatni ki, a mely cél a természettudomá-
nyokat többé-kevésbé filozofiává teszi, míg a nélkül a 
tudomány névre nem érdemesek; elfelejtik végül, hogy 
a vallás, mint a melynek forrása, a legmélyebb rejteke, 
tárgya az Isten, könyve a természet s megtestesítője a 
társadalom: az Istenről, a lélekről, a természetről, a tár-
sadalomról felállított tételeket nem tekintheti közönyö-
sen, mert hisz a vallásos érzelem tárgyát, a vallási tudat 
tartalmát éppen ezekben és ezek által nyer. De nem-
csak a tárgyak rokonsága az, mely a három szellemi 
hatalmat a legszorosabb viszonyba hozza, s ennélfogva 
azok tereinek teljes különválasztását lehetetlenné teszi, 
hanem egy más szempont is, és ez talán még inkább 
feltünteti amaz elv helytelen és észszerűtlen voltát. Isme-
ret, életnézet s így tudomány, bölcsészet, Önmagukban 
nem léteznek, hanem igenis vannak természettudósok, böl-
csészek és vallásos emberek, a kiknek az említett elv 
szigorú keresztülvitele esetén három különböző módon 
kellene gondolkozni s nem ritkán ugyanazon tárgyra 
vonatkozólag három különböző nézetet vallani, a szerint, 
a mint most a vallásos ember, majd a filozofus^ vagy 
végül a természettudós szóllalna meg bennök ! Élénken 
emlékeztet ez bennünket a kettős igazság korszakára; 
csakhogy míg a kettős igazság felvétele, legalább külső-
leg indokolva volt az által, hogy az időben — a tudo-
mányok és a bölcsészet újjá születése korában — csak-
nem mindenki azon meggyőződéstől volt áthatva, hogy 
a tudomány igazságainak feltétlen elismerése a vallás 
végromlását, megsemmisülését vonja maga után, s hogy 
viszont az egyház tanainak uralomra jutása a már szép 
hajtásokat mutató bölcsészet és természettudomány fej-
lődését tenné lehetetlenné : addig a hármas igazság hy-
pothezisét — mert az iménti elv okvetlenül ide vezet — 
ma már ezen külső indok sem teszi csak egy pillanatig 
is elfogadhatóvá, a mikor ezen elvet éppen azok han-
goztatják, a kikben teljesen hiányzik a vallás iránti ke-
gyelet és érdeklődés. Nem tekinthetjük ez elvet másnak, 
mint a feltétlenül elitélendő indifferentizmus mencsvárá-
nak; vagy pedig csupán szónoki figurának oly emberek 
szájában, a kik szeretik e dolgokat nem úgy tüntetni 
fel, a mint valóban léteznek, hanem a mint a tetszetős 
alakba való öltöztetésre és a hatást vadászó szónoki elő-
adásra legalkalmasabbnak látszanak. A valóságot azon-
ban bármily öltözéssel sem lehet elváltoztatni, lényegé-
ből kiforgatni; az öltöny csakhamár lefoszlik róla, és 
pedig annal hamarább, minél kevésbé felel az meg alka-
tának, természetének. A valóság embereket mutat fel 
előttünk, a kik igazságot szomjúhoznak s a kikre nézve 
nem az bír fő fontossággal, hogy a mindenki előtt fel-
merülő — mert az emberi szellem legbelsőbb akaratá-
ból eredő — kerdésekre ki adja meg a feleletet; hanem 
az, hogy kielégítő-e az adott felelet. S hogy lehetne ki-
elégítő e felelet, ha az három, egymástól izolálva működő, 
sőt tudatosan eltérő irányban vezetett szellemi hatalomra 
volna bízva ? Az emberi lélek, a gondolkozó Én e g y ; 
a tudalom egységessé tétele, összhangjának megterem-
tése képezi az egész értelmi működés fő célját és rugó-
ját ; ez az a forrás, a mely a különböző szellemi tevé-
kenységeknek folyton tápot nyújt, s általában az egész 
szellemi életet egyedül teszi lehetővé : egységesnek kell 
tehát lenni a tartalomnak is, melyet a lélek — habár 
különböző utakon is — nyer, mert a tudalom hetero-
genitása magának a tudalomnak alapfeltételét, az Én 
állandó azonosságát semmisítené meg. Ha tehát az ebből 
folyó ideális követelmény, a mely szerint mindenkinek 
egy személyben theologusnak, bölcsésznek és seminariumi 
tudósnak kellene lenni, e terek nagy terjedelme me'lett 



teljesen nem is volna megvalósítható, annyit minden-
esetre ki kell mondanunk, hogy a legfelsőbb igazságok 
felkeresésénél egyaránt közre kell működni mind a há-
rom tér munkásainak. Ezen közreműködés pedig csak 
úgy lehetséges, ha az egyik téren működők folyton 
figyelemmel kisérik a másik mező munkásait, nehogy 
az egy bizonyos tárgygyal egy bizonyos módon való 
foglalkozásból származni szokott egyoldalúság az igaz-
ság felkutatását megakadályozza, vagy éppen lehetet-
lenné tegye. 

Nagyon tudjuk, hogy mi keltett a theologiának 
más terekre való kiterjeszkedése ellen oly nagy ellen-
szenvet, s mi tünteti még ma is fel a theologiát sokak 
előtt gyűlöletes színben. Az említett elv védelmezői a 
középkort hozzák fel intő például, a mikor akárhány 
egyáltalában nem a vallás, hanem a filozofia vagy ter 
mészelludományok körébe tartozó kérdést is a dogmák 
szempontjából Ítéltek meg és döntöttek el; a mely el-
járás a bölcsészet és tudományok fejlődését jó ideig 
megakadályozta s újra ébredésöket csak vértanúság árán 
tette lehetségessé. Kétségkívül helytelen eljárás; én is, 
más is kárhoztatandónak Ítélhetjük ma, de ne feledjük, 
hogy mikor ezen viszásságok napirenden voltak, a ter-
mészettudományokról és filozofiaról külön szólni sem 
lehetett, azok mind a theologiába voltak olvadva, és 
pedig nem azért mintha a theologia a másik két hatal-
masságot — a mint ezen frázist oly gyakran halljuk han-
goztatni — leigázta, szolgájává tette volna, hanem egy-
szerűen a?ért, mert sem a filozofia, még kevésbé a ter-
mészettudományok, önerejökön megállni képesek nem 
voltak s egyedüli támaszukat az erőteljes, mindent ma-
gába ölelni képes theologiában találták; azért, mert a 
keresztyén vallás kánonai képezték az időben és képez-
hették egyedül a filozofiaia és természettudományok ká-
nonait is. 

Es ezen kánonok nem voltak tisztán tudományos 
szempoatból sem oly képtelenek és minden alapot nél-
külözők. Azok, a kik azon kánonokat időről-időre meg-
alkották, a kor tudományos színvonalán állottak, vagy 
még helyesebben, koruk egyedüli filozofusai és termé-
szettudósai voltak s a mennyiben tekintély után indul-
tak is, mindig olyan tekintélyek voltak ezek, a kik rész-
ben még ma is számot tesznek s a kiket a tudományok 
történetében kiváló, hely iilet meg. És legnagyobb részt 
nem is új, hanem a százados fenállás által úgy szólván 
szentesített tételek vétettek fel az egyház tanai közé, 
a mely ez időben — mint fentebb is megjegyeztük — 
egyedüli letéteményese és őse volt minden szellemi 
kincsnek. Ezen tényálláshoz hozzájárulván még azon kö 
rülmény, hogy a dogma-alkotási kor kezdetétől egy év-
ezreden át nem akadt valamirevaló filozofus és termé-
szettudós, a ki ama kánonok ellen számbavehető kifogást 
tudott volna tenni s így a már különben is százados 
tekintélynek örvendett tételek egy évezred alatt a köz-
tudatomba is beszivároghattak s a vallásos tudattal is a 
szó szoros értelmében összeolvadhattak : csodálhatjuk-e, 
hogy a mikor egy Giordano Bruno, Galilei, Kopernikus 
•— a kiket saját koruknak nem volt oka oly kegyelettel 
tekinteni, mint a minővel ma rájuk gondolunk — szót 
emelnek, az évezredes tételeket nem dobják egyszerre 
félre s egy évezred munkásságát nem forgatják fel egy-két 
ember gyenge szavára ? 

Egyáltalán nem 1 S azokkal szemben, a kik az 
efféle dolgok"t felett szörnyűködnek, szabad legyen a 
tudományok történetére hivatkoznom, mely meggyőzheti 
őket arról, hogy a vallás ellen annyiszor felhozott tü-
relmetlenség és minden új felfedezés iránt való idegen 

kedés épúgy feltalálható a filozofia s nem kevésbé a 
természettudományok körében is s hogy így annak oka 
nem a vallásban, hanem az emberi lélek alkatában, a 
szellemi fejlődés természetszerű törvényeiben keresendő, 
a melyeknek egyaránt alá vannak vetve va'lás, bölcsé-
szet, tudományok. 

Vitatkozás s az azzal rendesen járni szokott heves-
kedés nélkül semmi oly kérdést eldönteni nem lehet, melyre 
a helyes felelet az emberi ész egyszerre megtalálni nem 
képes, vagy a melyre több, részben kielégítő felelet ad-
ható. Ha meg oly problémákkal van dolgunk, a minők 
p. o. a vallásban: Isten, lélek, halhatatlanság, a melyeknél 
azon tudományos érdekhez, mely az egyes vitás kérdé-
sek megoldásához fűződni szokott, még más, nem ke-
vésbé fontos érdekek is csatlakoznak : nagyon természe-

| tes, hogy a vitatkozás még hevesebb, a saját meggyő-
ződésünk védelmezése, az ellenkező nézetek cáfolása 
még szenvedélyesebb. De azért ebből nem az követke-
zik, hogy ezen problémák egyáltalán érintetlenül hagyas-
sanak-, vagy hogy azok megvitatása és eldöntése olya-
nokra bizassék, a kik azon kérdések iránt egyáltalán 
nem érdeklődnek, hanem az, hogy mindenki lehetőleg 
odahasson, miszerint ezen kérdések tárgyalása teljes 
odaadással ugyan, de lehető higgadtan történjék. Ez 
mindössze az, a mit, mint minden mástól, a vallástól, s 
illetve annak tudományos képviselőjétől, a theologiától 
is megvárhatunk s az ellenes nézetek iránt való türelem 
és azok higgadt megbirálása, nem pedig a bölcsészet és 
tudomány kérdéseitől való tartózkodás azon követelmény, 
melyet vele szemben felállíthatunk. 

Ha a mai kor sokirányú bölcsészeti és tudományos 
mozgalmaira irányozzuk figyelmünket, alig van elmélet, 
mely a theologiát s általában minden vallásos elmélődést 
oly közvetlenül érdekelné, mire a »Megismerhetlen« 
elmélete, különösen azon alakjában, a melyben Mansel 
és Hamilton felállították s Spencer Herbert kibővítve és 
némileg módosítva »First Principles« című művének első 
részében kifejtette. Ezen elmélet nem ú j ; alapvonásaival 
majdnem minden nevesebb bölcsésznél találkozunk, sőt 
a helyességét bizonyítani akaró érvek egyik-másikat 
bármelyik ismertebb vallásrendszer szent könyvében, s 
így specialiter a bibliában is megtalálhatjuk. Ezen el-
mélet lényegét ugyanis azon állítás képezi, hogy az 
emberi tudalom vagy gondolat tárgyai két külön álló 
csoportot képeznek, az egyikben az ismerőtehetség által 
hozzáférhető, a másikban pedig a mi értelmi képessé-
günket meghaladó kérdések foglalnak helyet. Az emberi 
szellem előtt felmerülő kérdések ilye'én szétosztása ellen 
alig lehetne kifogást tenni ; sőt mindenkinek el kell is-
merni, hogy nagy szolgálatot tenne az emberiségnek, a 
ki a két óriási tért különválasztó határvonalat pontosan 
ki tudná jelölni. Mennyi haszontalanul elpazarolt lelki 
erő, mennyi jobbra érdemes lelkesedés gazdagította volna 
az emberi mívelődés kincses házát, ha a hamis útmuta-
tók félre nem vezették volna a sokszor legtehetségesebb 
és legmunkásabb tagjait a társadalomnak ! Hiszen tudjuk, 
hogy nincs tudomány, a melynek művelői jó ideig ne 
az ismeretnek csak árnyéka után kapkodtak volna, s 
míg a Megismerhetlen kifürkészhetlen titkainak kutatása 
igénybe vette minden idejöket és erejöket, addig végleg 
elszalasztották az alkalmat a valóban megismerhetők és 
megismerni nagyon is szükségesek sikeres vizsgálatára'. 
Az egyes tudományok története mutatja, hogy éppen 
azon kérdések vizsgálata vett legtöbb időt és fáradságot 
igénybe, a melyek később megoldhatlanoknak bizonyul-
tak, a minők p. o. az örök mozdony, circuli quadratura 
stb. kérdése. Ez azután a magyarázata annak, hogy az 



egyes problémák megoldhatlanságának világos bizonyí-
tékai sokkal inkább becsültetnek, s mintegy magasabb 
rangúaknak tekintetnek az állító igazságokat bizonyító 
érveknél és eljárásnál. így p. o. a mennyiségtanban a 
legszebbek közé sorozzák a Lagrange által felismert és 
Abel által bebizonyított tételt, a mely szerint a negye-
diknél magasabb fokú egyenletek algebrailag nem meg-
oldhatók, és méltán is, mert ezen kérdés századokon 
át foglalkoztatta s az említett tétel nélkül még sokáig 
foglalkoztatta volna a legkitűnőbb mathematikusokat, s 
vonta volna el a legjobb erőket más, sikeresen munkál-
ható terekről. 

De ha magas értéke van más tudományokban a 
határ pontos megállapításának, a meddig azok kutatási 
köre kiterjeszthető, még inkább így van ez a bölcsé-
szettel, melynek története szintén azt bizonyítja, hogy 
mint amazoknak, úgy ennek is kezdetét a megoldhatlan 
kérdések vizsgálata képezi, és a melynek legtöbb, sőt 
mondhatni m n d e n problémája ma is olyan, a melynek 
megoldását a legkitűnőbb elmék eddigelé haszontalanul 
kisérlették meg. Vájjon ezen sikertelenség oka a kutatás 
tárgyának természetében, lényegöknél fogva kifürkész-
hetlen voltában, vájjon az elme gyarlóságában, oly nemű 
korlátoltságában rejlik e ; mely annak folytonosan jel-
lemző tulajdonsága fog maradni, vagy pedig, a mit leg-
szívesebben hiszünk, csak a mai ismeret tökéletlenségében 
s a mai értelem fejletlenségében, de a melyek az idő 
folyamán biztosan tökélyesülni fognak ? Ez azon kérdés, 
melyet a bölcsészet történelmében mindinkább előtérbe 
nyomulni látunk s melynek előbb-utóbb okvetlenül fel kel-
lett vetődni. A bölcsészet létrejöttének oka ugyanis az is-
meret utáni vágy, a bennünket környe/ő dolgok eredetéről, 
egymáshoz való viszonyáról s végcéljáról önkénytelenül 
is felmerülő kérdések megoldására való törekvés volt, 
állandó életeleme pedig azon meggyőződés, hogy az 
emberi ész hatalma képes leend a természet s á talában 
a dolgok rendét a gondolatvilaggal összhangzásba hozni 
s mindkettő mivoltát és kölcsönös viszonyát kiderí eni. 
Ezen meggyőződés különösen erős volt az első bölcse-
lőknél, a kiknek célja volt a dolgok magyarázatát azoknak 
egy anyagi princípiumra, majd elvonásokra való vissza-
vivése által szolgáltatni. Thales ősanyagán, a nedvessé-
gen kezdve, tűz, levegő, majd ismét a véghetetlen 
(to ecjiatQov), a számok, mind a keresett ős okot, a végső 
princípiumot voltak szolgákatandók. Természetes, hogry a 
puszta, úgy szólván minden tudományos jelleget nélkü-
löző szemlélődés ezen gyümölcsei csakhamar tévesekül 
ismertettek fel, a nélkül azonban, hogy azok, kik előd-
jeik hibáit s rendszerök hiányait felismerték, okultak 
volna a példán s nagyobb óvatossággal és kevésbé vér-
mes reményekkel kezdtek volna a munkához. így azután 
az egyik rendszer romján a másik keletkezik, s alig száll 
az egyik épület összeomlása által támadt porfelleg : 
ugyazon anyagból, ugyanazon tervvel új munkások új 
épületnek remélnek örökké tartó szilárd alapot vethetni. 
Még az újkori bölcsészet is megoldhatónak tekinti a 
világtalányt s több tudománynyal, nagyobb rendszeres-
séggel ugyan, de nem kevesebb reménynyel lát azon 
kérdések megoldásához, a melyeken annyi ókori böl-
csész ereje megtörött. Descartes, Spinoza, Leibniz, Wolff 
mind egy-egy hatalmas rendszerrel adnak kifejezést azon 
meggyőződésöknek, hogy az emberi ész működési tere 
nincs a szűkkörű tüneményvilágra korlátozva, s hogy az 
isteni szikra, mely a tehetetlen anyagot élővé teszi, nem-
csak az emberi, a földi, hanem az isteni, az égi dolgokra 
is képes világot vetni. De csakis annyit mondhatunk, 
hogy ebbeli meggyőződésüknek kifejezéseül, nem pedig 

hogy meggyőződésök helyességének bizonyítékául is te-
kinthetők rendszereik. A legvilágosabbaknak, legmeg-
dönthetlenebbeknek látszó bizonyításaik, legelmésebb 
okoskodásaik a hosszasabb vizsgálat után előbb kétese-
kül és homályosokul, majd egyik másik szemében teljesen 
helytelenekiil tűnnek fel. Nem csoda hát, ha a folytonos 
és csaknem teljesen eredménytelen erőfeszítés kifárasz-
totta az emberi szellemet; nem csoda, ha már az ókor-
ban előbb szórványosan és gyengén, majd sűrűbben és 
mindig erőteljesebben nyer kifejezést azon meggyőződés, 
hogy az anynyi kitűnő elmét foglalkoztatott problémák 
megoldhatatlanok, s hogy az emberi elme, nemhogy min-
denre, hanem egyáltalában semmire sem képes ; nem 
csoda végül, ha az újkor nagyszabású kísérletei is ugyan-
azon eredménynyel végződnek s a rendszeralkotók nagy 
erőfeszítése, a mé tán bámult óriási épületek mind csak 
arra szolgálnak, hogy általok, romjaik által a félelmes 
ellenség a skepticismus talaja kövérüljön meg. 

Azonban a skepticismus egyáltalában nem alkal-
mas arra, hogy az emberi szellemnek állandó nyughelyül 
szolgálhasson. Képes volt ugyan a történelem bizony-
sága szerint a metafizika legnagyobb szabású alkotásait 
is megdönteni, de nem vo't képes a maga számára biz-
tos alapot teremteni; sőt ugyancsak a történelem bizony-
sága szerint alapja ta'án még ingatagabb volt, mint a 
dogmátismusé, a mit mutat az, hogv mihelyt a dogma-
tismus ügyét valamely eredeti gondolkozó vette fel, a 
skepticismus azonnal kénytelen volt pozícióját odahagyni. 
Azon kétségbevonhatlan tény, a mely szerint ismeretünk 
bizonyos ágaiban — így p. o a mathematikában — el-
vit ázhatlanúl vannak általános és szükségszerű igazságok 
s hogy így az elme bizonyos kérdesek megoldásara 
csakugyan képes : folyton élő tiltako/ás volt a skepti-
cismus létjoga ellen. De meg a törtenelem folyamán 
nem egyszer találkozik azon kérdéssel is, a mely az is-
meret lehetőségét tagadó érvein a saját fegvverével üt 
halálos csorbát : »hogy tudod te, a ki azt állítod, hogy 
absolut bizonyossággal tudni bármit is lehetetlen, azt, 
hogy az ismeret tárgyai előttünk örökre a titok átha-
tolhatlan fatyolával lesznek borítva ? Hiszen hogy e/t, 
mint feltétlen érvénynyel bíró igazságot, állíthasd elénk, 
ahhoz a megismerő tehetség és az ismerettárgyak kö-
zött létező viszony ponlos ismerete szükséges; a melyet 
ha te képtelen vagy nyújtani, úgy létjogod méltán két-
ségbevonható ; ha meg képes vagy produkálni, akkor eo 
ipso megszűntél skepticismus lenni, hanem átváltoztál 
tudománynyá« ; az ismerő alany és az ismerettárgy kö-
zött levő viszony tudományává. 

így egyfelől a dogmatismus — nem tudván soha 
az általa tett Ígéreteket beváltani s a keltett várakozá-
sokat kielégíteni; — másfelől a skepticismus, képtelen 
levén a maga részére szilárd alapot teremteni: az álta-
lunk említett elméletnek, a Megismerhetlen elméletének út-
ját készítik elő, a mely igazat ád a dogmatismusnak abban, 
hogy csakugyan vannak kérdések, a melyekre az emberi 
elme képes feleletet adni; de igazat ád a skepticismusnak 
is, a midőn kimondja, hogy a bölcsészeti problémák jó 
része és specialiter a metafizikai problémák teljesen meg-
oldhatlanak. Másfelől meg különbözik a dogmátismus-
tól abban, hogy a filozofia feladatának nem egyenesen 
a problémák megoldását, hanem az ismerő tehetség 
vizsgálatát, az ismeret feltételeinek megállapítását tekinti; 
és különbözik a skepticismustól is abban, hogy az emberi 
ismeret által hozzá nem férhetőnek állított kérdések meg-
oldhatóságát az ész mivoltából és törvényeiből világosan 
bebizonyíthatónak állítja. 

(Folyt, köv.) Horváth József. 



K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
„Képek Abos egyházközségének múltjából." 

Ezen cím alatt jelent meg- e napokban Eperjesen 
Kósch Árpád könyvnyomdájában Binder Károly, az 
eperjesi ev. tót egyházközségnek ritka szép és becses 
könyvtáráról ismeretes tanítójától, s Fizéli Frigyes a je-
lenlegi abosi lelkésztől egy rövidebb egyháztörténeti 
füzet 10 fényképpel illusztrálva az 1887. évi szept. hó 
18-án tartott 100 éves templomi jubileum emlékére. A 
jubileum annak idején fényesen sikerült; az alkalmi be-
szédeket Fizély Frigyes tót, Placskó István ó-falvi lelkész 
pedig magyar nyelven tartotta, mely alkalommal szép 
közönség rándult le a regényes fekvésű Abosra a szomszé-
dos Eperjesről is. A mellékelt képek Divald Károly elő-
nyösen ismert fényképésztől erednek s mutatják Ábos s 
a szomszédos falvak fekvését, az abosi egyház jelenlegi 
működési terét, az egyház hivatalnoki házát s presbyte-
riumát, tanító- s lelkészlakát, Ujházy Albert az egyház 
legnagyobb jóltevőjének nyughelyét, az. ev. templomot, 
annak belső berendezését, Ujházy lakhelyét stb. A füzet 
különben néhai Ujházy Albertnek s bánatos özvegyének, 
Priessnitz Teréznek van ajánlva, tiszta jövedelme pedig 
a torony- és harangalap javára fog fordíttatni. A kettős 
szerzőség akként van megosztva, hogy a könyvbuvár 
Binder K. az egyház érdekes múltját, Fizély pedig 
annak újabb és legújabb viszonyait ismerteti. 

Abos helysége Sárosmegyének s tán hazánk egyik 
legszebb vadregényes pontján fekszik, s a természet al-
kotásainak szépségét a kassa-oderbergi nagy vasúti épít-
mények, hidak és átmetszések még emelik, úgy hogy a 
történelem tanúsága szerint a királyhegyen kívül épen 
az abosi-kőszegi hegységek és erdőségek voltak Mátyás 
királynak kedvenc vadászterei és mulató helyei s a mos-
tani vasúti állomással szemközt álló kősziklán szép 
vadászkastélya volt, melynek alapja s pincéi máig is 
láthatók. 

Abos a 13-ik században keletkezett s Aba Mihály, 
Trencsényi Csálc Máté szövetségesének birtokába került, 
majd később a Péchy- és Máriássy-család fészke lett. 
Grislca János alatt, leit Mátyás Sárosmegye főispánjává 
is nevezett ki, a hussziták foglalták el Sárosmegye déli 
területét, kik aztán Szinyén, Radácson, Kőszegen és 
másutt templomokat is építettek, s Luther idejében a 
reformátió megtisztított tanához csatlakoztak. Sárosme-
gyében gyorsan terjedett a reformátorok tana, mindjárt 
a hitújítás hajnalán több Önálló gyülekezet alakult, de 
Abos sehol sem említtetik mint önálló egyház, hanem 
csak mint a szomszédos lemesi egyháznak filiája. 1631-ben 
elvált Lemestől és Dobrosay Dánielt válas/.tctta lelké-
szül, a mikor már kőtemplommal, aranyozott ezüst ke-
hely tálcával s egy haranggal bírt. De már 1636-ban 
ismét a hatalmas lemesi egyházhoz tartozott, a mint a 
can. vis. jegyzőkönyv bizonyítja. A Tökölyi-féle mozga-
lom után megjelent Sáro^megyében a szepesi káptalan 
prépostja Bársony György, Kolozsváry Imre egri kano-
nok és Szegedi István jászói prépost kíséretében, s az 
osztrák császári katonaság segítségével megkezdték Abos 
és lakosságának erőszakos katholizását, elszedték a pro-
testánsok templomait s elűzték lelkészét és tanítóit. A 
dicső emlékű II. Rákóczy Ferenc győztes fegyverei újból 
visszaadták a protestánsoknak régi templomaikat; így 
Kőszegen is (melyhez Abos tartozott), de az 1690-ben 
elhalt Stoba András helyére a kicsapongó életű Kegyes 
János választatott, a ki később kitért s Kőszegnek utolsó 

papja volt. Abos pedig ismét Zsegnyétéhez csatoltatott. 
Majd Sztáray Imre jött 3 blébánossal a sárosi archi-
diákón vezérlete alatt, hogy az ev. templomot elvegye, 
azonban úgy Sztáray, mint a később odaküldött Görgey 
törekvése, az abosiak vasakaratán és áldozatkészségén 
tört meg, a miért az akkori superintendens őket meg-
dicsérte, kiemelvén hithűségöket s áldozatkészségöket, s 
fölhívta a sokat szenvedett abosi egyházat, hogy új lel-
készt hívjon meg a 75 éves Platányi Illés személyében, 
kit Pfannschmidt Keresztély lőcsei lelkész s ev. püspök 
avatott föl abosi lelkészszé. A sok zaklatás miatt Píatányi 
halála után az abosi egyház újból előbb Budamérhez, 
majd ismét Zsegnyéhez csatlakozott. Régi templomát is 
1748 körül vesztette el. 

II. József türelmi rendeletének hirére 1782. február 
2-dikán Girálton hálaünnepélyt rendeztek a sárosmegyei 
protestánsok, melynél Berzeviczlcy Imre főesperes és 
Nikolai Sámuel eperjesi lelkész-szuperintendens mellett 
még Klementisz Mátyás kisszebeni, Migyellca János zsegnyei 
s Liptny Mátyás margonyai lelkész fungált, mely girálti 
ünnepély az abosi egyháznak újraszervezésére is jótéko-
nyan hatott, mert jó sokáig Palkó János házában tarta-
tott az istentisztelet. S már 1784-ben folyamodott az 
abosi egyház szabad vallásgyakorlatért, majd egy év 
múlva templomépítési engedélyért, a mi meg is adatott. 
Akkor lett Ilulvey János, az egyszerű berettői molnár 
az egyháznak új alapítója s legnagyobb jóltevője, a 
midőn egy templomépítési tanácskozás alkalmával ezer 
forintot és minden építési anyagot ajánlt föl, mi aztán a 
többiekre is ébresztőleg hatott. Dorottya leánya az 
Eperjesen most is virágzó Pap-családnak törzsanyja. így 
vetette meg az abosi egyház mai templomának alapját, 
miután 1748 körül »Putnok« nevű dombon álló templo-
mát elvesztette s egészen 1786-ig a nyilv. istentiszteletet 
nélkülözni volt kénytelen. 

Az egyház újjászervezése óta következő lelkészek 
és felügyelők működtek Aboson: Schulelc János 1787 
— 1816, Ealbschuh Dániel 1816— 1818, Komjáthy K. 
Péter 1818—1821, Zim,mermann Pál 1821—1825, Lnjko 
Mátyás hét hónapig, Félix Imre 1825—1827, Pankuch 
János 1827—1862, Brockén Lajos 1863 —1866, Ostermann 
Pál 1866 —1869 és Fizély Frigyes, a jelenlegi leikés/. 
1869 óta. Felügyelők: XJjházy Sámuel, László s Albert, 
utóbbi az egyháznak nagy jóltevője, 1876 óta Jelenik— 
Almássy látván s dr. Mosánszky Győző, a je'enlegi fel-
ügyelő Boros Zsiga eperjesi ügyvéd.*) 

A magyarhoni evang. protestantismus történetére 
nézve e kis füzet is nyereségnek mondható, mert meg-
győződésünk szerint csakis az egyes egyházak vagy 
esperességek monographiái alapjan írható meg majd 
alaposan a magyarhoni protestantismus eseményekben 
gazdag története. A derék selmeci Breznyik példáját 
kisebb-nagyobb szerencsével követték : Weber Samu, 
Mikulik József, Ilórk József, Stettner, Kramarcsik, követi 
dr. Kreichel, Ujjág Károly, Münnich Sándor, s követte 
volna a derék Grátz Mór, ha Gölnicbányán marad. A 
legtöbb egyház keletkezése, s onnan a sűrű jubileum 
napjainkban, II. József idejére vezethető vissza, gyűjtsük 
tehát össze az adatokat egy majdan megírandó magyar 
egyháztörténetre! Ott van p. o. a —- fájdalom — korán 
eihunyt Mikulik J. derék kéziratos monographiája : »A 
gömöri ev. esperesség története« címmel, mely nem száraz 
adathalmaz, feldolgozatlan ismeretanyag, hanem ép tör-
téneti érzékkel s nagy forrás-tudománynyal van megírva, 

*) Hörk József: »A sáros-zempléni esperesség története.* Kassa 
1885. 350. s köv. lap. 



vájjon intézkedett-e nevezett esperesség saját érdekében 
Ís, s legfeljebb 8 ívnyi tartalmú mű kiadása iránt ? Sa-
pienti paucal Dr. Szlávik Mátyás. 

B E L F Ö L D . 

Az egyetemes evang. egyházi gyámintézet 
közgyűlése. 

Ez évben Losoncon, okt. 8. és következő napjain 
tartatott meg nagy érdeklődés mellett, számos részt-
vevő jelenlétében, Zelenka Pál és br. Radvánszky Béla 
elnöklete alatt. 

A tagok és képviselők nagy része Budapestről, az 
egyetemes gyűlésről érkezett és Losoncon Busbach A . 
felügyelő által fogadtatot t ; a szívélyes üdvözletre a 
gyámintézet részéről báró Radvánszky felelt. Megjelen-
tek báró Prónay D. egyházi felügyelő, Szeberényi G és 
Czékus I. püspökök, számos esp. felügyelő, esperes és 
lelkész Abauj- , Gömör-, Liptó- és Pestmegyékből. 

Ugyanezen vendégek hivatalosak voltak az október 
8-án, d. u. 4 órakor a tanítóképző zenetermében végbe-
ment losonci ev. egyházi nőegylet 25 éves fennállása 
alkalmából rendezett díszülésén. A rendes elnök, gyen-
gélkedése miatt távol lévén, mint helyettese Pongrácz 
Edéné nyitotta meg a díszülést, visszapillantva a lefolyt 
25 év működésére és üdvözölve a gyámintézet tagjait. 
Utána Szlávy Dezső titkár felolvasta az egylet történe-
tének vázlatát, érintve annak jótékony befolyását egy-
házra, iskolára és a város társadalmi életére. Ót követte 
Margócsy József losonci ev. lelkész, ki jellemző adatokat 
adott elő az egylet történetéből, bemutatva egyszersmind 
az egylet által készített bársony, aranyszegélyű és rojtos 
oltár- és szószék-terítőket, melyeket az elnöknő az ev. 
egyház felügyelőjének ünnepélyesen adott át a helybeli 
ev. egyház részére. Az egylet vagyona 3300 frt. Sze-
gény iskolai növendékek és árvák segélyezésére s tem-
plomi és iskolai felszerelésekre fordítja tagdíjait és az 
általa rendezett táncvigalmak bevételeit. Méltó befejezést 
nyert e díszülés azon elnöki indítvány elfogadásával, 
melylyel az ev. közegyház és gyámintézet notabilitásait 
választotta meg az egylet tiszteletbeli tagjaivá. 

Ugyancsak okt. 8 án tartotta meg az egyet, gyám-
intézet esti 5 órakor értekezletét és esti 8 órakor ismer-
kedési estélyét a vigadó egyik termében. 

.Vasárnap, okt. 9-kén vette kezdetét az egyet. ev. 
gyámintézet 27. évi közgyűlése a losonci ev. templom-
ban, minekutána azt ünnepélyes istentisztelet előzte volna 
meg. A templom virágfüzérekkel volt díszítve és teljesen 
megtelt díszes közönséggel. Az oltár előtt foglaltak 
helyet a gyámintézet vezetői és a két jelenlevő püspök 
s egyetemes felügyelő. — Vegyes kar és a közönség 
énekelték az alkalmi szép énekeket. Az oltári imát 
Sántha Károly sár-szent-lőrinci evang. lelkész végezte, 
elmondván saját szerzeményű jeles verses imáját. Az 
ünnepi szónoklatot Harsányi Sándor orosházi ev. lelkész 
tartotta, János evang. 15., 12., 13. nyomán fejtegetve : 
I logy a krisztusi szeretet vau hivatva, hogy az evang. 
egyház sebeit gyógyítsa. E szónoklat és az »Érős vár 
a mi Istenünk« éneknek hatása alatt kivonult a közön-
ség a templomból, szép offertoriumot adva a gyáminté-
zet javára. 

Félóra multával a templomban kezdetét vette a 
gyámintézeti közgyűlés, melyen ismét tömegesen vett 
részt a közönség. E gyűlést Zelenka Pál egyházi elnök 

nyitotta meg és küldöttséget menesztett az újon meg-
választott s beiktatandó világi elnökért, br. Radvánszky 
Béláért, kinek megjelenése után az egyházi elnök üdvö-
zölte az új világi elnököt. Világi elnök erre felolvasta 
székfoglaló rövid beszédét, többi közt megjegyezve, hogy 
sokak nézete ugyan, hogy a pénz hatalom, de ő a 
gyámintézetet a szellem feltétlen hatalmának kívánja 
alárendelni. Nagy tetszéssel fogadott beszéde után Sár-
kány Sámuel ker. gyámintézeti elnök, Beniczky Gyula 
nógrádi esp. felügyelő és utóbb br. Prónay Dezső egye-
temes felügyelő üdvözlik báró Radvánszky Bélát, mint 
új egyetemes gyámintézeti elnököt. Ezzel a beiktatási 
ünnepély véget ért. 

Ez előzmények után Zelenka Pál egyházi elnök 
elmondá nagyszabású beszédét az egyetemes gyámintézet 
állapotáról. A tőke 55,000 frt, melyet minél előbb és 
minél nagyobb mérvben szükség gyarapítani. E célra 
kérvényezendő lenne, hogy ő felsége a király az állam-
sorsjáték egyik nyereményét az egyetemes gyámintézet 
részére engedélyezné. Továbbá, hogy az egyetemes gyám-
intézet szinte rendezzen sorsjátékot. A szükséglet évi 
44,000 frt, melynek fedezésére minden egyes tétel után 
5 kr évi járulék kívántatik. Azoknak ellenében, kik a 
gyámintézeti működés helyett a református testvérek 
módjára kivetésből eredő közalapot kívánnak létesíteni, 
felállítja a keresztyén szeretet önkénytes adakozásának 
elsőbbségét és azt, hogy nem pénzt, hanem szíveket 
kiván a gyámintézet részére megnyerni. Ezen rendszer 
mellett pedig a legmostohább viszonyok közt is inkább 
kiván megmaradni, mintsem hogy a kivetett adó rend-
szerére térjen át. 

Beszéde mély hatást gyakorolt a hallgatóságra, 
mely a szónokot hosszasan megéljenezte. 

Jelentette végre, hogy az új szabályokat az egye-
temes egyház megerősítvén, azoknak szétküldése eszkö-
zöltetni fog. 

Baltig Frigyes és Dolmány Lajos kerületi gyám-
intézeti elnökök jelentése felolvastatván, abból kitűnt, 
hogy a Gusztáv Adolf-egylet őket, mint az egyetemes 
gyámintézet követeit, az idei Nürnbergben tartott nagy-
gyűlésen méltóan fogadta és a gyámintézet hathatós pár-
tolását megígérte. Ugyanily szellemű tudósítás olvastatott 
Rupprecht Lajos és Fürst János részéről, kik a bécsi 
Gusztáv Adolf-egylet ez idei 25-ik gyűlésén képviselték 
az egyetemes gyámintézetet. 

A gyűlés folytatása másnapra halasztatván, a gyám-
intézet tagjai a vigadó dísztermébe mentek közebédre. 
A menu kitűnő és magyaros volt, s dicséretére vált 
K'amarik vendéglősnek. A hangulat emelkedett és víg 
volt a meg nem szakadó pohárköszöntők láncolatában, 
s ezek közben megérkezett Nógrádmegye alispánjának 
távirata, mely frenetikus tetszésnyilvánításokkal s az alispán 
éltetésével fogadtatott . 

Az első napot a Vigadóban rendezett fényes tánc-
viga'om zárta be, mely a losonci ev. nőegylet javára 
130 frt tiszta jövedelmet hozott. 

Hétfőn, okt. io-én folytattatott a gyámintezet ülése 
az ev. templomban. 

Az elnöki jelentésben foglalt nagy, a vöröskereszt 
mintája szerint rendezendő sorsjáték javaslata elfogad-
tatott. 

A sorsjátékban részt nem vehető közönség körében, 
a lelkészek közvetítésével rendezendő országos gyűjtés 
javaslata elfogadtatott. 

Tudomásul véte te t t : 1. a bányakerület, 2. a dunán-
inneni, 3. a dunántúli és 4. a tiszai egyházkerület évi 
jelentéseik, melyek szerint a gyámintézet haladása iga-



zoltatott. Az egyetemes tőke 55,000 forint. 4 egyház 
egyenként 400 írttal, számos egyház minden kerületből 
kisebb adományokkal, több egyház kelyhekkel segé-
lyeztetett. 

A jövő gyűlés helyéül több ajánlat közül Pécs fo-
gadtatott el. 

Ezzel a napirend letárgyaltatván, a gyűlés szét-
oszlott. 

Befejezést nyert az ünnep, a szinőbányai üveggyár 
és a turicskaí templom középkori falfestményei megte-
kintésére rendezett kirándulással. 

R É G I S É G E K . 
Bornemisza Péter vallásfelekezeti álláspontja. 

A magyar protestáns egyházi irodalom e kiváló 
munkása köztudomás szerint a 16. század második felé-
ben működött, de már akkor meghalt, midőn az ő 
munkálkodásának helyén, a Duna felső vidékén az 
evangélikus és református hitűek még nem váltak szét 
két külön egyházba. így tehát neki még nem lehetett 
alkalma az említett két felekezet egyike vagy másika 
mellett határozott állást foglalni, azaz annak tagjává 
lenni; ő még az egységes protestáns vallás híve volt. 
Ennélfogva felekezeti álláspontját keresni tulajdonképen 
teljesen feleslegesnek is látszhatik. Mivel azonban az | 
eltérő véleményeknek az elválást szülő egymás elleni 
kitörése nem lehetett egy perc munkája, s az adatok 
bizonysága szerint nem ís volt, hanem az elméknek 
sokáig tartó forrongása, a nézeteknek lassú fejlődése s 
mintegy megérése előzte meg: szükséges megismernünk 
a szakadás előtti idők férfiainak a protestáns vallás ama 
tételeire vonatkozó meggyőződését, melyek hivatva vol-
tak arra, hogy a szétválást előkészítsék s idő folytán 
valóban keresztül is vitték azt. Minthogy pedig a fő 
különbség az Úr vacsorájára s az ezzel Összefüggő kér-
désekre nézve alakult, s e mellett a többi, egymástól 
eltérő vélemény csak mellékes és különben sem tekinte-
tett oly lényegesnek, hogy szakadást okozhasson : elég, 
ha az ilyen tárgyú vizsgálódásoknál egyedül az Úr va-
csorája tárgyában elfoglalt álláspontot veszszük figye-
lembe. Irányadók lehetnek még a praedestinatio felől 
nyilvánított nézetek is, de ilyenekre ritkábban akadunk. 

Bornemisza Péter hitelvi meggyőződése felől egy-
ház- és irodalomtörténészeinknél különféle vélemények 
találhatók. Némelyek azt állítják, hogy lutheri elveket 
vallott; így Schmal András,1) Klanicza Márton,2) Wal-
laszky Pál,3) Fabó András4) és Szilády Áron.5) Ribini 
előadja,0) hogy egyesek azzal gyanúsították Bornemiszát, 
mintha időközben Kálvin nézeteihez hajlott volna; azt 
mondja továbbá, hogy ő erről semmit sem tud szólni, 
de egyébiránt azon időben nem kevés lutheránusra ne-

Brevis de vita superintendentum evang. in Ilungaria commen-
tatio. (Fabó: Monum. ev. aug. conf. I. k. (Pest 1861. 84. lap. — 
Adversaria etc. (Fabó: Monum. ev. aug. conf. II. k.) Pest, 1863. 
66, lap. 

а) Fata aug. conf. ecclesiarum a tempore reformationis ad syno-
dum pestienseni etc. (Fabó: Monum. ev. aug, conf. III, k.) Pest, 1865. 
149. 158. 156. 168. stb., de fó'Ieg 200—201. 1. 

3) Conspectus reipublicae literariae. II. ed. Buda, 1808. 148. 1. 
4) Új magyar Athenás. Budapest. 1887. 528.1. — Magyar aka-

démiai értesítő. (A pliilos. törv. és tört. tud. osztályok közlönye) IV. k. 
Pest, 1864. 213. 1. 

5) Régi magyar költők tára. V. k. Budapest, 1886. 321. 1. 
б) Memorabilia augustanae conf. in regno Hungáriáé I. kötet 

1787. 245. 1. 

hezült e gyanú súlya. Tóth Ferenc felemlíti úgy az 
evangélikus, mint a református püspökök névsorában,7) 
s ezt úgy igyekszik kimagyarázni, hogy Bornemisza 
előbb lutheránus lelkész volt a Dunán túl, mikor pedig 
református lett, átment a samarjai egyházkerületbe.8) 
Debreceni Ember Pál a református püspökök közé so-
rozza.0) Horányí szerint külföldről való hazatérte után 
mint reform, lelkész működött.10) Warga Lajos szintén 
a ref. egyházi irók közt említi.11) 

Mint látszik tehát, történészeink e kérdésben mind-
eddig nem tudtak végleges megállapodásra jutni. Leg-
közelebb azonban Thúry Etele, ezen, mennyiség tekinte-
tében nagy eredménynyel dolgozó fiatal egyháztörténé-
szünk, ki Bornemisza életéről és műveiről a dunántúli 
egyházkerületi lelkészi értekezleten egy hézagos érteke-
zést olvasott fel, s azt a »Protestáns Egyházi és Iskolai 
Lap«-ban közzé is tette, végre teljes világot akar vetni 
történelmünk e kétes pontjára s megpróbálkozik bebizo-
nyitni Bornemisza református voltát.12) 

Minthogy több idő óta foglalkozom a Bornemiszára 
vonatkozó életrajzi s irodalomtörténeti adatok gyűjtésé-
vel, nem hagyhattam figyelmen kívül Thúry állítását s 
érdeklődéssel tanulmányoztam át a véleménye mellett 
felhozott érveket és bizonyítékokat. Ámde hiába ! Érvei 
és bizonyítékai nem hogy meggyőztek állítása valódisá-
gáról, hanem épen ellenkezőleg, egy részök megerősített 
azon tudatban, hogy Bornemisza a lutheri nézeteket 
követte. 

Okaim erre a következők. 
Thury azt hiszi, hogy maga az az egy körülmény, 

miszerint Bornemisza az Úr vacsorájában ostya helyett 
kenyeret szolgáltatott ki, teljesen elegendő bizonyíték 
arra nézve, hogy határozottan a kálvini irány híve volt. 
Hát ez a mai kor szempontjából tekintve, mindenesetre 
hathatós érv volna. De a történésznek vissza kell ma-
gát helyeznie azon korba, a melynek szereplőiről ír. 
Azt pedig igen jól tudhatjuk, hogy határozottan meg-
állapított s általánosan kötelező szertartások még a két 
felekezet különválása után sem léteztek. Annyival ke-
vésbé lehettek akkor, a mikor a protestáns egyházban 
szépen megfértek együtt mindazok, akik a katholicismusnak 
ellenségei voltak, bármily eltérő elveket vallottak is kü-
lönben. Számos történeti adat igazolja ezt.13) Bornemisza 
sem vétkezett tehát lutheránus meggyőződése ellen a 
legkevésbbé sem, amikor kenyeret osztogatott az Úr va-
csorájában. 

Épen így nem győz meg Thúry második érve 
sem. Ezt azon »ténykörülmény® képezi, hogy Bornemisza 
csakis szilárd, rendületlen kálvini hittel nevelhette Balassa 
Bálintot oly állhatatos református főúrrá®, mint ami-
lyenné ez vált. Valóban oly állhatatos református volt-e 
Balassa ? Én úgy tudom, hogy épen ellenkezőleg később 
katholikussá lett.14) Aztán m?g, ha egy önállóan Ítélni 
tudó ember gondolkozásmódjára van is befolyása a ne-
velésnek s általában a gyermekkori benyomásoknak, oly 

7) A magyar- és erdélyországi prot, ekle'zsiák históriája. Komá-
rom, 1808. 281. és 293. 1. 

8) Túl a dunai püspökök élete. Győr, 180S. 44. 1. 
9) Hist. ecclesiae reformatae in Hungaria . . . . Utrecht, 1728. 

567. lap. 
10) Memória hungarorum. I. k. Viennae, 1775. 321. 1. 
11) A keresztyén egyház történelme. Sárospatak, 1887. 402. 1. 
12) Prot. egyh. és isk. lap. 1887. 30., 31., 33., 34., 35. és 36. sz. 
13) Régi magyar költők tára. i. k. 318—321. lap. — Szalay 

László: Adalékok a magyar történethez. Pest, 1858. 218, 1. — Magyar 
protestáns egyházi és iskolai figyelmező. 1871. 68. 1. 

14) Összes költeményei. Kiadta s életrajzi bevezetéssel ellátta 
Szilády Áron. Budapest, 1879. XXV. 1. 
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feltétlen nem lehet, mint amelyet Thúry tulajdonít a 
Bornemisza hatásának, melyet Balassára gyakorolt. Balassa 
meggyőződésből lett kálvini hitűvé, azután meg érdek-
ből katholikussá. Kis korában mindeme'lett nevelhették 
lu'.heri szellemben. 

És hogy Bornemisza bizonyára abban nevelte, nem 
dönti meg Thúry harmadik erőssége sem, amelylyel csak 
saját, nagy gyengeségét árulja el. Hogy miben való 
gyengeségét, azonnal meg fogom mondani. E bizonyí-
téka Bornemiszának azon levele, melyben Beythe Istvánt 
a soproni protestáns egyháznak lelkészül ajánlotta. Thúry 
szerint abból csak annyi tűnik ki, hogy Bornemisza 
Beythét »egyszerűen felavatta és a lelkészi s/olgálatra 
kibocsátotta.* Azt pedig, hogy Beythe is, Bornemisza 
is evangélikusok valának, »abból ugyan senki ki nem 
magyarázza * Hogy állítását kétségtelenné tegye, magyar 
fordításban közli is az eredetileg latinnyelvű és Sopron 
város levéltárában őrizett levelet, azonban oly botrányo-
sán félreértve az eredeti szöveget, hogy valóban bámulni 
kell ama vakmerőséget, miszerint valaki oly gyarló latin-
nyelvi ismerettel hozzá merészel kezdeni egy történe'mi 
kérdés eldöntéséhez s nyilvánosság elé bátorkodik lépni 
egy olyan levél hamis fordításával, m ly már többször 
kinyomatott.15) s így akárki észreveheti tévesztéseit. 
Fordítása hűségének illustrálásául csak a levél kezdő 
szavaira hivatkozom, melyeket így fordít : »Nem csupán 
gyöngéd n egemlékezésből megszólított*, holott »N"n 
paium piis mentibus ad fert solatii« azt teszi, hogy 
»nem kevés vigaszt nyújt a kegyes lelkeknek.* Nos!? 
Őszintén mondhatom, így megy végig. Bizony nagy 
gyengeség! 

Azonban térjünk át a levél eredetijéből kivonható 
tanulságokra! Igaz, egy s/óval sincs benne, hogy akár 
Bornemisza, akár Beythe lutheránus volna. Hanem igenis 
benne találjuk azt, hogy Bornemisza örvend a soproniak 
tiszta istenitiszteletének s azon törekvésüknek, hogy a 
Krisztus tkerítései között* megmaradjanak (és nem »el-
különítve a többi polgárok között*, mint Thúry fordítja 
az »inter septa Christi* kifejezést. Benne van továbbá 
az Beythe igaz szolgája Krisztusnak, akit eltöltött élete 
szép bizonyságtéteilel ajánl (és nem »szép elegiai költe-
ményeivel, mert »elogia« nem annyi, mint »elegia«) s 
aki az igaz, romlatlan (sanus) tudományban van kiké-
pezve . . . . Vájjon, melyik lehetett ez az igaz, romlatlan 
tan? A lutheránus-e vagy a kalvinista? A leghatározot-
tabban megállapíthatjuk, ha tudjuk azt, hogy Sztáray 
Mihály, ki már 1570-ben is szerette volna pápai lelkészi 
állomását a sopronival felcserélni, 1574-ben ismét pályá-
zott a megüresedett magyar lelkészségre, 16) melyet az-
tán Beythe nyert el. A kitűnő vallásos költőt, a mun-
kás egyházi irót, a hírneves reformátort, ki megelőzőleg 
egy nagy egyházkerületben püspöki tisztséget is viselt, 
bizonyára örömmel fogadta volna a soproni protestáns 
gyülekezet, ha valami akadaly, kétségen kívül a hitelvi 
különbség nem késztette volna őket, hogy olyan lelkészt 
keressenek, ki saját vallásuk szellemében vezesse őket a 
lelki élet ösvényein. Ilyet véltek találni Beythe István-
ban, ki, hogy teljesen meggyőzze a soproniakat az ő 
igaz hitéről. Bornemisza ajánló- és más bizonyságleve-
leivel jelent meg közöttök. Minthogy pedig Sztáray 
Mihály kétségbevonhatlanul református volt, következte-
tésképen amint a soproni egyháznak, mely őt ismételt 

15) Sárospataki füzetek. 1860. 553. 1. — Magyar akadémiai érte-
sítő (A philos. törv. és tört. tud. osztályok közlönye) IV. k. Pest, 1864. 
244. lap. 

16) Régi magyar költők tára, I. k. 319. 1. 

ajánlkozása dacára sem választotta meg lelkészének, úgy 
Bornemiszának is, akinek ajánlatára amaz oly sokat 
adott, evangélikusnak kellett lenni. 

Thúry további érvéül Ipolyi azon állítása szolgál, 
hogy a 16. század legeslegvégén a felső Dunamellékén 
»a legnépesebb és legvirágzóbb magyar városok és hely-
ségek templomai és iskolái majdnem kizárólag a hitújí-
tók és itt, nagyobbára a kálvin-felekezetűek kezében 
voltak.17) Ezt készséggel elfogadom történeti tény gya-
nánt, de azt kétségbe vonom, amit Thúry hozzácsatol, 
hogy — tudniillik — »ha Bornemisza nincs, nem írhatta 
volna Ipolyi saz idézett szavakat és akkor se, ma se lenne 
a felvidéken református gyülekezet sem. Az Ipolyi által 
említett időpontban már a Duna vidé én is külön íele-
kezetet képeztek az evangélikusok és reformátusok s 
azon községeknek, melyek Bornemisza igazgatása alatt 
a szét nem vált protestáns egyházhoz tartoztak, a 
csatlakozás után c-atlakozniok kellett valamelyik feleke-
zethez. Bornemisza már pedig nem gátolhatta meg azt, 
hogy hívei reformátusok legyenek, ha úgy parancsolta 
m ggyőződésök, mely ama szó- és Írásbeli polémiával 
telített napokban könnyen módosu hatott. 

Thúry eddig ismertetett érvei mind csak következ-
tetések. A történeti tények megállapításának minden-
esetre igen hasznos és nagvon helyeselhető mód a az 
okszerű, józan és minden körülményt figyelembe vevő 
következtetés ; de egy olyan kérdésben, mint a tárgyun-
kat képező, csak másodrendűnek s mintegy erősítőnek 
tekintem akkor, amidőn — mint ezt már Toldy Ferenc 
is mondá 18) — Bornemisza hitbeli nézetei vallásos mű-
veinek vizsgálatából kideríthetők. Thúry szintén érzi ezt 
s felolvasásában Bornemisza énekeskönyvéből idéz is egy 
éneket annak reformátussága kimutatására. Majd, kezébe 
kerülvén Bornemiszának 1584-ben kiadott prédikációs 
könyve, a dolgozatához csatolt »Pótlék«-ban,19) azokból 
vett idézetekkel is megkísérli kimutatni véleménye he-
lyességét. Csakhogy félületessége itt sem hagyván el, 
azokkal is saját véleményét dönti meg. Az ének azon 
részlete, melyet bizonyítékul felhoz, a következő versszak : 

»Szükség azért ennünk Urunknak szent testét, 
Mi keresztyénségünknek bizonyos jegyét; 
Szükség innunk mi Urunknak drága szent vérét, 
Bűnünk bocsánatjának igaz pecsétét.* 

Amelyből nem az világos, amit Thúry vél, hogy 
»a kenyér és bor Bornemisza szerint jegye és pecséte, 
nem pedig teste és vére a Krisztusnak«, hanem ennek 
épen ellenkezője, vagyis hogy s Urunknak szent teste*, 
melyet »szükség ennünk*, a mi keresztyénségünknek 
jegye, viszont »Urunknak drága szent vére*, melyet 
^szükség innunk*, bűnünk bocsánatának pecséte. A ke-
nyérről és borról nincs is egy szó sem az egész vers-
szakban. így tehát Bornemisza csak az szerint nem le-
hetett lutheránus, aki magyarul nem akar érteni. A 
prédikáció-részletek továbbá szintén nem azt bizonyítják, 
amit Thúry akar belőlök kihozni, ellenkezőleg egyrészről 
azt, hogy ő a Bornemisza által nem hitt, sőt elitélt 
transsubstantiót lutheri dogmának tekinti, tehát nemcsak 
a latin nyelvben, de a symbolikában és dogmatikában 
is rendkívüli járatlanságot árul el; másrészről meg azt, 
hogy Bornemisza úgy az Úr vacsorájára, mint a prae-
destinatióra nézve távol állott Kálvin nézeteitől, amit 
Thúry által óvatosan elhallgatott s fé'remagyarázhatlan 

17) Veresmarti Mihály élete és munkái. Budapest, 1875. 4°- k 
18) Magyar költők élete. I. k. Pest, 1870. 64. 1. 
19j Prot. egyh. és isk. lap. 1887. 38.. 39. és 40. sz. 



határozottsággal nyilvánított mondásaiból is mindjárt ki 
fogok mutatni. 

Most pedig, miután Thúry érveiről bebizonyítottam, 
h o g y azok részint nem tanúskodnak Bornemisza kálvi-
nista érzelmei mellett, részint pedig épen az ellenkezőt 
igazolják: csak az van még hátra, hogy Bornemiszának 
prédikációiból kimutassam az ő lutheránus elveit. 

(Vége köv.) Zoványi Jenő, 
theol. s.-tanár és főisk. alkönyv-

tárnok Sárospatakon. 

K Ü L F Ö L D . 
Az angol püspöki egyház köréből. 

Az angol püspöki egyház e hóban tartá évi szo-
kásos kongressusát. Az itt lcfoh tak között van pár érde-
kes és tanúságot nyújtó dolog. Mellékesen megjegyezve, 
e kongressus semminemű jurisdictióval nem bír, és inkább 
csak amolyan papi értei<ezletféle, azon kis módosítással, 
hogy vilagiak is vettek benne részt. 

Voltak kétségkívül többen, kik annak idejében a 
püspöki egyház feletti halotti prédikációra is elkészültek 
már, akkor a midőn az egész keresztyén világ szeme 
Oxford felé vala irányozva. Azt épen nem lehet mon-
dani, hogy csak egy »ridiculus mus« volt az eredmény, 
mert a püspöki egyház érzékeny veszteségeket szenvedett 
anyagiakban és szellemiekben s a romanismus, meg ri-
tualismus, vagy legalabb az ezeket majmolni akarás még 
mindig fel-fel üti itt-ott fejét, de azért az anglikán egy-
ház, mint ennek a kongressus elnöke kifejezést adott 
sohasem volt erősebb, tevékenyebb, életre valóbb, mint 
a jelenben, Hooker, Taylor, Baxter stb. idejük óta az 
angol püspöki egyháznak nem volt egy időben sem annyi 
jeles papja, tudósa, irója, mint a jelenben. Az anglikán 
főpapok igaz, hogy ma már nem » csinálnak politikát*, 
mint hajdanta, hanem dolgoznak, szószéken, társadalom-
ban, irodalomban. Lightfoot és Ulicot püspökök commen-
tárjai Pál apostol leveleihez a legkitűnőbbek az angol 
theologiai irodalomban. Farrar archi-diakon munkái — ! 
Jézus élete, a keresztyénség első századai stb. — nyel- ) 
vezetőknél és irályoknál fogva is az újabb angol iroda-
lom legszebb termékei közé sorozhatok; Westcott kano-
nok szöveg-kritikai dolgozatai » európai* nevet biztosí-
tottak szerzőjük számára, az ő általa kiadott görög 
új-szövetség, miután az újabb kutatások eredményei is 
felhasználtatnak benne, iskolai használatra is jobb és 
tökéletesebb, mint elődjeié. Boyd-Carpenter püspök és 
Liddon kanonok, az élő angol »nagy« szónokok közé 
számláltatnak, ez utóbbinak szónoklatait hallgatni, messze 
földről vándorolnak a londoni Szent Pál templomba ; 
ugyancsak az ő »Krisztus Istenségéről* írt munkája — 
6 felolvasás — talán e tárgy felett legélvezhetőbb, com-
pendiuma az orthodox nézeteknek, mint apologia az 
angolban páratlanul áll, németre is le van fordítva. Tu-
lajdonképeni angol theologai irodalom, értve ennek theo-
retikus ágait, még csak most kezd lenni, természetesen 
a »Colensók« most már nyugodtan vizsgálhatják az Írá-
sokat. Kuenen és Wellhausen nevei azonban nagyon 
rossz hangzású nevek még és előreláthatólag sok »ódium «-
nak lesznek okozói. Jellemző különben az angol közön-
ségre, hogy ezek a sokszor subtilis theologiai kérdések, 
nem laikusok altal nem olvasott egyházi lapokban és 
szemlekben, hanem a legelőkelőbb világi »Revie\v« -okban 
vitattatnak meg. 

Olyan gazdag egyházak, mint a milyenek közül való 
az angol püspöki egyház, de még szegényebbek is sokszor 

estek és esnek abba a hibába, hogy a misera plebs-sel 
nem sokat törődnek, ezt birták és bizzák, illetve hagyják 
az »üdv hadserege* és más ilyenforma testületek gond-
viselésére. Örvendetes dolog tehát, hogy az angol püs-
pöki egyház kimozdult kényelmes helyzetéből és igyek-
szik minden osztály vallásos szükségeit kielégíteni. A 
canterbury érsek — ki mellesleg mondva minden jóban 
előljár — meghagyta a papoknak, hogy gúny és türel-
metlenség helyett, igyekezzenek az ilyenektől a miben 
jobbak tanulni és őket pótolni. 

Az egyház legjobbjai, ha felhagytak is ama tan 
hirdetésével, hogy a hierarchikus intézmény, mint isteni 
az üdvösség nélkülözhetlen közlője, mégis van egy mi-
noritás, mely erősen advokálja ezt, ezek a ritualisták, 
kiknek lyturgiájok is nagyon közel van a kath. egy-
házéhoz , papjaik áldozó papok, oltári szentséget imádnak 
stb. A Laudismus és Puseyismus tehát még mindig ki-
sértenek, különösen a skót püspöki egyházban, noha a 
férgese, illetve a római egyházba való belépésre meg-
érettje már lehullott. 

Eredeti az, hogy a kongressuson a szónokok soha 
»pápa« nevet nem említettek, az angol episcopalistak 
szerint ilyen fogalom nem létezik. Mint az elnöklő püs-
pök mondá: »A magát csalatkozhatlannak mondó romai 
püspök — ez a hivatalos definitió — elháríthatlan aka-
dály az egyház katholikussá tételében.* 

Különben az utóbbi 20 év alatt öt új püspökség 
állíttatott fel, a canterbury érsek jurisdictiója immár 
kiterjed mind az öt világrészre. Szóval az episkopalis 
egyház, a mult évtizedek rázkódásai után megerősödve 
és sfelrázva* működik, s nincs okunk a miért ne örül-
jünk rajta, erősbül benn és künn egyaránt. Egyházkor-
mányzati elvei és állami jellege folytán ugyan még 
mindig méiy az űr, mi a hozzánk közelebb álló »non 
comformista* presbyteri egyházaktól elválasztja, de azért 
érintkező pont bőven találkozik és együttes működésre 
tér van elég. Hogy egyebet ne említsek, a biblia revízió-
jának nagy munkájában a prot. felekezetek mind együtt 
dolgoztak, mindnyájának ez levén »egyedüli fundámen-
tuma« és e téren jó részben Westcott nak köszönhetik 
az angolok, hogy a revideálásnál az újszövetségi szöveg-
kritikának eredményei is minden előítélet nélkül fel lőnek 
használva. Es az angol politikusok, kik egyházuknak 
legjobb barátai, illetve fiai, minden félelem nélkül néznek 
azon idő eljövetele elé, midőn az egyház állami jellege 
és ezzel együtt természetesen a dotatiók, javadalmazások 
is megszűnnek. Vannak Angliában is, kik hajlandók 
volnának az ál'ammal való összeköttetést úgy értelmezni, 
hogy csak a fejedelemnek van beleszólása az egyház 
ügyeibe, miniszternek, parlamentnek semmi köze a »circa 
sacra«-khoz. Az efféle kívánság absurdum egy alkotmá-
nyos országban, de hát az is furcsa, mikor olvassuk, 
hogy ilyen meg amolyan »church bili* tárgyalása után 
Rothschild X. Y. báró igennel vagy nemmel szavazott. 
A Pháraóktól búcsút venni jó volna, de azok a »húsos 
fazekak!« Pap István. 

I R O D A L O M . 
Magyar olvasókönyv a középiskolák II. osztálya 

számára. Szerkesztette Molnár Lajos gymn. tanár. A 
munka folytatását képezi annak az olvasókönyvnek, mely 
lapunkban néhány héttel ezelőtt vo't szakértő toT altal 
ismertetve és méltatva. E második kötet is igen jól, nagy 
gonddal van összeállítva, érdekes tartalommal, jó ízlés-
sel ; de jiéha magasabban szárnyal egy-egy olvasmány, 



minthogy azt a gyermek fölérhetné (Honnan ered a baj ? 
A haza stb.) Legjelesebb prózairóink és költőink mű-
veiből vannak az olvasmányok összeválogatva s a régi 
olvasókönyveknek már az unalomig elhaszná't darabjai-
ból csak épen mutatónak találunk egy-ket tőt s azokat 
sem ártott volna elhagyni, mint pl. Vachottnak azt az 
émelygős versét »A gyermek álmai.* A szerkesztő derék 
munkát végzett s művét, mely Sárospatakon jelent meg 
az »irodalmi kör* kiadásában, melegen ajánlhatjuk az 
illetékes köröknek. A könyv ára fűzve 90 kr., fiizetlen 
83 krajcár. 

Költészettan és olvasókönyv a gymn. felsőbb osz-
tályai számára. Irta és szerkesztette dr. Kapossy Lucián 
gymn. tanár. Kiadta a sárospataki irodalmi kör. Ara 
fűzve 1 frt 50 kr. A költészettan a régi nyomokon ha-
ladva valami új felfogást nem producál, legfeljebb itt-
ott az elnevezéseknél használ újabb keletű szókat (ese-
ményes és cselekményi költészet stb.); de a mit ad 
világosan érthetően közli s az egyes műfajok jellemző 
tulajdonságait, hogy úgy szóljunk, azok psychologiájából 
igyekszik levezetni s ezzel míg egyfelől könnyebbé teszi 
azok felismerését, másfelől a kritikai érzéket is erősebben 
kifejleszti a növendéknél, m e r t nem pusztán a memóriára 
bízza a megtanultakat, hanem igénybe veszi mindunta-
lan a princípiumot is és mintegy genetikai kifejtésével 
az egyes műfajoknak jobban föl is kelti irántok az ér-
deklődést. A tárgyalás eme módja ellen tehát absolute 
nem tehetünk kifogást, ez egészen megfelelő az újabb 
methodika követelményeinek; de igenis kifogásolhatjuk 
azokat a minuciákba menő megkülönböztetéseket, me-
lyeket a költészeti műfajok legnagyobb részénél tesz, 
mintegy rendszeibe akarván foglalni mindama részleges 
sajátságait a mű fajoknak, mik a kü'önböző költők, irók 
különböző egyénisége szerint jelentkeztek, kifejezést 
nyertek, a fő, a lényeges, az általános tulajdonok mel 
lett. Az olvasókönyv igen jól van összeállítva, s mindenik 
műfajból irodalmunk legclassicusabb darabjai vannak be-
mutatva. A könyv — főleg jó módszerével valóban 
hiányt pótló munka, s megérdemli a szélesebb körben 
való elterjedést. 

Paedagogiai zsebnaptár az 1887—88. tanévre. 
Tanárok, tanítók s a tanügy barátai használatára szer-
kesztette Orbólc Mór tanítóképezdei tanár. A naptár e 
2-ik évfolyama igen változatos tartalommal jelent meg 
Drodtleff Rudolfnál Pozsonyban. Közli a naptári részen 
kívül a magyarországi tanfelügyelők miniatűr arcképeit, 
rövid életrajzait, a népoktatási intézeteknek s azok ta-
nárainak és tanítóinak névsorát stb. A vonalozott rova-
tok is igen jók. A kiállítás is nagyon csinos. Egy pél-
dány ára 60 kr. 

Fölebb, fölebbl címmel jelent meg az »Unitárius 
kis könyvtár* vállalatában 26-ik füzetként egy zsinatos 
egyházi beszéd Derzsi Károly budapesti unitárius lelkész-
től. A beszéd az unitáriusoknak f. é. szept. 4-én Dicső-
Szent-Mártonban tartott zsinatán mondatott el. Alap-
igéje És. : II. 2—3. A rokonszenves szónoknak, a nagy 
műveltségű papnak egyik legszebb beszéde ez, melyben 
egyházát a mind előbbre haladásra buzdítja, mind fölebb 
a gondolat, az ész világában, fölebb a tudományban, de 
mélyebbre az erkölcsben és vallásban. Hű képet ad e 
beszéd az unitarismus egész vallás-erkölcsi világnézetéről 
s amaz erős váradalmakról, melyeket a felekezet jÖvő-
jéhez fűznek, hogy ez leend előbb-utóbb a modern em-
ber vallása. A füzet ára 5 krajcár. Kapható Budapesten 
Derzsi Károlynál a >könyvtár« szerkesztőjénél. — (y.) 

A Magyar Könyvszemle 1886. I—VI. füzete egy 
vaskos kötetben szokott gazdag tartalommal jelent meg 

a mult héten. Egy chromolitographiai és egy phototypiai 
díszes hasonmás van hozzá csatolva, s több cinkographia 
a szöveg közé nyomatva; egyebek közt hasonmások 
Comenius két munkájáról, melyek a sárospataki fejedelmi 
nyomdának voltak első termékei E füzetben már a 
300-adik adalék közöltetik Szabó Károly Régi magyar 
könyvtárához ; Szabó Kár. és Széli Farkas küldtek be 
újabb adalékokat. Átalános érdekűek: Csontosi János 
közlése a drezdai királyi könyvtár hazai vonatkozású 
kéziratairól, Frakknóié a Vitéz János által, emendált 
Corvin codexről, melyet Emich Gusztáv bibliophil szer-
zett meg külföldről, továbbá Dankó cikke Simor bibor-
nok könyvtárának kéziratairól stb. Minket közelebbről 
érdekelnek Tóth Ferenc szuperintendens analectái a 
nemzeti muzeumban; Révész Kálmán cikke a hallei 
magyar könyvtárról, mely lapunk tavalyi folyamából van 
újra lenyomatva; Kropf Lajos közleménye Basirius Izsák 
volt gyulafehérvári fejedelmi ref. kollégiumi tanárnak 
Erdélyben hátrahagyott kéziratairól. E füzetben a szer-
kesztő új rovatot is nyitott, mely a hazai közönséget a 
külföldi könyvtárakról fogja tájékoztatni. Ezt a rovatot 
Ballagi Aladár cikke nyitja meg, a new-yorki Astor 
Library ismertetését adva. A vaskos füzet vaskos mel-
léklete : Magyarországi Könyvészet, összeállította I ior-

í vátli Ignác. A Könyvszemle előfizetési ára egész évre 
| 4 frt, mely Hornyánszky Viktor akadémiai könyvkeres-
J kedésébe küldendő. 

Aigner Lajos kiadásában megjelent : Új magyar 
Atlienás. Ujabbkori magyar protestáns egyházi irók élet-
rajz-gyűjteménye. Gyűjtötték s írták Sz. Kiss Károly, 

í Kálmán Farkas, Bierbrunner Gusztáv. 612 lapnyi terje-
delmű köpcös kötet, dr. Ba'lagi Mór arcképével. Hasznos 
kézikönyv, mely főkép az újdbbkori prot. irók életrajzait 
többnyire első-kézből, bőven, teljesen feldolgozva közli. 
Lapunk munkatársainak életiratai, mondhatni kivétel 
nélkül, mind feltalálhatók benne. Ara 5 frt. 

íJózsi és Erzsike* I. évfolyam 11 —12. szám. 
II. évfolyam i-ső szám E kedves gyermeklap, mely egy 
évi folyamával életrevalóságát bebizonyította, második 
évfolyamát is megkezdte oly avatott szerkesztéssel, a 
mint azt mult évi számaival tette Többször elismerőleg 
nyilatkoztunk e gyermeklapról, s most is azt mondjuk, 
hogy e lap új irányra tör, mely a gyermek igényeinek 
úgy tárgyban, mint alakban a legjobban megfelel. A 
nevelési elvek alapján áll s arra törekszik, hogy a család 
és iskola közelebb jusson egymáshoz a gyermeknevelés-
nél való alkalmazkodásban. »Józsi és Erzsike* alapelve 
a természetességre van fektetve. Ismeretterjesztő része, 
úgy erkölcsi rovata, va1amint élet- és jellemrajzai erősen 
kidomborulnak. Rövid és könnyed olvasmányai szinte 
önmagukat ajánlják. Élénk képei gyönyörködtetnek, 
kedélyes, illusztrált versei mulattatnak. A lapot Györ-
gyössy Rudolf szerkeszti. Megjelen Aradon, minden hó-
ban egyszer 16 oldalon. Előfizetési ára egy évre 1 frt 
20 kr, félévre 60 kr. E jól szerkesztett és olcsó lapot 
ajánljuk mindenki figyelmébe. Első évfolyama bekötve 
megrendelhető 1 frt 55 krért. 

A Moenik-Orbók-féle népiskolai számoló könyve-
ket, melyek két évvel ezelőtt jelentek meg magyar 
nyelven, ugyancsak Orbók Mór átdolgozta tót nyelvre 
is. E számoló könyvek módszerének s a sikerült átdol-
gozásnak tulajdonítható, hogy a magyar kiadást ma már 
mintegy 400 előkelő népisko'ában használják tankönyvül. 
Tót nyelven — a Lutterén kívül — jóravaló számoló 
könyvet nem ismerünk, azért örömmel veszszük tudo-
másul a Mocnik-Orbók-féle számoló könyveknek tót 
nyelven való megjelenését. A négy első osztály bárme-



lyike számára szóló egy füzet ára csak 10 kr, a mely 
összeg, tekintve a könyvecske becsét, tiszta nyomását és 
csinos kiállítását — igen csekély. A számo'ó könyvek 
Heckenast G. u tóda : Drodtleff R. kiadásában, Pozsony-
ban jelentek meg, s a kiadó szívesen küld mutatvány-
példányt azok részére, kik az iskolájukba bevezetni szán-
dékoznak. Ajánljuk e számoló könyveket a tótajkú nép-
iskolák tanítóinak figyelmébe. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Urházi Lajos biai lelkész f. hó 

i6-án egyhangúlag a lovas herényi egyház lelkipásztorává 
választatott ; a megérdemelt előléptetéséhez szívünkből 
gratulálunk. — Vozdri Gyula, a szatmári gymnasium 
derék fiatal tanára, a rimaszombati egyesült prot. főgym-
nasium tanárává neveztetett ki. — Bokor József volt 
sárospataki főiskolai tanár, a budapesti egyetemen mint 
magántanár a napokban kezdte meg előadásait a ppe-
dagógia történetéből. — Kecslceméthy Ferenc békési 
lelkész a Kőbányán építendő ref. templom alapjára 5 frtot 
adományozott. 

* Legfelsőbb adományok. Király ő felsége a gór-
csöni ref. hitközségnek temploma felépítésére 100, és a 
szdszmedgyesi ref. egyháznak temploma helyreállítására 
100, a poprádi evang. hitközségnek leégett paplaka és 
mellék-épületeinek helyreállítására szintén 100 frtot ado-
mányozott. 

* Az egyetemes konvent f. évi rendes gyű'ésére 
az elnökség szétküldötte a meghívókat. Az összejövetel 
nov. 18-ára, az első rendes ülés nov. 19-ére van kitűzve 
Budapesten, az egyház tanácstermében. 

* Az Irodalmi Társaság pártfogó tagjai közé köze-
lebb belépett Halas egyházközség 500 frtos alapítvány-
nyal. Az indítványt az egyházközség elnöksége tette, s az 
egyháztanacs egyhangú'ag elfogadta. Midőn ez örven-
detes hírt közöljük, egyszersmind azon reményünknek 
adunk kifejezést, hogy e szép példa nem fog követés 
nélkül maradni. Halas a reform, egyházban népességre 
nézve a 21-ik gyülekezet: előtte husz, utána is számos 
oly egyházunk van, me'yek erőfeszítés nélkül megtehetik 
azt, a mit Halas tett. 

* A pesti evangélikus magyar egyházgyülekezet 
Sárkány József egyházi felügyelő és Horváth Sándor 
lelkész elnöklete alatt ma tartott közgyűlésén a felügyelői 
tisztségre Loisch Edét és Szedenits Jánost jelölte ki. 1 
Aztán a közgyűlés elhatározta, hogy a pesti egyház 
mega'apításának századik évfordulóját ez év nov. 13-án, 
a német egyházgyülekezettel közösen üli meg. A pro-
gramm megállapítására bizottságot küldött ki, melynek 
tagjai : Hunfalvy Pál, Horváth Sándor, Vecsey István és 
Fuchs Gusztáv. 

* A dunamelléki egyházkerület lelkész-vizsgáló 
bizottsága f. hó 20 , 21. és 22-dik napjain Budapesten 
alap- és lelkészképesítő vizsgálatokat tartott Szász Károly 
elnöklete alatt és Baksay S., Ballagi M., Filó L., Konc I. 
Szilády A. és a theol. tanárok jelenlétében. Az alap-
vizsgálatra 13 theologus jelentkezett, kik miután írásbeli 
dolgozatjaik megfelelőknek találtattak, mindnyájan szóbeli 
vizsgára bocsáttattak. A teljes napig tartott vizsgálatot 
jelesen megállta ' 5, u. m. Kecskeméthy István, Pátkai 
Imre, Szabó Káro ly , Üveges Dezső és Apostol Pál ; jól 
szintén 5, kielégítŐleg 3. A Il-ik lelkészi vizsgára jelent-
kező 4 segédlelkész közül jelesen vizsgázott 2, u. m. 
Barsi Zoltán és Babay Béla, jól egy és kielégítóleg szin-
tén egy. Ehő lelkészi vizsgára 11 végzett theologus lé-

pett, kiknek vizsgálatuk lapunk zártakor még javá-
ban foly. 

* A dunamelléki egyházkerület fegyelmi bírósága 
a Czelder-ügyben f. hó 19-én Szász Karoly püspök és 
gróf Tisza Lajos főgondnok elnöklete alatt Budapesten 
ülést tartott, melyen a törvényszék tagjai, esperesek, 
gondnokok és tanácsbírák csaknem teljes számmal jelen 
voltak ; a szomszéd községek lelkészei közül is többen be-
rándultak a szenszációs ügy tárgyalásának meghallgatására. 
A bíróság megalakulása után Szilády Áron egyházkerü-
leti főjegyző nyilt ülésben előadta Czelder M. kecskeméti 
lelkész felebbezett fegyelmi ügyét, melyben a kecskeméti 
egyházmegye Ítélete olvasóink előtt már ismeretes; az 
ítélet ismertetése után, felolvastatott vádlott lelkésznek 
a büntetés leszállítását, valamint Szappanos János és 
társainak, úgyszintén a kecskemeti egyháztanácsnak mint 
panaszosoknak a büntetés súlyosbítását kérő felebbezése, 
végre Szeless Albert és érdektársainak időközben a püs-
pöki hivatalhoz Czelder ellen fegyelmi vizsgálat elren-
delése iránt benyújtott kérvénye és mellékletei. A felek 
közül szóbeli nyilatkozásra senki sem jelentkezvén, a 
bíróság zárt ülésben meghozta és elnöke nyilt ajtó mel-
lett kihirdette a következő Ítéletet. A kecskeméti egy-
házmegye fegyelmi bíróságának Ítélete feloldatik. Az 
eddig beadott panaszokra és vádakra, ezek között 
Szeless Albert és érdektársainak időközben benyújtott 
kérvényére nézve is pótvizsgálat rendeltetik, mely pót-
vizsgálatnak azonban netalán újabban beadandó vádak 
tárgyát nem képezhetik. Az egyházmegyei biróság el-
nöksége utasíttatik, hogy a pótvizsgálatot vádlott jelen-
létében s úgy neki magának mint előállítandó tanúinak 
kihallgatásával, az ügy fontosságánál és sürgősségénél 
fogva haladéktalanul tartassa meg, s a kifejlendő körül-
ményekhez képest esetleg az Egyházi Töivény 298. § a 
értelmében járván el, az ügynek új Ítélettel leendő ellá-
tása iránt intézkedjék. Az ítélet aztán részletesen meg-
jelöli a vizsgálat tárgyait. 

* Templomavatás. Csíkszeredára impozáns menettel 
vonult be Szász Domokos püspök, kit Borbáth Pál új 
körlelkész, beszéde, a nép üdvkiáltása s az új harangok 
zúgása fogadott. A temp'om-avatásra a város egész úri 
népe, felekezeti különbség nélkül, összegyűlt. A kézdi-
vásárhelyi tanító-dalkör énekelt, Sdni János esperes imát 
mondott, mire Szász Domokos püspök megható felavató 
beszéde következett. Borbáth Pál körlelkész beköszöntője 
után Szász Gerő egyházkerületi főjegyző ágendázott 
és a püspökkel kioszíá az urvac-orát. Az istentiszte-
let végeztével az egyháztanács tisztelgett a püspöknél, 
ki a bankett után, számosaktól kisérve, elutazott Ko-
lozsvárra. 

* A győrvidéki tanitó-egyesület kérvény-mintát 
küldött a hazai tanító-egyesületeknek, hogy szólítsák föl 
a néptanítók ügyének támogatására az illető kerületek 
országgyűlési képviselőit. A kérvény-minta a következő 
reformok életbeléptetését ajánlja: I. A falusi néptanítók 
fizetésének minimuma 600, a városiaké 800 frt legyen. 
Fizetik az iskola fenntartói. 2. Ötödéves pótlékul e fize-
tések öt százalékát kapják. A 600 és 800 frt fizetéssel 
jól egyformára teszs ük a tanítói állások jövedelmét, az 
ötödéves pótlékkal pedig teljesen helyhez kötjük a taní-
tót. 3. 30 évi szolgá'at után, munkaképtelenség esetére, 
teljes fizetésüket kapják és pedig 500-at az országos 
tanítói nyugdíjalapból, a többit az iskola fenntartóitól. 
Egyébként pedig tartoznak 40 év ig szolgálni, hogy ugyan-
ezt a nyugdíjat nyerjék. 

* A ceglédi egyházból írják lapunknak, hogy 
folyó évi február 3-án elhunyt Dobos János ceglédi ref. 



lelkipásztor hamvai folyó hó 2-dikán helyeztettek át a 
család által újonnan építtetett sírboltba, egyszerű, de 
megható ünnepélyességgel, a ceglédi gyülekezet nagy 
részeinek je'en'étében. A reform, tanítói kar gyászéneke 
után Dézsi Mihály h. lelkész mondott az új sírboltnál 
egy szépen kidolgozott, valóban megható alkalmi imát, 
az ünnepélyt ismét a tanitói kar gyászéneke zárta be. 
Továbbá, hogy a f. évi junius 4-ikén megejtett ceglédi 
pap-választás ellen beadott felebbezést a kecskeméti ref. 
egyházmegyei törvényszék folyó hó 13 dikán, Cegléden 
tartott ülésében ; mint teljesen alaptalant és indokolatlant, 
elvetette. 

* Kimutatás a magyarhoni ág hitv. ev. egyet, 
egyház theol. akadémia önsegélyző körének állásáról. 
Ezen nemes célú intézmény a nemes keblű pártfogók 
segítsége mellett igen szép virágzásnak indul. A nemes 
cél sokakat indít cselekedetre, úgy hogy a körnek va-
gyona folyton nő és szaporodik. A mult évi szeptember 
27-diki kimutatás szerint a kör összes vagyona volt 
742 frt 42 krajcár, ez idén már örvendetes szaporodást 
láthatunk, mert az 1887. évi szeptember 26 iki pénztári 
kimutatás szerint már 1040 frt 31 krajcár a kör összes 
vagyona, melyből a különféle helyeken elhelyezett tőke 
összeg 1003 frt 20 kr és folyó összeg 37 frt 11 kr, ez 
utóbbi összeg a szegény sorsú és jó erkölcsi viseletű 
theologusok segélyezésére fordíttatik. A mult évben a 
kör ingyen segélykép 35 forintot osztott ki 7 theologus 
köz t ; ez évben az első rendes gyűlésen, szept. 26 ikán, 
egy theologust részesített 5 frtnyi segélyben. A körnek 
jelenleg 42 tagja van és pedig 13 alapitó (kik legalább 
20 forinttal gyarapítják a kör tőkéjét), 8 pártoló (kik 
tetszés szerinti összeget adományoznak a körnek) és 
21 rendes tagja (ez utóbbiak csak az akadémia hallgatói 
lehetnek). — A kör bizalommal fordul hazánk protest. 
fiaihoz, valamint az összes nemes szívű pártfogókhoz, 
arra kérve őket, segítsenek szegény sorsú theologusaínk 
anyagi helyzetén, támogassák e nemes célú intézményt, 
szem előtt tartván a nagy apostol ama mondását : 
»Egymás terheit hordozzátok, s úgy töltsétek be a 
Krisztus törvényét.« — Az esetleges adományokat kérjük 
az akadémia nagytiszteletű igazgatójához küldeni, s a 
nagyiiszteletű szerkesztő úr becses engedelmével e lapban 
fogjuk nyugtázni. 

* A Duna-Marosközi ref. segély-egylet ügyében 
a következő sorokat vettük. A Duna-Marosközi ref. lel-
készek és tanítók, úgy nemzeti, mint a vallási szem-
pontból fontos hivatással bírnak, összeszedegetni, s össze-
tartani s nemzetiségükben és vallásukban az itteni 
340 községben elszórtan élő magyar reformátusokat. 
Azonban, hogy ezen magasztos feladatnak megfelelhes-
senek, ki kell emelni őket azon nyomasztó tengődésből, 
melyre most kárhoztatja őket azon körülmény, hogy a 
legtöbbnek alig van 200 —300 frt évi jövedelme. E célra 
lesz alakulandó a Duna-Marosközi ref. segély-egylet, me-
lyeknek célja leend egy bizonyos tőkét gyűjteni, mely 
tőkejövedelméből emeltetnék némileg a Duna-Marosközi 
ref. lelkészek és tanítók jövedelme. Ezen alakuló köz-
gyűlés Szapáryfalván november hó i - én tartatik meg, 
melyre egyházmegyénktől nyert megbízatásunk folytán, 
egyházainkat s híveinket ez úton azon kéréssel hívjuk 
meg, hogy e gyűlésen résztvevő szándékaikat a szapáry-
falvai lelkészi hivatallal tudatni kegyeskedjenek (u. p. 
L ú g o s ) , hogy a vasúti állomásról való elszállíttatásokról 
(a vasút állomás Belinckiszeto) elszállásolások s ellátá-
sokról — mit a szapáryfalvai testvér egyház legnagyobb 
örömmel teljesíteni igért — intézkedés tétethessék. — 

Vécsey István, egyházi főgondnok. — Szalay József, 
ref. pap. 

* Luther Márton életrajza Angolban. A nagy 
reformátorhoz méltó életrajz még mindez ideig nem volt 
az angol olvasó közönség számára. A mult hóban jelent 
meg dr. Bayne Péter Luther Márton élete és kora című 
munkája két vaskos kötetben az angol könyvkiadók szo-
kásos díszes kiadásában, ára : a mi pénzértékünk szerint 
9 frt, pár hó múlva azonban valószínűleg olcsó, nép-
szerű kiadásban is meg fog jelenni. A szerző a rend-
szeres német munkák — Röstlin, De Wet te stb. — 
felhasználása mellett önálló tanulmányokat is tett s pár évi 
Németországon való tartózkodása alatt bejárta mind ama 
nagy dolgok szí íhelyeit. A munka nem tudósok, hanem 
a nagy közönség számára van írva, és ami a legfőbb 
érdame a szó teljes értelmében jellemrajz. A szerző tár-
gyalási módja nagyon hasonlít Carlyléhoz, erőteljes jel-
lemzés, drámai elevenség teszik élvezhetővé minden lap> 
ján a munkáját. Luther alakja is, úgy a mint az e két 
kötetes munkából elénk domborul, kicsinyben ott van 
Carlylénak »A hős, mint pap« című felolvasásában, a 
mely nem egyéb, mint egy commentár a Kranach fes-
tette arckép felett. Kik szívesebben olvasnak angolul és 
megszerezhetik a könyvet, nagyon érdemes munkával 
gyarapítják könyves-állványukat. — P . 
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A szatmár-németii ev. ref. gimnáziumban az 188'/s• 
iskolai év december i -én elfoglalandó rendes tanári 
állápra. 

A megválasztandó rendes tanár szaktárgyai a gö-
rög- és latin nyelv, esetleg más tárgy is. Heti óráinak 
száma Jegfölebb 24. 

Evi fizetése: 900 frt készpénz, évnegyedes részle-
tekben előre; 41 km. beszáliítatlan tűzifa, melyből egy 
tantermet fűtetni tartozik. 

Föltétel: csak ev. re . vallású középiskolai tanárok 
vagy tanárjelöltek pályázhatnak. 

A megválasztott oki. tanár sikeres próbaév végé-
vel állandó alkalmazást nyer, ha pedig a megválasztott-
nak oklevele nem volna, tartozik állandósítása esetére 
azt a törvényes határidőn belől megszerezni. 

Az állandósított rendes tanár a tanári nyugdíj és 
gyámintézetnek jogos és kötelezett tagja. 

Pályá/ók kellő-n felszerelt kérvényüket 1887. évi 
november hó 12-ig alantirott igazgató-tanacsi elnökhöz 
küldjék be. 1—3 

Szatmártt, 1887. okt. 18. 

Fülöp Áron, Farkas Antal, 
igazgató tanács jegyző. igazgató tanács-elnök. 

T" Mellékletül kapják olvasóink : 
Előfizetési felhívás a „TÉLI ÚJSÁG" című 
vallásos olvasmányokat tartalmazó képes 
heti néplap 9-ik folyamát. Kiadja a „Val-
lásos iratokat terjesztő egyesületi' 

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

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: jDx. ZBalla-gri J^£óxm 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 
IX. kar. Kíniisy-utca 29. sz. I. 

A L: 
flm, 

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. 

Jĝ P Teljes számú péld.éixiyokikia.1 mind ig szolgáLlHa/tuzik:. 

Az állami iskolák vallási iránya. 
Az 1868-ik évi XXXVIII. törvénycikk meg-

alkotásakor, mely az u. n. felekezetnélküli isko-
lákat hazánk területén életre hívta, úgy a katho-
likus mint a protestáns egyház köreiben két tábor 
küzdött egymás ellen, az egyik elkeseredetten 
opponálva, a másik dicshymnusokat zengedezve 
az állami és a községi iskolákat létesítő közok-
tatási miniszternek. 

Az opponálok egy része elvi álláspontra 
helyezkedve támadta meg a törvényjavaslatot, 
perhorreszkálván minden olyan iskolát, mely az 
egyház közvetlen befolyása és direkciója alól 
emancipáltatik. Hazánkban — úgy mondának — 
a család, az iskola, a társadalom, a politikai köz-
élet összes intézményei vallás-erkölcsi alapokon 
állanak s a keresztyén egyházakban bírják leg-
erősebb és legbiztosabb támaszukat. Ennélfogva 
felekezetnélküli iskolák, melyek e támaszt nem 
bírandják, rövid idő múlva maguktól elenyésznek ; 
ha pedig éleiben maradva tért hódítanak s szá-
muk jelentékenyen szaporodik: akkor az egyhá-
zakat az állam és társadalmi élet ezen legerősebb 
oszlopait, fogják meggyöngíteni, minek folytán a 
rájuk épített intézmények is lassanként össze-
omlanak. 

Az ellenzők másik nagyobb része gyakorlati 
szempontokból opponált a javaslatnak. Az állami 
és a községi iskolák — így szólának — nélkü-
lözni fogják a felekezeti iskolák egységes irányát 
és határozott jellegét; szellemök, irányuk nem 
lesz, mert nem lehet, se katholikus, se protestáns, 
de talán még vallásos sem; még a magyar nem-
zeti nyelv és szellem ápolását is csak tartózkodva 
mondhatják főcéljuknak, mert a nemzetiségekre 
ily polyglott államban, minő e mienk, tekintettel 
kell lenniök; a tanítói és gondnoki kar, épen 
úgy, mint maga a tanuló ifjúság, heterogen ele-
mekből fog állani, a mi sok felekezeti és nemzeti 

súrlódásokra adand majd bőséges alkalmat s e 
mellett az oktatást és a nevelést is szerfölött meg 
fogja nehezíteni. 

Sokan amiatt is aggódtak, hogy az állam az 
általános tankötelezettség kimondásával oly terhet 
vett magára, melyet nem fog megbírni. Tömér-
dek község van hazánkban olyan, ahol e törvény 
értelmében az államnak kell iskolát állítani, s 
annak költségeit viselni. Vájjon képes lesz-e erre 
a csak félig önálló s különben is súlyos pénz-
viszonyok között élő Magyarország? 

De többen voltak úgy a katholikus mint a 
protestáns egyház irányadó férfiai közül, akik más 
szempontokból Ítélték meg s épért azért öröm-
mel üdvözölték és teljes meggyőződéssel fogadták 
el a törvényjavaslatot, mely a községi és az állami 
iskoláknak hazánkban életet adott. 

Az iskolai oktatás — mondák — nem egy-
házi, hanem emberi és polgári kötelesség, mely-
nek teljesítését megőrizni és segíteni az állam 
feladata, annyival is inkább, mert e nagy feladat 
teljesítése a vallásfelekezetek anyagi erejét messze 
túlhaladja. Századokon át volt hazai oktatásunk 
kizárólag a felekezetek kezében és íme szomorúan 
kell tapasztalnunk, hogy iskolák és műveltség te-
kintetében a többi civilizált államokhoz képest 
messze elmaradtunk. A felekezetek megtarthatják 
és tovább fejleszthetik iskoláikat e törvény meg-
alkotása után is, de a mely községekben külön-
külön gyengébbek, hogy sem saját erejökből 
felekezeti iskolát tarthassanak fenn, ott vagy a 
község, vagy az állam, vagy mind a ketten is se-
gítségül mennek a vallásfelekezeteknek, hogy 
közös erővel egy jól szervezett iskolát létesít-
hessenek. Nincs és nem lesz ebből semmi sére-
lem, de sokat nyer vele a tanügy, a község, az 
állam, sőt sokat nyernek vele magok a vallás-
felekezetek is, mert az iskolafenntartás költségei-
nek jó nagy részét speciális vallás erkölcsi céljaik 
előmozdítására fordíthatják. 

s7 



A vallás-erkölcsi oktatásról is kellőképen 
gondoskodva lesz. A hit és erkölcstan ezen fele-
kezetnélküli iskolákban is rendes tantárgyként 
fog taníttatni; minden gyermek saját hitfelekezete 
lelkészétől nyerend vallás-erkölcsi oktatást, mely-
nek anyagát, nyelvét, tantervét és módszerét 
minden hitfelekezet maga szabja meg ; senki sem 
kényszeríttetik a maga vallási ünnepein iskolába, 
ellenben kötelezve lesz ily napokon a saját tem-
plomába eljárni és a vallási gyakorlatokban részt 
venni. Ki kívánhat ennél többet ? 

Az állami és községi iskolák iránya hazafias 
és szelleme magyar nemzeti lesz. Mert hazánkat 
sokféle nemzetiség lakja ugyan, de nemzet, poli-
tikai nemzet csak egyetlen egy van s ez az egy 
a magyar. A pánszlávizmus, saxonizmus, dakoro-
manizmus nem ütheti fel az iskolákban átkozott 
fejét s ki bennök tanul, általuk nyeri kiképezte-
tését, szívben, érzületben kifogástalan magyar 
polgár lesz, aki érteni és érezni fogja velünk 
együtt hogy: >a nagy világon e kívül nincsen 
számodra hely.* Mennyi melegágyat, mennyi erős 
várat épít ez iskolákban a magyar nemzet a 
magyar hazafiságnak és a magyar állam esz-
mének! 

És az iskola-fentartás terhét is ki bírná el 
inkább, mint a községek és különösen az állam ? 
melynek annyi fontos jog, oly nagy hatalom és 
annyi kifogyhatatlan segélyforrás áll rendelkezé-
sére. És épen most, midőn alkotmányos életét 
visszanyerve, önmagának ura, saját sorsának füg-
getlen intézője lett? Félre, ti kislelkűek! Némul-
jatok el, ti kételkedők! 

A miniszter javaslata nagy többséggel elfo-
gadtatván, törvénynyé vált, s ennek alapján a 
közoktatási kormány nagyszámú községi és állami 

-iskolát állított fel hazánkban, Kárpátoktól az 
. Adriáig. Itt elemi, ott polgári, itt reál, amott 
iparos vagy kereskedelmi iskolát, itt tanító-képez-
dét, ott női közép-tanodát, itt alsó, ott felső fokú 
szakiskolát szervezvén a községek és az állam 
költségén. Annyi és oly sok féle iskolát, hogy 
még neveiket sem tudnám hirtelenében előszám-

-lálni, annál kevésbé rendeltetésük célját szabato-
san körülírni. 

Nyert-e vagy vesztett hazánk közművelődési 
ügyé e felekezetnélküli iskolák felállítása által? 
nem vitatom. A pesszimistáknak vagy optimistáknak 

-volt-é igazuk? nem kérdezem. A lefolyt 19 év 
tapasztalatát mind a két fél felhasználhatja a 

..saját állításainak igazolására. Az egyházak nem 
- gyöngültek meg; az állami és községi iskolák 

határozott nemzeti irányban és hazafias szellem-
ben nevelnek ; a magyar nyelv és állameszme 
uralma mind jobban-jobban terjed s még a fele-
kezeti iskolákra is üdvös hatást kezd gyakarolni; 

az iskolák felszerelése, a tanítók képzettsége és 
fizetése örvendetes módon megjavult s a magyar 
állam is, nehezen bár, de megtudta hozni idáig 
a hazai tanügy érdekében tőle kívánt áldozatokat, 
úgyannyira, hogy önérzettel sőt méltó büszkeség-
gel hivatkozhatik, a kulturális fejlődés terén tett 
előhaladására, melyért a nyugat mívelt nemzetei 
előtt is jó hírneve és becsülete lett. De viszont 
a pesszimisták is sok és kétségtelen tényt hozhat-
nak fel, amik az ő bypotheziseik mellett bizonyí-
tanak. Az állami és községi iskolák a vallás-er-
kölcsi élet ápolására kevés gondot fordítanak, 
mondhatni semmi súlyt nem fektetnek; a tanító-
személyzet és a tanuló ifjúság körében a feleke-
zeti és nemzetiségi súrlódások napirenden vannak ; 
a felekezeti és nemzetiségi tanítók külön kasztokká 
tömörültek, melyek egymással folytonosan hadi 
lábon állanak ; a községi tanítók sok helyen nem 
kapván ki fizetéseiket, éheznek és rongyoskodnak; 
maga az állam is újabb iskolákat állítani, sőt a 
meg levőket is kiegészíteni s a szükséges tan-
erőkkel és felszerelésekkel ellátni, nyomorult 
pénzügyei miatt immár képtelen, minélfogva 
Magyarország kulturális fejlődésében megakadás, 
sőt elszomorító visszaesés mutatkozik. 

Ki merné tagadni, hogy mindezek így van-
nak? De viszont: ki lenne oly vakmerő, hogy a 
szerzett tapasztalatok alapján akár az egyik, akár 
a másik félnek feltétlenül igazat adjon, perhor-
reszkálva avagy dicsőítve a felekezet nélküli isko-
lák törvénybe iktatott és évek óta fennálló rend-
szerét ? 

Én sem akarok e rendszer mellett vagy 
ellene síkra szállani. Úgy vélem, még egy pár 
évtized tapasztalata kell ahhoz, hogy a községi 
és az állami iskolák értéke fölött minden tekin-
tetben igaz Ítéletet mondhassunk. 

De annyit, néhány évi tapasztalat után is, 
jó lelkiismerettel kí merek mondani rólok, hogy 
a vallás-erkölcsi élet ápolására nem fordítanak kellő 
gondot; a vallási és erkölcsi ismeretekben felületes 
s épen ezért a hit és egyház iránt közönyös, nem 
ritkán ellenséges indulatú nemzedék kerül ki belölök; 
ami látszólagos kegyesség ápoltalik bennök, az csak 
értéktelen külsőség, melyben nekünk, protestánsoknak, 
legkisebb örömünk sem telhetik. Sőt tovább megyek 
és állítani merem, hogy az állami iskolák szerve-
zete, rendtartása olyan, hogy akarva nem akarva 
a katholicismus szekerét tolják a protestantizmus 
hátrány ár a. 

Felszólalásom célja ez állítások igazságát 
bebizonyítani, mit a jövő alkalomra tartok fenn. 

Déva. SzÖts Sándor. 



Hogy csinálódik a „Confusio idearum." 
(Vége.) 

Cikkiró ismételve beszél a lelkipásztor meghajlásá-
ról s a kéznek a fő felett tartásáról. Ezekre vonatkozólag 
fentebb mutattam ki a »Confusio idearum« okozóját. 

Az orgona halk kíséretét illetőleg pedig, a »Pro-
testáns Egyházi és Iskolai Lap« folyó 1887. évi 18-adik 
számában általam elmondottak legyenek alkalmazva cikk-
iróra is, és ezekből állapíttassák meg, melyikünk kon-
fundálja magát. 

Azon való töprenkedésére, hogy a népiskolai nö-
vendékek konfirmációján mindezen ceremóniák megtétet-
nek-e? azt felelem, hogy a kézfogáson kívül — minthogy 
nagy számmal vannak, ezt jól beilleszteni nem tudván — 
a többi részlet mindenike meg van akkor is. Az e feletti 
töprengés feleslegessé válandott, ha elolvasta volna, vagy 
ha elolvasva nem mellőzendi a »Prot. Egyh. és Iskolai 
Lap« 1886. évi 41-ik számában közzé tett leírásomat, 
tehát az orgona halk kísérete is szerepel és ha nem 
épen az »Ave verum*, de más egyházi chorál hangzik 
az orgonán. 

Lehetetlenség itt azon megjegyzést nem tennem, 
hogy a ki az »Ave verum« helyett — még pardon mellett 
is — »majdnem »Ave Máriát« ír, annál nem csoda, ha 
a nem annyira szöges ellentétben álló eszmék körül, 
vagy tettekre nézve könnyen megcsinálódik a »Confusio 
idearum.« 

Le kell még számolnom cikkírónak azon kifogásával, 
melyet az ellen tesz, hogy én a »grófnő« megszóllítást 
használtam és a 3-ik személyben beszéltem ; elmondja, 
hogy Isten házában különbség nincs úr és szolga között, 
»ott elenyészik a külvilágban bizony még most is nagyon 
előtérbe tolt születési kiváltság ; a lelkész egyenlőnek 
tartozik nézni gyülekezetének minden tagját, s ha az úr-
vacsora, vagy egyéb liturgikus cselekvények alkalmával 
második személyben beszél híveihez, nincs ilyenkor sem 
szükség, »hiszi-e, meg van-e győződve s per grófnő kife-
jezésekre. * 

Én eddig úgy tudtam és úgy értettem, miszerint 
csak az Úr előtt nincs személy válogatás — hogy ő előtte 
vagyunk mindnyájan egyenlők — nem pedig az ő mél-
tatlan, de hivatalos szolgái előtt is, kik szintén oly gyarló 
emberek mint más közönséges halandók. Ha az máskép 
van, máskép értelmeztetik, azt nekem még tanulnom és 
megszoknom kellene. Vájjon tudnám-e ezt tenni ? a követ-
kezőkből kiviláglik. 

A nélkül, hogy a szocialismus — mai napság 
nagyon is előtérbe tolt — kérdését csak érinteni is óhaj-
tanám, határozottan a mellett foglalok állást, hogy a 
társadalomban a különböző osztályok jogai és előnyei, 
ha azokat az illető nemes magaviseletével s a míveltség 
által előirt módon személyesen is kiérdemli, még a lelki-
pásztorok által is tiszteletben tartandók. En saját részem-
ről, Krisztus urunknak, kiről pedig a farizeusok is kísérget-
vén s megejteni akarván őt, elmondották »te igazat szóllasz 
és tanítasz és személyt nem válogatsz* (Lukács XX. r. 
21. v.) ama nyilatkozatának szellemében kívánok csele-
kedni : »Adjátok meg, a mi a császáré, a császárnak és 
a mi Istené, az Istennek* (U. o. 25. v.) hogy pedig ezen 
utasítást, nem pusztán az adó megfizetésére kell értenünk, 
e tekintetben segítségünkre jön a nagy apostol Pál 
következő kibővítéssel, illetőleg részletesebb magyará-
zattal : »Adjátok meg azért mindeneknek a mivel tartoz-
tok, a kinek adóval adót, a kinek vámmal vámot, a 
kinek félelemmel félelmet, a kinek tisztességei tisztessé-
get* (Rom. XIII. r. 7. v.) 

No hiszem! épen most lehet árva fejemre ráolvasni 
saját idézeteimből: íme Krisztus és az apostol is máso-
dik személyben beszélnek hallgatóik vagy olvasóikhoz. 

Először kinyilvánítom, hogy én sem a Megváltóval, 
sem az evangyelisták és apostolokkal magamat egy szín-
vonalon állani nem képzelem, ilyen forma szerepbe ma-
gamat soha bele nem éltem; és ha ilyesmi valakivel 
megtörténhetnék, akkor hallgatóit és olvasóit is át kellene 
helyezni az apostoli korszak társadalmi szokásai közé s 
megkedveltetni és elfogadtatni velük a keleti népek 
szólásformáit és nyelv használatuknak sajátságait, melyek 
közé tartozik — az én korlátolt tudomásom szerint — 
a második személyben való beszéd is, úgy hogy ő náluk 
mindenki mindenkivel ily módon társalog s így a midőn 
a dervisek vagy Allahnak más felkentjei az igaz hivő 
müzülmanokat egyformán a gyaurokkal, a második sze-
mélyben szóllítják, ezek viszont hasonlóképen társalognak 
velük a magán életben is. 

Az Idvezítő Jézus és áz ő tanítványai tehát úgy 
beszéltek és írtak ama korban és a keleti népek között, 
a mint azt az akkori és ottani szokás hozta magával; az 
ő mondásaik és irataik szintén ekként jegyeztettek föl és 
maradtak át az utó világ számára, ezt kívánja a törté-
neti hűség és ez úgy jól is van; ugyanazért a midőn a 
szentírásból veszek idézetet, bárhol és bárkivel szemben 
alkalmazom is azt, úgy írom és úgy mondom el, a mint 
az az eredeti kútfőből a magyar nyelvre áttéve, átfor-
dítva let t ; még csak azt sem akarom itt felhozni, mi-
szerint a magyar nyelv is a keleti nyelvekhez számíttatik 
s mint ilyen a mult időkben a második személyt meg-
szóllításában, sőt társalgásában is egész kedvteléssel 
és háziasan használta. 

Most már a XlX-ik század 9-ik tizedében élünk és 
nemzetünk földrajzi fekvésénél és a nyugati míveltebb 
népekkel való érintkezésénél fogva, kelet sajátságos 
szokásaiból sokat feladott, lelkét szívét nemes gondolatok 
és érzelmek hatották át s mindez magaviseletét s társal-
gását is tapintatosábbá — ha szabad így mondanom — 
finobbá tette. Ezeknek meggondolása után az én mindig 
egyéni érzületem és felfogásom szerint, talán az igehir-
dető sem vét hivatala ellen, ha azon kiváltságát, hogy 
ő hallgatói között nem tartozik semmiféle különbséget 
tenni, ülnének azok akár fejedelmi trónon, nem veszi 
igénybe akkor, a midőn az alkalom, a helyzet ezt a jog 
feladást nemcsak megengedik, hanem a velevaló élés 
épen visszásnak tűnhetnék föl ; ezért vettem én már ma-
gamnak szabadságot a »grófnő« megszóllításra és a 
harmadik személyben való bészélésére. 

Én ugyanis különbséget teszek a közt, midőn a 
lelkipásztor szószékből úrvacsoraosztás, temetés stb. al-
kalmával egy népes gyülekezethez szól, a mikor is min-
den habozás és feltűnés nélkül használhatja a második 
személyt, mert a hívők seregében különböző társadalmi 
állású, korú és míveltségű egyének foglalnak helyet, mert a 
prédikáció és más szertartási beszédek nem egyes szemé+-
lyekre vonatkoztatva mondatnak, hanem »Isten népéhez* 
vannak intézve s így az egyetemben felolvad az egyé-
niség, a minthogy az egyházi szónokok ez idő szerint 
általában, az ily közönségnek szóló beszédekben a máso-
dik személyt szerepeltetik; továbbá különbséget teszek 
a közt, midőn a lelkipásztori functiónak egyes, magas 
társadalmi állású, minden tekintetben mívelt egyénnel, 
egymagával van dolga, hát még ha ez az egyén törté-
netesen egy testben, lélekben kifejlődött, gyöngéd, finom 
érzésű úri hölgy, kit őt magát s vele együtt a körülte 
álló nagytekintélyű s országszerte tisztelt hozzátartozóit, 



a jelenlevők mindenike a hódolat, a tisztelet és hála 
érzelmeivel környez. 

Ily helyzetben én nem tartottam ildomosnak, hogy 
a grófnő, ki mind ama tulajdonságokkal és érdemmel 
bír, beszédemben s a hozzá intézett kérdésekben »per 
te® traktáljam és a puritánsághoz mereven ragaszkodva 
így hívjam fel »igéred-e te leányzó® stb. 

Ezt téve, nemcsak gyülekezetemben idéztem volna 
elő megbotránkoztatást, de magam előtt is szégyen-
kezném. 

Használtam tehát a 3-ik személyt, mert azt egyéni-
ségem s a körülmények és személyiségek mintegy előmbe 
írták, használtam annyivalinkább, mivel sem tanárainktól 
sem más vezér s reám nézve példány képül szolgáló 
egyházi férfiaktól nem hallottam, mostanig nem is olvas-
tam, hogy az vétség vagy kihágás volna s a prédikátori 
tekintélylyel s hivatalos méltósággal ellenkeznék; sőt 
ha kedvem és időm telnék, hivatkozhatnám hasonló 
esetekre, a melyekből bátran következtethetem, hogy 
nem követtem el bűnt a puritánsággal szemben sem, p. o. 
csak egyetlen egyet említek, a »Geleji Katona István «-féle 
LV. kánon, a »kitünőbb pártfogók* részére kivételesen 
nem ugyan a szóllásmódra, hanem magának a kereszt-
ségnek kiszolgáltatására nézve ís, így még az a régi 
puritánság is tartott a hallgatók és hívek között némi 
különbséget. 

Midőn tehát én a grófnő megszóllítást és a har-
madik személyben való beszédet alkalmaztam, szintén 
nem valék konfúzióban, mert ennek előtte is már jó idő-
vel voltam szerencsés a hasonló helyzet kívánalmaival 
számot vetni. És én meg vagyok győződve, hogy ha 
cikkiró főrangúak, mágnások körül fogja az esketést és 
konfirmációt végezni, kétszer is meggondolandja, vájjon 
»per te® vagy »per ti® beszéljen-e hozzájuk?! 

Ú g y látom én a jelekből, hogy a »puritanizmust® 
felette jó lesz már határozottan körvonalozni, még pedig 
lehetőleg alkalmazkodva a mai kornak fejlődöttsége, mí-
veltsége és finomabb ízlése követelményeihez, mert ha ez 
sokáig késik az éji homályban, egy némely ember kedv-
telése, most egyikünk, majd másikunk eljárásában s 
beszédében talál olyasmit, a miből rögtön a ceremo-
niáskodás és hűtlenség vádját dobálja reánk; ezt teszi 
már a cikkíró is, hangulatot kelteni akaró ama pontjával, 
melyben a konfirmációi szertartásból a külsőségeket ki-
szorítván, csak a lényeget kívánja fenntartani. 

Itt már ismételve, de százszor is el fogom mon-
dani, hogy én nem tartozom azokhoz, kik a vallást 
pusztán az észbe s nem azzal együtt a szívbe is helyezik 
és keresik. Én a tanítás és meggyőzés mellett a meg-
indítást odaszámítom a vallásos érzés és erkölcsi jó 
cselekedetek tényezői közé. 

Hogy nem állok egymagamra, onnan következtetem, 
miszerint épen a konfirmációi szertartás végrehajtásánál 
általam alkalmazott részletek nem az én kezdeményezés 
semre szerepelnek. Egy Török Pál, egy Székács József és 
több más kiváló lelkipásztorok nyomdokaiban igyekez-
tem én járni ezen a téren ; kik bizonyára tudták és 
érezték, hogy míg gyarló emberek lelki gondozásában 
fáradoznak, nemcsak a lényeget kell folyvást hangoz-
tatni, hanem hogy azt annál biztosabb győzelemre 
vezethessük, külső jegyek és cselekedetekben is láthatóvá, 
így mintegy erősebb hatásúvá kell tennünk, a minthogj ' 
édes Idvezítőnk is a keresztség és úrvacsorájára nézve 
nem állapodott meg a lényegnél, hanem azokhoz külső 
jegyeket és cselekedeteket is jónak látta kötni, mely 
külsőségek ezen krisztusi szertartásokat ís kétségkívül 

ünnepélyesebbé s üdvösebb és tovább megmaradó befo-
lyásúvá teszik. 

A »Zsinati törvények® 109-dik §-ában világosan 
becikkelyeztetett, hogy a lelkipásztorok kötelessége »a 
confirmációt egész ünnepélyességgel végezni.« Hogy ezen 
törvényben és törvény által követelt ünnepélyesség miben 
határozódik? azt valljuk meg, sem én, sem a merev puritá-
nusok nem olvashatjuk ki abból; de annyit igen is jelent és 
kiván ez a törvény, miszerint a konfirmáció ezentúl ne 
oly módon végeztessék, mint a hogy azt némelyek 
végezték, mások pedig épen elhagyták. 

Hogy legyen egy irányadó hivatalosan közrebo-
csátott liturgika, azt mindnyájan óhajtva várjuk, de én 
ennek életbeléptetésére sem vagyok azon nézetben, hogy 
a mi Kutya-Bagoson megjárja, azzal elégedjenek meg 
Budapesten is, vagy a mit a budapesti mívelt és intelli-
gens hívek lelki szükségleteinek kielégítése megkíván, 
ugyanaz alkalmaztassák Kutya-Bagoson is. Itt már, t. i. 
az alkalmazásnál a hívek értelmi míveltsége, szív nemes-
sége, továbbá az egyes kiváló helyzet is kell, hogy figye-
lembe vétessék. 

Mindezekről — azt hiszem — annak idején és 
alkalomadtán gondoskodni fognak majd, a hitfelekeze-
tünk külső és belső ügyeit — a mily nagy bölcsséggel 
és vigyázattal, épen oly odaadó lelkesedéssel —• kor-
mányzó férfiak, kik is e téren alkotni és tenni, mind 
hivatással, mind jogosultsággal bírván, hozhatnak, sőt 
hoznak is oly szabályokat, melyeknek körén belől sem 
a puritánoknál, sem szerintük az az ellen vétőknél nem 
csinálódik »Confusio idearum.® 

(E cikk első felében az 1351. lap második kikez-
désének 11-ik sorában »kettős® szó helyett »kettőt« 
olvasandó s ugyanezen kikezdés utolsó előtti sorában az 
»alkalmával® szó után következő mondat így igazítandó 
ki : »s nem templomban szolgáltattatik ki.®) 

Sütő Kálmán, 
bereg-somi lelkipásztor. 

bokon. Legyen-e vagy ne legyen tanítói képesítés a 
theologián ? Újítás, amely előtt a modern haladás szel-
lemének meg kell hajolni, hogy ha jó ; de minden ósdi-
ság nélkül is el kell dobni, hogy ha rosz. 

Az eszme megpenditője itt e hasábokon úgy szólt, 
mintha az egyház és a felekezeti iskolák között egy foly-
vást nagyobbodó űr tá tongana; mintha ezen ür elő-
jele volna annak, hogy a népiskolák leszakadni készül-
nek az egyház testéről, s majdan bolygó meteorokként 
akarnának kóvályogni az állami, községi és felekezeti 
iskolaszervezetek eszméi között ; e tátongó űrben az 
egyház részén a lelkészt, az iskola részén pedig a tanítót 
szinte látja is már, amint emez menleni próbálja még 
a távozó egyházrészt, de hiába, mert a taíntó neki vetette 
lábát az anyatestnek. 

A népiskolák felett ma általános a vád, hogy 
produktumaik a vallásos zománc nélkül, de annál vílág-
polgáriasabb szellemmel adatnak ki az életnek. Vád az 
is, hogy tudományos ismeretek tekintetében nem ruháznak 
a mai népiskolák annyit a gyermekvilágra, mint azelőtt, 
tán a régi rektóriák idejében. És e vádak sodrán a lelké-
szek indíttatva vannak serkentő, buzditó, szorító, sőt kény-
szerítő ráhatással neki szalasztani a tanítót az iskolai 

I S K O L A Ü G Y . 

A theologiai tanképesítés. 

Két jó rosta tisztáját láttuk ez eszmének e hasá-



tökély ideáljának. Úgy de a tanító visszafelesel a lel-
késznek s azt mondja neki: »nem ért tisztelendő ur a 
népiskolai működéshez, nincs hozzá diplomája.® 

Egy feltevés járult még kétségtelenül az iskolák 
feletti vádhoz, valamint a pap és tanító közötti viszony 
ilyen rajzához; az: hogy a lelkészi kar minden egyese 1 

kifogástalanul gyakorolja felügyelői, vezérlői tisztét a ta-
nítók s iskolák felett. így, főszempontokban a tanítói kar 
dresszurája céljából született meg a theologiai tanképesités 
eszméje. 

A replika azonban, Anonymus névvel, nem így 
mérlegeli, hanem mint kettős célt jelző ideát. S azon 
meggyőződéssel, hogy egy pálya egy egész embert 
igénybe vesz, a theologia paedagogiai pensumából 
utat mutat arra, hogy a lelkész kezébe vévén a val-
lásoktatást in praxi az iskolában, tanító diploma nélkül 
ís elismerendővé és tiszteltté tegye vezérlő befolyását a 
népoktatásban. A tanképesítés eszméjét kárhoztatja, mint 
olyant, a melylyel egy kurzus alatt papot is, tanítót is 
selejtest képez az iskola egy személy kétoldaluságában. 

Es valóban egy pálya egy egész embert igényel. 
Ezt aláírja minden lelkész, aki hivatásának teljes tuda- i 
tában betölteni akarja azt a tért, amelyet a papi állás 
neki nyúj t ; aki nem elégszik meg a prédikációk gépies 
leőrölése mellett a matrikulák vezetésében kulmináló 
munkálkodással. Aláírja minden tanitó is, aki a leckék 
kicérnázásán s felkérdezésén kivül egyebet is tart céljául 
a tanítói hivatásnak. 

Akik tanítói pályára készültek s hivatásuknak kellő 
öntudatával működnek már ma szerte az Lskolakban, azt 
hiszem, azok közül nagyon sokan érzik és tudják, hogy 
a tanítóképezde legkiválóbb tanereje mily keveset adhat 
3, mondjuk 4 év alatt a hajlamból odaadó szorgalmú j 
növendéknek is ahhoz képest, amennyi tudományos 
ismeretekből is, a nevelési és oktatási speciális tanok ága-
zataiból is szükséges a gyakorlati tanítói, céltudatos 
működéshez. És azt hiszem, hogy a theologia mostani 
tananyagával szintén nem ad perfekt tudományt, amelyre 
a tökélyésbülésnek a papi hivatás tekintetében legalább 
egy köve nem férne még. 

Már ha így van ; ha az egy-egy emberre külön 
számított kurzusok csak a legszükségesebb bázist adják, 
adhatják csak meg az egy-egy ember szakszerű kimű-
veléséhez s ha, amint bizonyos, hogy papi és tanítói 
hivatás a gyakorlati működést tekintve, kapcsolatossága 
s rokonsága dacára eltérőleg kulminál: akkor egyik pá-
lyát a másikba tömni akarni, valóságos mézeskalácsos 
munka volna, ahol formába szorítják a tésztát, s lesz be-
lőle huszár, más formában lesz ló ; most elővesznek egy 
duplaformát s kikerül belőle a lovas huszár. 

Azok az érvek, amelyek 'az érettségi bizonyítvány-
ból is közvetlen just kívánnak adni a thologia tanítói 
diplomájának s két hónapi tüzetes készülési időt juttat-
nának a papnövendéknek az oklevél megszerzéséhez : 
a mellett, hogy szerfelett kicsinylik a tanitóképezdék 
tananyagát, kétségbe vonják a szakképzés tekintetében 
való jelentőségét Ís ; mig másfelől a lelkésznövendékek-
nek, csupán annál fogva, mert magasabb fokú tudomá-
nyosság, képzettség jelzi a theologia kurzus végét, hát azért 
csupán, mert lelkészek akarnak lenni, oly köpcös szel-
lemi erőt, oly képességet tulajdonítanak, hogy az a 
külön tanítói tudomanvt szőröstül-bőröstül benyelheti. 

Nem ugy van pedig ; nagy falatnak hosszú mad-
zagja van, mely a tanítót az élet végéig vezeti Ma már 
nem csak a jó pap tanul holtig, hanem a jó tanító is, és 
mindegyik mást tanul. Ily tekintetek mellett a tanítói 

pályát abszorbeáltatni a theologiával: túlterhelése volna 
a theologiának. 

Ha pedig a »kényszerűségi* tekinteteket vizsgál-
juk, azokból az a szükségesség látszik feltűnni, hogy a 
lelkész a tanító előtt, kezében a tanítói diplomával 
imponáljon, s hogy az állam által elismerendő okmány 
legyen minden áron, amelylyel a lelkész iskolát dirigál: 
ehhez ugy tetszik, az érvelések nem is nagyon kívánják 
a tanítói ismereteket olyan tövéről hegyére ; annyi ki-
világlik, hogy aránylag nem oly terjedelmesen, mint 
például a theologiai ismereteket a lelkészi diplomához. 

Ámde, ha így menne a tanítói oklevél osztogatása, 
mire méltatná azt a pap kezében először maga a tanító-
ság ? mire volna becsülhető akkor nevelési szakiskolánk, 
a tanítóképezde, amelynek fakulta'ivitását fejlődésben 
látni büszkesége a szuperintendenciának ? és vájjon mit 
szólna ily rendszerre ugy az állam, mint a közvélemény : 
nem azt mondaná-e, hogy humbugot űz a kerület a 
tanitói oklevél osztogatásával ? És csupán azért, hogy 
a tanítónak torkán fojtsák azt a kifejezést, hogy nem 
ért hozzá, nincs diplomája. 

Én azt hiszem, ha vannak kifogásolható tanítók, 
helylyel közzel lehetnek a lelkészek között is egyesek, 
akiknek modora nem épen felel meg annak, hogy 
szeretettel, szelídséggel vezérelje a tanítót. Ha ilyenek 
vannak most, egy tanítói diploma a lelkész kezében 
nem változtathatja még meg az egyéni jellemeket. 

Van még egy oldala a dolognak, amit diplomá-
val betakarni szintén nem lehet. 

Népiskoláink általánosan hordozzák a vádat, hogy 
vallásosságra nem nevelnek. Es e vád szembe állítja 
korunk iskoláival a régebbi idők vallásos, buzgó népét, 
mely' akkoron még erkölcsösen, vallásos érzéssel és 
egészséges értelemmel került ki az iskolákból, pedig 
akkor akadémikus rektóriák vo l t ak . . . stb. 

Valószínűleg táltosok voltak az akkori rektorok, 
ha a tanítók szakképzettségének különbözetében kere-
sendő a változás oka; vagy talán lelkiismeretesebb 
tanítók voltak a régíek, mint a mostaniak, a mikor 
még a lelkészek sarkalásaira sem volt szükség, sem 
lelkész-tanítói diplomákra ? 

Aligha áll egyik is. Ki tehetné fel, hogy ma is nin-
csenek kitűnően kezelt iskolák ? Vannak a sok rosz között 
is bizonyosan, amelyeknek kezeléséhez nem férhet a kár-
hoztatás szava. 

Ám ha vannak, ezekkel tegyünk összehasolításokat 
a régi időkre. 

Régebben 8—9 éves korában kezdte gyötörni a 
gyermek a silabizálást; azután irás, olvasás és számoláson 
kíviil tanult kompakt vallástudományt s tanulta a hármas 
kistükör szintén kompakt reális tananyagát; tanulta pe-
dig az egyes osztályok éles penzum-kihatárolása nélkül 
14—15 éves koráig. 

Ma 6 éves korában már egy éves b© penzum néz 
a gyermekre, azután a második, harmadik . . . . hatodik 
évi tananyag szaporodólag annyifé'e külön követelt tár-
gyakkal, hogy a jó tanuló a hatodik év végén ott áll 
ismeretekben, a hol a második középiskolás gyermek a 
latin nyelv kivételével. De azért ily eredmény mellett 
mégis azt állítom, hogy a régi iskola végzett növendéke 
okosabb. Miért ? — mert 15 éves koráig tanult a szó 
kellő értelmében, s érettebb észszel fogta fel az ismeret-
ágak különféleségeit. 

És ma két különböző intencióju felügyelet húzza 
kétfelé a tanító munkásságát. Az egyházi felügyelet a 
vallástudományt sürgeti minden ágában osztályok penzu-
ma szerint, lefoglalván az énektanítás és gyakorlás, az 



ima tanítás és gyakorlás tetemes időszükségletét. Az 
állami felügyelet pedig kárhozkodik, ha elég idő nem 
jut a reál tantárgyak osztályok szerinti rendszeres fel-
dolgozására. S a huzavonában mi a tanító működése 
felett egyház és állam között igyen foly, egyik konzisz-
toriummal, másik minisztériummal fenyeget. S mit tegyen 
a tanító? Lehetetlen, hogy két úrnak teljesen tetszésére 
munkálkodhass ék. Régen az állam nem ügyelt fel az egy-
házi felügyelet ellen. Ma úgy van. 

Nézzük aztán a népek erkölcsiségét ma a régihez. 
Régen az isten áldásával kisérte az anya gyermekét az 
iskolába ; ma Isten káromlás tör ki szájából, ha meg 
kell magát fosztania baromfipásztorától az iskola miatt. 
Azelőtt telve voltak a templomok is buzgó hívek sere-
geivel : ma ki okozza, hogy konganak ürességtől a szent 
falak ? Bizonynyal nem a tanító. 

Az iskolák szellemi nívójának a mai mérlegeléséhez 
a régebbi iskolák szolgálnak rendesen zsinórmértékül. A 
kritika azonban rendesen figyelmen kívül szokta hagyni 
azt a körülményt, hogy ma általános iskolakötelezettség 
van, az előtt pedig nem volt. Ma nevelt és neveletlen, 
fejlődött és fejletlen gyermekek raja halad egy csoport-
ban ; természetes, hogy többnek kell így lenni a selejtes 
ijutaléknak is, mint régen, a mikor hajlam nélkül nem 
gen kényszerítettek senkit az iskolába, s a mikor az 
iskolát nem látottak jutaléka kívül maradt az iskola 
kritikáján. 

Az a kérdés már most, hogy amidőn az iskolák, 
ha középszei ű eredményekkel is, működnek a tanítók 
tehetségétől telhetőleg kétféle felügyelet követeléseihez 
képest ; és midőn e mellett országos a megdöbbenés a 
felett, hogy a templomok üresek, hogy a nép hidegül 
vallásos buzgóságában és a felekezeteknek egyre nőnek 
nazarénus és baptista gombakinövései, konganak pedig 
a templomok és nőnek a gombakinövések a régi iskolák 
volt növendékei, az érett korúak miatt és által: mi 
szükséges ily jelenségek között inkább, tanítói diploma-e 
a theologusoknak, vagy az, hogy a lelkész vegye magá-
hoz az állam által korlátozott vallásoktatást? 

Nem akadhatna itt meg az ellenérvelés azon pont-
ján, mely ilyetén vallásoktatási rendszert néhány nagyobb 
egyházunk iskoláinál bajosnak mond; ha az ily egyházak 
szükségszerű szervezet létesítéséig kivételes he lyze te iké 
peznének is a lelkész és tanító vegyes oktatásával, a 
kisebb egyházak iskoláinak nagy tömege kiáltó szóval 
hívogatja a lelkészi kart, hogy a vallásoktatáshoz, a 
hitelmezéshez való természetes közük és speciális joguk-
kal álljanak a cselekvés, a gyakorlati működés terére, 
s segítsék megvédeni a vallásos szellemet, már a nép-
iskolából kihatólag. 

Hogyha ez megtörténik; ha a lelkész apostoli 
munkája leszen a vallásoktatás, óh akkor de sok vád fog 
önmagától lehullani a tanítókról 1 

Először is tapasztalni fogja a tanítókat most kár-
hoztató lelkészi felügyelet, hogy a hitélet romlására 
törő korszellem ellenében utópiák után kergette a tanítót, 
midőn a régi iskola és tanrendszer eredményeit köve-
telte az új tanrendszer produkciójában a generációnak 
úgy az ismeretekben való nézletkörét, mint vallásos buzgó-
ságot illetőleg. 

Leszáll akkor a lelkészi felügyelet a bürokratikus 
dirigálás polcáról az érzéki tapasztalás terére, látni a 
korszelemmel viaskodó népiskolát, tapasztalni a helyzetet, 
a viszonyokat, a melyek ma befolyásoljuk a vallás-er-
kölcsi nevelés sikerét és látni azt, hogy jó részben 
indokolatlan az az aggodalom s az a vád, hogy a tanítók 

közönynyel, léhasággal a felekezeti iskolák elzüllesztésére 
működnek. 

És ehhez nem kell különös diploma sem; az állam 
külön tanítói diploma nélkül is elismeri a lelkészek vallás-
tanítási jogát. A tanítói kar pedig — ki kételkednék 
azon — ha papját mellette, előtte munkálkodni látja az 
iskolában, hogy szeretetteljes ragaszkodással ne követné 
akkor praktikus tanácsait s ne akarna büszke lenni arra, 
hogy buzgalomban nem marad hátra lelkésze mögött? 

Nem vagyok elfogult, hogy be ne ismerném, hogy 
az aranynak is van salakja, hogy a tanítói karban is 
vannak diszkvalifikálható egyének ; lehetnek a praeparan-
diáknak néhány év előtti népességi szilaj versenye mia t t ; 
ámde az ilyenek ellenében a tanítói kar már-már nivóra 
emelkedő intelligenciája maga emeli fel szavát, s kiáltja, 
hogy : sepiűt a szemétnek 1 

Kalma István. 

T Á R C A . 

A m e g i s m e r h e t l e n . 
Első fejezet. 

Vallás és bölcsészet. A megismerhetlen elméletének képző-
dése s viszonya a valláshoz. 

(Folytatás.) 

Az ismertetett irány nyomait már az ó-kori bölcse-
letben megtaláljuk, de legtöbb és legszámottevőbb híveket 
mégis az új-kori bölcsészek s különösen a jelenkor filo-
zófusai között számlál, a kik törekvésének és működésé-
nek célpontját éppen a Megismerhetlen elméletének mód-
szeres kidolgozása képezi. Ezen elmélet hát már azon 
okon is nagy fontossággal bír reánk nézve, hogy köz-
vetítő akar lenni azon két egyaránt hatalmas és össze-
férhetlennek látszó irány között, a melyek közül az egyik 
a vallást csaknem mindig hathatósan támogatta, a másik 
meg irányában állandóan ellenséges érzületet tanúsított. 
De ezen fontosság még inkább növekedik, ha azt látjuk, 
hogy a Megismerhetlen elmélete magában foglalja a 
vallás és tudomány közötti viszony ősrégi problémáját, 
sőt hogy azzal egész terjedelmében összeesik. Hogy erről 
meggyőződjünk, elég lesz ez irány főbb képviselőinek: 
az ó-korból Protagorasnak, az új-korból pedig Hume-, 
Kan t - és Comtenak nézeteivel röviden megismerkednünk. 

A zofista Protagoras (a legnagyobb valószínűség 
szerint Kr. e. 481—411) jó ideig, mint általában a zofisták, 
nem igen részesült méltatásban, azonban Grote s különö-
sen Laas : s Idealismus und Positivismus* című művében*) 
a kellő helyet igyekeznek számára biztosítani a bölcsészet 
történelmében s Laas őt egyenesen a pozítiv bölcsészet 
első harcosának nevezi. Bölcsészetének, melyet fővoná-
sok'oan Plátó és Diogenes Laertius őriztek meg számunkra, 
alaptételét Diogenes Laertius IX. 51. szerint a következő 
tétel képezte: jrávvcov yQr^iártov pítoov avdqojjtog, tcov 
f.iev ovtíov cog sori, tüv dé ovv. ovtcov cog ovv. íütiv. 
(Minden dolog mértéke az ember, a létezőké, hogy 
vannak, a nem létezőké, hogy nincsenek). Ehhez járul 
még Portagoras egyik iratából Platónál **) idézett eme 
monda t : oia pev tvMöxa égői qaíveiai, zoiavia uiv tonv 
igoi, (na dé oot, xotavxa óé av ooí. (Minden olyan szá-
momra, a milyennek előttem látszik, s olyan számodra, a 

*) Lásd idevonatkozólag s általában Protagorast illetőleg Ueber-
weg: »Grundriss der Geschichte der Philosophie* című munkájának az 
I. kötetét. 

**) Plató. Theáte t 152 a. 



milyennek előtted mutatkozik). Protagoras szerint tehát 
az igazság mértéke az individuum, a miből következik, 
hogy absolut igazság egyáltalán lehetetlen s ismeretünk 
a tetszés vagy nem tetszéstől s az egyéni érzetektől van 
függővé téve. Nagyon természetes, hogy ezen tan kon-
zekvenciája a bennünket érdeklő kérdésre nézve az, hogy 
Isten vagy istenek, mint a melyekről közvetlen tapasz-
talataink sincsenek, nem léteznek s a mennyiben léteznének 
is, általuk megismerhetők nem volnának És csakugyan 
neQi dm v *) című munkájában a következő nézetet 
nyilvánítja: ntbl xCov öetov ovx 1'%cú etőévai, ovd' cog 
eiöiv, ovd tog oly. eioiv ndk'Lu. yao rá yxoXvovra eiőevai, 
7) ő' áörjlórrjg y.al (jnayvg iov 6 fííog tov áv&QWJtov, a 
mely szerint az isteneket illetőleg nem tudhatjuk, vannak-e 
vagy nincsenek ; mert ennek tudásában sok akadályoz 
bennünket, a dolog homályos volta és az emberi élet 
rövidsége. Ezen nyilatkozatáért illető műve nyilvánosan 
elégettetett, s ő maga, mint istentagadó Athénből me-
nekülni kényteleníttetett. 

Míg Protagorásnál a Megismerhetlen elméletének 
csak homályoskör vonalaival találkozunk, addig Hume**) 
az ok okozati összefüggés tapasztalati jellegének vitatása 
által minden ismeretet kizárólag a tapasztalatra korlátoz 
s az á'talános és szükségszerű igazságok létezését, vala-
mint az érzék feletti létét és megismerhetőségét határo-
zottan tagadásba veszi. Idevonatkozó nézeteit főművének: 
»Enquiry concerning humán understanding (Vizsgálat az 
emberi értelemre vonatkozólag) XII. fejezetében a követ-
kezőleg foglalja Össze. 

Az egészséges értelem elkerül minden mély és 
messzeható kutatást s a közönséges életre és oly dolgok 
vizsgálatára korlátozza magát, a melyek a napi teen-
dőkhöz és tapasztalathoz tartoznak. Ezen értelem ama 
fenséges tereket a költőknek és szónokoknak engedi 
át, a kik tetszésszerint felékesíthetik ; avagy a papok és 
politikusok mesterfogásainak A ki a filozofiához 
vonzódik, ennek dacára folytatni fogja vizsgálódásait; 
mert az ily foglalatossággal járni szokott gyönyör mel-
lett jól tudja, hogy a filozofiai tételek csak szabályozott 
és okadatolt tárgyalásai a közönséges életnek; azonban 
sohasem jöhet kísértetbe, hogy ezen határon túl lépjen, 
mihelyt az erre szolgáló tehetség tökéletlenségéről, s'/űk 
korlátairól és megbízhatlan működéséről megemlékezik. 
Nem vagyunk képesek kielégítő okát adni, hogy miért 
hisszük ezer próba után, hogy a kő leesni, a tűz égetni 
fog ; miként remélhetnénk hát a világ eredetéről s a termé-
szetnek kezdetétől az örökkévalóságig tartó állapotáról 
bármennyire is kielégítő ismeretet szerezhetni ? Vizsgáló-
dásunk körének ezen korlátolt volta m'inden tekintetben 
oly világos, hogy a lélek természetes erőinek legfelüle-
tesebb vizsgálata s a tárgyakkal való összehasonlítása 
teljesen elég arra, miszerint figyelmünket ezen korlátokra 
irányozzuk. Csakis ekkor fogjuk a tudomány és vizsgáló-
dás valódi és sajátságos tárgyait feltalálni. — A szigorú 
bizonyítás vagyis az észtudomány egyedüli tárgyainak a 
nagyság és a szám látszanak; minden kísérlet, az isme-
ret eme tökéletes módját ezen határokon túlterjeszteni, 
csupa szőrszálhasogatásra és csalódásra vezet Min-
den más vizsgálat czakis tényekre és valaminek meg, 
vagy nem létére vonatkozik, a mik nyilvánvalólag nem 
bizonyíthatók be szigorúan. Ha valaki ezen elvek hatása 
alatt — így fejezi be szerzőnk idézett munkáját — te -

*) Diog. L. IX. 51 és Plató Theat. 162 a. 
**) Hume a legújabb időig, míg Kantnál is mint skeptikus 

szerepel, napjainkban azonban különösen Kirclimann, Dühring és Riehl 
erősen hangsúlyozták, hogy ő nem a skepticiztnus, hanem a reaiismus 
hívének tekintendő. 

kintené át a könyvtárakat, minő pusztítást kellene azok-
ban véghez vinnie 1 ? Ha p. o. valamely theologiai, vagy 
metafizikai munkát vennénk kezünkbe, csak azt kellene 
kérdeznünk: Tartalmaz-e az a tiszta gondolkozásból eredő 
vizsgálatot a nagyságok és számok felől ? Nem. Tartal-
maz-e az a tapasztalatra támaszkodó vizsgálódást a tények 
és meglétre vonatkozólag f Nem No egyenesen a tűzbe 
vele ; mert akkor szorszálhasogatáson és szemfényvesz-
tésen kívül egyebet nem tartalmazhat. 

A Megismerhetlennek legteljesebb elméletével Kant-
nál találkozunk, a ki módszeresen és a megismerő tehetség 
legelrejtettebb titkainak felszínre hozatala által igyekszik 
az ismeret határait pontosan megállapítani Idevonatkozó 
nézeteit főmunkájában, a »Kritik der reinen Vernunft«-
ban találjuk kifejtve, melynek tartalma a következő 
három tételben foglalható össze*): 1. Tudásunk a ta-
pasztalat körére van korlátolva; absolutról, mint a mely 
a tapasztalatban már fogalmánál fogva sem lehet adva, 
semmi ismerettel sem bírhatunk. 2. A tapasztalat alá 
eső tárgyakat sem ismerhetjük meg úgy, a mint azok 
önmagukban léteznek, hanem csak a mint előttünk föl-
tűnnek, miután az általunk tárgyaknak nevezett dolgok 
semmi olyast nem tartalmaznak, a mi eredeti mivoltuk-
hoz s ne a? érzéklő alanyhoz tartoznék.**) 3. Ha az ér-
telem a tapasztalat határain át akar lépni, a legnagyobb 
ellenmondá.sokba bonyolódik. A régi metafizika kedvenc 
tárgyai, a lélek, világ, Isten eszméi nem egyebek, mint 
az ész produktumai, a melyek nagyon értherőleg, sőt 
szükségszerűleg állottak ugyan elő az ész mivoltának 
megfelelőleg, de a melyeknek a tapasztalatban semmiféle 
valóság nem felel meg. Ha mégis minden áron objectiv 
reálitást akarunk azoknak tulajdonítani, csupa logikai 
képtelenségekre bukkanunk, a melyek addig nem is 
kerülhetők el, a míg ezen eszméknek nem csupán regu 
lativ, hanem constitutiv azaz ismeretszerző becset is tu-
lajdonítunk. 

(Vége köv.) Horváth József. 

K Ö N Y V I S M E R T E T E S . 
Erkölcsi rajzok az emberi természetről. Egy sor 
egyházi beszéd. Irta: Mihályi Károly. Sajtó alá ren-
dezték és kiadták néhainak a tanítványai. Második kötet. 
Az évi beszédsor második fele. Ara 1 frt. Nagyenyed, 
1887. Vokál János könyvnyomdája és bizománya. 156 lap. 

Az i88o ik évben elhunyt nagyenyedi lelkésznek 
és philosophiaí tanárnak a nagyhírű és kiváló tudományos 
képzettségű Mihályi Károlynak tizennyolc beszéde van 
előttünk, melyeket volt tanítványainak kegyelete bocsá-
tott most közre. A szeretett és nagyrabecsült tanáron 
csüggő hálás emlékezet a maga adóját jobban és mind 
az elhunythoz, mind pedig önmagához méltóbban le nem 
róvhatta volna, mint e beszédeknek közrebocsátásával. 
A protestáns irodalom csak teljes méltánylással, öröm-
mel és köszönettel fogadhatja e tényt nemcsak azért, 
hogy tanítványai újra felelevenítették a deézsiek és nagy-
enyediek hires papjának emlékezetét, megszólaltatták qt, a 
régen sírban nyugovót, kikeltették a mohosuló hant alól 
egykor magasságokat és mélységeket kutató nagy szel-

*) Vesd össze Schvvegler sGeschtichte der Philosophie* című 
müvének Kant rendszeréről adott nézetével. 

**) Kant ugyanis minden ismeretben két alkotó részt különböztet 
meg, u. m. ismeret, anyagát: az érzeteket s az ismeret alakjait, melyek 
egyúttal annak feltételei is: a tért, időt és a tiszta értelmi fogalmakat. 
Úgy az egyiket, mint a másikat Kant a megismerő alanyhoz tartozékul 
igyekszik bizonyítani, 



lemét, hogy újra tanítson intsen, dorgáljon, világosítson, 
magyarázzon és meggyőzzön, hasson és építsen : hanem 
azért is, hogy egy igazán tartalmas, értékes és szép 
munkával gazdagították az egyházi beszéd irodalmat és 
hogy ismételten alkalmat nyújtottak neki oda tenni a 
sírra teljes elismerésének, tiszteletének és kegyeletének 
koszorúját. 

Mihályi Károly beszédeinek majdnem minden sora 
a tiszta, logikus főt, az élet és lélek mozzanatainak ki-
váló ismerőjét, a józan világnézletű bölcsészt, a szigorú 
moralistát, a hitének tárgyai felett is inkább gondolkozó, 
mint azok mysticismu^ában elmerengő embert és inkább 
az értelemhez és akarathoz, mint a kedélyhez szóló igazi 
erkölcs-predikátort árulja el. Textusait igaz, hogy a 
legtöbbször csak mottókkul használja és nem alapigékül, 
e szó közönséges értelemben; de azért erős logikája min-
dég megóvja őt attól, hogy csak egyszer is kilépjen azok 
gondolat-köréből. Felosztásai érdekesek, sokszor merészek. 
Tárgyalását bizonyos oly erő hatja át épen a gondola-
toknak szoros, láncolatos egymásutánjánál fogva, hogy 
érdeklődésünket elejétől végig lekötve tartja, mintegy 
foglyul viszi magának. A mint megszólal, felkelti az ér-
deket, mert nincs jó formán a 18 között egyetlen be-
széd is, mely -ne alkalmi volna. S e tekintetben majd-
nem az első egyházi beszéd gyűj temény ez az újabb 
irók művei között, a melyben megvalósítva látom ama 
már sokszor kifejezett, gyakran hangsúlyozott nézetet, 
hogy igazán jó prédikációt, a mely aztán a közönséget 
is érdekelje és építse, csak úgy lehet írni, ha az egy-
szersmind alkalmi is, azaz ha akár gyülekezetünknek, 
akár — de ez már csak igen-igen ritka esetben — ön 
magunknak viszonyai adják mindig kezünkbe a tárgya-
landó thémát s nemcsupán azért beszélünk, mert vasár-
nap van. A torony tetejéről egy munkás leesik s ször-
nyet hal, — hát beszél arról, hogy ^szeretjük az életet 
és mégsem kíméljük.* A nagyenyedi gyász napok emlék 
napján beszél a szenvedések hasznáról; iskolai év elején 
s lelkész választáskor az iskoláról; ősszel az emberi élet 
őszéről, »az öreg kor elönyeiről« ; nem számítva ide az 
adventi, karácsonyi és sylvesteri beszédeket. 

Mintha csak az anatómus asztalára tenné az em-
beri lelket, úgy boncolgatja annak redőit, mutogatja 
bámulatraméltó emberismerettel a tettek, érzések és 
gondolatok titkos rugóit és mintha csak külön adatott 
volna neki a sziveket és veséket vizsgálni, úgy beléjük 
tekint s ezzel a nagy psychologiai mélyelműséggel és 
a mindennapi életből vett találó érveivel győz meg. 
Nem a szívnek pillanatokra való elragadtatását és az 
azoknak több kevesebb időre való elhatározását célozza, 
hanem fel akar világosítani; az értelem előtt érthetővé 
kívánja tenni a nehezen felfoghatót is ; meg akar győzni, 
hogy aztán értvén és megyőződvén valamely igazság 
felől, akként cselekedjünk és pedig állandólag cseleked-
jünk úgy, nem a szív háborgásaira, hanem az ész józan 
tanácsára hallgatván. O maga is erre hallgat, mert szó-
noki heve soha sem ragadja el, túlzásokba soha nem 
csapong s a hatást nem vadássza. Mesterileg festi a 
valót — s ebben realista, mert egyetlen vonást sem tesz 
képeire, melyeket ne az életből venne ; de ép ezért látja, 
tudja, hogy ez élet csak árnyéka egy nemesebbnek, 
felségesebbnek, és ekkor ép oly igazán, az erős meg-
győződés hangján mutatja fel ez eszményt s a hozzá 
vezető utakat s ebben idealista. Csak a ki a valót úgy 
ismeri, mutathatja fel az eszményt is igazán. Egyszer-
egyszer aztán érzései szárnyat öltenek, magasabb regiókba 
repül, költői ihlet szállja meg s az az iró, a kinél különben 
érzései is az agyon szűrődnek át, gondolatait szivén 

ereszti keresztül s tart egy olyan beszédet, mint a minő 
itt pl. XVI. beszéd, mely igazi ünnepélyes, magasztosult 
hangulatban van irva. De ekkor is a homályos mysti-
cismus körébe nem megy át. (pl. 130. 1.) Semmivel nem 
jellemezhetném prédikátori egyeniségét jobban, mint a 
mit a 95. lapon ő maga mond : »Nincs Jézus tiszta val-
lásának egyetlen cikke is, melyet csak hinni kelljen és 
nem egyszersmind, sőt még előbb, által is látni; nincs 
az erkölcsiségnek egy parancsolata is, melyet mielőtt 
teljesítnék, okait, módját, eszközeit meg ne kellene vizs-
gálnom !« íme ez az ő prédikátori hitvallása. 

Hogy mily erővel s mennyi lélektani és életisme-
rettel tudja a lelket boncolni, ott van a IX. beszéd, mely-
ben a szív és ész viszonyáról s ezek köréről beszél, 
nagy szónoki eloquentiával, erős vallásos hittel és prag-
matismussal párosultan. Valódi prófétai, kemény, szigorú 
ítélet Erdély története felett az, mit a 81. lapon mond 
és gyönyörű az az általánosabb, magasabb eszmére való 
felemelkedés, midőn a 82. lapon azt kérdi: »Haladott-e 
az emberiség vagy egy lépést a közbékesség, a testvé-
riség országa felé ?« Ez egyike a legszebb beszédeknek, 
hozzá még csak a XIV. és XV-ik beszédek hasonlók 
magasan szárnyaló gondolataikkal, mesteri irályukkal és 
ünnepélyes hangulatukkal. Ez utóbbiban pl. kitűnően 
van festve Jézus kora és az akkori társadalom s felséges 
jellemképet ad Jézusról a rajta csüngő imádat színeivel, 
megvilágítva égi glóriával. Vagy mily szép a XlV-nek 
bevezetése a maga közvetlen egyszerűségével s mély 
vallásosságával. Ha terem nem engedi, hogy az egészet 
közöljem, mutatványt meg sem kisérlek adni. Ugyanezen 
okon a Keresztelő Jánosról adott ama kitűnő jellemzésre 
is, mely a XIII. beszédben van, csak épen rámutathatok 
arra a mélyen járó fejtegetésre, melylyel eme látszó-
lagosan paradox tételről beszél, hogy »aki erkölcsileg 
önmagához szigorú, az mások iránt kimélő.« Ez a beszéd 
parallel az V.-el, ezt mintegy kiegészíti. Még más, így 
egymást kiegészítő két beszéd is van e kötetben, t. i. a 
VIII. és a XVII-ik, melyek mindketteje ama főgondolat 
körül forog, hogy honnan az a jelenség, hogy életünket 
mulandónak látjuk és mégis úgy élünk, mintha ez örökké 
tartana. És nem őrizzük eléggé? És a midőn e kérdésre 
a feleleteket keresi, a VIII. beszédben egy meglepő, merész 
s nagy gondolatot mond k i : »Nem őriznők-e« — így 
szól — »sokkal félénkebb vigyázattal, nem költenők e 
sokkal fösvényebben az életet, ha annak, a mi bennünk 
gondol és akar egy sorsa lenne e durva testtel ? Felá l -
dozhatnók-e e földi léteit, ha lelkünk mélyében nem 
rejtene ama sejtelem, hogy nem áldozunk fel benne 
mindent? lenne-e a léleknek elég bátorsága lerázni ma-
gáról e testet, ha nem sejtené, hogy csak ruhát változ-
ta t? Nem aai 1 épen az, hogy e testi életről lemondha-
tunk, oda látszik mutatni, hogy jobb részünknek élete 
nincs válhatatlanul e pár borítékhoz kötve 1 íme egy új 
bizonysága a sirontúli léteinek 1« stb. Minduntalan reá 
mutat a természeti és az erkölcsi világ törvényeinek 
ugyanazonosságára s igen találóan világosítja meg ama-
zokkal ezeket (112. 1. 123. 1. stb.). 

Némi hiányosságot találtam a kidolgozásban az I., 
a IV. és a XVI. beszédekben. Az első több helyütt 
töredékes. A IV. nem kerek egész, némi hiányt érezünk 
utána és pedig a direct alkalmazás hiányát ; míg a XVI. 
az általánosságokban sekélyesül el s csak a befejezés-
ben melegebb, szónokibb. (142. lap). És hogy teljesen 
számot adjak mindazon benyomásokról, melyeket e beszéd 
gyűjtemény reám tett, még azt kell felemlítenem, hogy bár 
e prédikációkban az egész felfogás mélyen vallásos és a 
szentkönyv szellemével sehol nem ellenkezik, mégis hiány-



zik belőlük a bibliai kene t ; alig- elvétve találunk bennök 
egy-két biblia locust, holott a valódi erőt mindég ezek 
adják meg. Ezek nélkül bámulhatjuk a szónok erős logi-
káját, nagy lélektani ismereteit, mély tudományát, szaba-
tos és választékos irályát, gyönyörködhetünk költői hason-
lataiban és érdeklődhetünk nyomra járó eszmemenete, 
okoskodásai i rán t ; de hogy a veséknek és a velőknek 
megoszlattatasáig szólhasson s igazi maradandó benyo-
mást tehessen, az emberi tudomány mélysége mellé az 
isten igéjének menynyei magasságára és felségességére 
van szüksége. Csak az Úrnak lelke termékenyít igazán 
va'lasosan. 

A mű külső kiállítását illetőleg eléggé díszes, 
gondos és általában a kiadók derék munkát végeztek. 
A legmelegebben ajánlhatjuk e beszéd gyűjteményt bő-
vebb tanulmányozásra a t. lelkészi kar b. figyelmébe. 

Kenessey Béla. 

B E L F Ö L D . 
A szatmári egyházmegye őszi közgyűlése. 

A szatmári egyházmegye október 17. és 18-dik 
napjain, a szatmár-németi ev. ref. hitrokonok tanácster-
mében tartotta a már előzetesen meghirdetett 470. számú 
esperesi körlevél szerint jelzett Őszi közgyűlését. Egy-
házmegyénk gondnoka, nagyságos Izsaák Dezső ország-
gyűlési követ, több rendbeli elfoglaltatásai miatt jelen 
nem lehetvén : idősb Kiss Áron veterán esperesünk mellé, 
világi társelnökül e gyűlés tartamára, mint legidősb 
világi tanácsbirót, dr. Farkas Antalt ültette a gondnoki 
székbe a bizalom. Esperesünk a gyűlést buzgó, s a ta-
nácskozásra Isten áldó kegyelmét kérő imával nyitván 
m e g : kezdetét vette a tanácskozás. 

Mielőtt a tanácskozás tárgyait, fegyelmi ügyeket, 
rendes egymásutánban elősorolnám: megjegyzem, hogy 
részint a kellemetlen folytonos esőzés, részint a küszöbön 
álló szüreti alkalom miatt, e gyűlésen leginkább azok 
jelentek meg, kiknek ügyeik, bajaik voltak, kivételével 
a kétrendű tanácsbiráknak. 

Mint egyházi tanácsbírák s jegyzők jelen voltak : 
Illyés István főjegyző s tanácsbíró, Kalós Péter jegy/ő, 
Berki István, Bartha Zsigmond, Szarka Boldizsár, Tabajdi 
Lajos. 

Mint világi tanácsbírák jelen voltak Gacsályi Lajos, 
Csepelyi Miklós, Vályi Árpád, Hermán Mihály világi 
jegyző, Varga Antal egyházmegyei ügyvéd. 

Elsőben is felemlítette esperes úr az Úr szöllojében 
40 évig munkálkodott Varga Lajos panyolai lelkésznek, e 
hó 11-én történt halálát. A segítség Album megvételére 
vonatkozó püspöki ajánló felhívást. 

A himlőoltásra vonatkozó miniszteri rendeletnek, 
10 frt pénzbírság alatt leendő foganatosítását. 

Az egyetemes névtárnak 2 frt 40 krért leendő 
megszerzését. 

1716. számú püspöki megkeresés folytán, Nagy 
József és Kecskeméti Sámuelnek, egyházmegyénkbe se-
gédlelkészekül alkalmazásokra vonatkozó püspöki ajánló 
leveleit, de a melyeknek szüksége nem forog fenn. 

Protestáns irodalmi társulat pártolását, melynek a 
szatmári ev. ref. egyházmegye 100 frttal tagjává lett, ezen 
kivül egyházmegyénk 12 pártoló tagot számlál. 

Jelentéstétel a kebelbeli iskolák állapotáról. 
A csekei templom menyezetének építése, mely 

iránt a presbyterium a népgyűléshez utasíttatott. 

Fülesdí lelkész szénafizetés ügye, néhai Mándi Jó-
zsef utóda ellen. 

Hasonlóul a tatárfalvai lelkész szénafizetés ügye, 
több évekről való hátralékosok ellen. 

A számos dobi és óvári egyház némely tagjainak 
panaszait lelkészeik ellen. Az első vagyis a szamos-dobi 
panasz elintézésével esperes úr bízatott meg, a máso-
dikra, melyszerínt a lelkész beszéde a templomban nem 
érthető lenne, kimondatott, hogy vádat emelők templo-
muknak jobb akusztikájúvá tételét minélelőbb eszközöljék. 

Kisszekeresen Gyarmathi Gábor rendes lelkészül 
elválasztatván megerősíttetett. 

Az urai egyház segéd lelkész-tanítói állomására 
Szabó Endre volt kisszekeresi rendes lelkész alkalmaz-
tatott. 

Becsák Sándor a dunántúli egyházkerület belső-
somogyi egyházmegyéjében Hencsén lelkipásztorkodott 
társunknak, egyházmegyénk simái egyházában lelkészkedő 
Cseke Bálint atyánkfiával való helyváltoztatási cseréje, 
a két egyház presbyteríuma beleegyezése és a két 
egyházmegye esperesének helybenhagyásával találkozott. 
Egyházmegyei gyüiésileg akadály nélkül megerősít tetett . 

Molnár József simái tanítóvá lett alkalmazása helybe-
hagyatott . 

Ezeket követte a lelkész özvegyi és árvái pénztár-
ról való tanácskozmány. Sajnosan tapasztaltatott, miszerint 
sokan, a tehetős világi hitrokonok közül, önként tett tőke 
ajánlataiknak, kamatait sem fizetik, s némelyeknél a ka-
mat hátralék a tőkét is túlhaladja már. 

Tanítói özvegy árvái pénztárról, noha az elég 
zavartalan ál l : tanácskozni, az érdekeltek megnem jele-
nése miatt, nem lehetett. 

Az egyházmegyei könyvtárügye kerülvén szőnyegre, 
az erre vonatkozó számadás egész terjedelmében be-
mutattatott. 

A főtiszt, egyházkerület ez évi május havában tar-
tott gyűlése altal, mint fellebbezett törvényszéki ügyek, 
az egyházi törvény 244. 267. 271. §-sai figyelemben 
tartásának elrendelésével az egyházmegyére vissza kül-
detvén : következett ezeknek tárgyalása. 

1-ső fegyelmi ügy volt. A fülesdí egyház gond-
noka és presbyterei fegyelmi ügye, mivel esperes úr tör-
vényen alapuló rendeleteinek ellene szegültek, annálfogva : 
gondnok 10, a presbyterek egyenkint 5—5 forintokban, 
12 forint napidij, és 6 forint fuvardíjban egyetemlege-
sen elmarasztalva lettek. 

2-ik fegyelmi ügy volt a csenger-újfalusi lelkész 
közerkölcsiséget tartalmazó fegyelmi ügye, ki is feddésre 
méltónak Ítéltetett, de a melyet vádlók ismét meg felleb-
beztek. 

3 és 4-dik fegyelmi ügy volt csekei lelkész, és ta-
nító fegyelmi ügye. Lelkészre nézve, a fegyelmi bíróság 
a 246. §-sa alatt a tavaszi gyűlés alkalmával hozott íté-
letét megváltoztatva: a 6, alattit ítélte alkalmazandónak. 

A tanítóra vonatkozó tavaszi gyűlésben hozott íté-
letét jelenben is helyben hagyta, mindkét rendbeli íté-
let ellen vádlók fellebbezést jelentettek, ellenben vád-
lottak ezen Ítéletben megnyugodtak. 

Átalában véve a gyűlés kellő higgadtsággal és 
mérsékeltséggel folyt le. Jövőre nézve mégis óhajtandó, 
hogy a »Justitia est regnorum fundamentum* szabály-
nál fogva, tökéletesebbek lenni igyekezzünk, hogy min-
denek ékesen és jó renddel legyenek közöttünk: Pál apostol 
Kor. i-ső levele XIV. r. 40-ik vers. 

Fülesd, 1887. október 21. Filep István7 
fiilesdi ev. ref. lelkész. 



R É G I S É G E K . 
Bornemisza Péter vallásfelekezet! álláspontja. 

(Vége.) 

Az Úr vacsorája felől imígy nyilatkozik 1574-ben 
kiadott prédikációs könyvében 20) : »Nagy bölcs Írástudók 
közül is sokakat láttam, hogy becsülni akarva ezt a szent 
vacsorát, úgy becsülte, mint bálványt és mindazáltal magát 
oltalmazni akarta ama nagy szent jámbor Luther Márton 
Írásával, kinek minden irása iszonyodik a pápai bálvá-
nyozástól, a kenyérnek testére változásától és annak imá-
dásától. Ismét sokat láttam írástudók közül, kik igaz 
méltóságát meg nem adván az Ur vacsorájának, tagadták 
a kenyeret és bort nem Krisztus testének és vérének ve-
lünk való közösülésének lenni, hanem csak puszta kenyér-
nek és csak külső jelnek és emlékeztető pecsétnek, Es ezt 
bizonyítni akarták Kálvinusnak és egyéb doctoroknak 
Írásival, maga még azok is ezerszer feljebb becsültették az 
ő Írásukban« (611. 1.). 

Egy másik beszédében, melyet ugyanazon kötetben 
adott ki, a praedestinatióról is megemlékszik s a követ-
kezőket mondja reá vonatkozólag : *lgaz dolog az, kiről 
sok bizonyság is 'vagyon, hogy választás vagyon és az 
Isten sokat választott magának az örök életre, de a kár-
hozatra senkit nem választott. Azért hamisság és nem 
jó azt mondani, hogy Isten némely ehet a kár-
hozatra választottf mert erről nagy sok nyilvánvaló 
bizonyságok vannak, hogy Isten senkinek kárhozatját nem 
akarja. . . A választást mikoron olvasod a szentírásban, 
ne értsd csak egy emberre, kettőre, eme és ama nemzetre, 
mintha amaz egyet vagy ama másikat Isten üdvösségre 
kiválasztana és emezt vagy amazt kárhozatra választana, 
nem ez a választás, mert eféle válogatás csak az Ítélet 
napján leszen; hanem a választást értsed mind a derék, 
szent gyülekezetre, hogy Isten mind elejétől és öröktől fogva 
elválasztotta és elvégezte és elrendelte volna az ő országá-
nak szent gyülekezetét és seregét, mennyivel és kikkel tel-
jék meg az ő dicsőséges lakozó helye. . . Tévelyegnek azért 
mindketten: azok is, kik a mi érdemünket mondják az 
üdvösség okának lenni, azok is, kik a személyekben való 
válogatást vélik annak okának lenni« (426. s köv. 1.). 

Lapokat közölhetnék e prédikációból annak bebi-
zonyítására, hogy Bornemisza leghatározottabban elitélte 
a Kálvin-féle praedestinatio-tant, s e kérdésben is ren-
dü'etlen híve volt a lutheránusok közvetítő nézetének. 
De nincs miért tovább is e tárgynál időznöm, hiszen 
álláspontja az idézett sorokból is kitűnik. 

Vizsgálódjunk már most az után, hogy életének 
alkonyán nem változtatta-e meggyőződését, hogy ugyan-
azon hitet vallotta-e végső éveiben is, mint előbb ? Nem 
változtatta, abban a hitben halt meg, amelyben élt s a 
melyért annyit küzdött, annyit szenvedett. 

Az 1584. évben megjelent prédikációiból,21) az 
electió és praedestinatió felőli nyilatkozataiból Thúri 
közöl néhányat, melyekből bizonyos, hogy ő csak a 
választottakra vonatkozó »eltökélést« hitt, mert abból, 
hogy valaki meghatározza a praedestinatió fogalmát, 
nem következik, hogy higyje is azt. Ugyanezen prédi-
kációs könyvben egy egész cyclus tárgyalja az Úr va-
csoráját, a mely felől, hogy milyen véleménye volt, meg-
láthatjuk a következő részletekből: 

'•) »Másik része az evangéliumokból és az epistolákból való tanú-
ságoknak . . . . < Sempte, 1574. 

í l ) »Prédikációk egész esztendő által minden vasárnapra rendelte-
tett evangéliumból. . . . < Detrekő és Rárbok, 1584. 

t>Az Ur vacsorája a mi urunk Jézus Krisztusnak 
szent testével és vérével közönségesképen való részesülésünk 
a látható kenyér és bor által, hogy úgy is emlékezvén ő 
róla, erősödnénk hitünkben, bűneinknek bocsánatjárói és 
az örök életről.« Majd az ahhoz való előkészületről szól-
ván, azt mondja, hogy a jól elkészültek »méltán ehe-
tik és ihatják az urnák érettök szenvedett testét és vérét« 
(200. lap). 

Az imádságban, melyet e beszéd végéhez csatol, 
a következő kifejezéseket találjuk. » Velünk egyesíted a 
te bizony testedet és szentséges véredet, azt ételül és italul 
rendelvén minekünk« ; »A te szent testedet és szent véredet 
üdvösségünkre vehessük«; »A te igaz testeddel és véreddel 
bűnünk bocsánatját is, igazán való igazságot és minden 
mennyei jókat mivelünk közlesz« (200. 1.). 

Majd a következőket mondja : »A Krisztus vacso-
rája, kit minekünk halálakor testamentomba hogy a, oly 
szentséges étel ital, melyben a mi urunk Jézus Krisztus, 
valóban és bizonnyal, az ő igéreti szerint, nekünk adja az 
ő szent testét, vérét« (201. 1.). 

» Teljességgel beléd forrott, és az ő teste Összeelegye-
dett a te testeddel és a te véreddel, oly nagy egyességgel, 
hogy inkább felejthetnéd te el temagadat, hogy nem mint 
ő tégedet.* (20r. 1.). 

»Hogy az Ur az ő testét is és vérét ii egygyé akarja 
velünk tenni a kenyér és a bor mellett, szent Pál igen 
nemes és drága szókkal tanítja a Korinthusbelieket, ily 
értelemmel: Hogy az Úr kenyere, az Ur testét részesíti és 
közösíti velünlif^s az Ur pohara az Ur vérét részesíti 
velünk. És inti 'őket, hogy ezért igen megbecsüljék. Ez a 
szent Pál szava: A hálaadásnak pohara, amelyet hála-
adással veszünk, nemde a Krisztus vérével való közösülése ; 
a kenyér, melyet megszegünk, nemde a Krisztus testével 
való közösülése? — Szép tanúság ez: hogy kenyérnek is 
mondja és bornak, de a mellett az JJr teste és vére közö-
sülését is és részeltetését is ajánlja, mert azt jól meg kell 
értened, hogy a sakramentomokban a szent cselekedetekben, 
kétféle eszköznek, külsőnek és belsőnek kell lenni', mint a 
keresztvízben viz is, szent lélek is mosogat és ott is a 
Krisztus testébe beoltatunk (Rom. 6.), így az Ur vacsorá-
jában kenyér is és Ur teste is éltet, és azért a kényért és 
a tésztát nem változtatja el az Ur, és abból nem teremt 
ott nekünk más és új testet, mert ha most teremtene a 
kenyérből új testet, úgy nem az ő testét adná, aki régen 
szenvedett a keresztfán, és mennybement, akit itt is igér 
minekünk; azért szent Pál helyen hagyja, hogy ugyan 
bizony kenyér is az, de az Ur kenyere, azaz az Úrtól 
arra választatott kenyér, hogy a mellett az Úr az ő régi 
szent testét, ki érettünk régen szenvedett, egyesítse, része-
sítse és belénk elégítse és velünk közösítse. Azonlcépen az 
Ur bora mellett, vérét is a mi vérünkkel egy vérré tegye. 
Igaz dolog azért, amint minden doctorok, Hilarion, Ireneus, 
Ágoston. Luther Márton és egyebek is tanítnak, hogy 

az Ur vacsorájában kétféle étel ital, külső és belső, földi és 
mennyei adatik« (202. 1.). 

>Noha egyébképen is egy test Ő mivelünk, de itt leg-
lciváltképen kötelezi magát arra. Mint a szent lélek az 
apostolokban pünköst előtt is vala, de akkor leginkább. 
Ily értelmök volt a régi szent doctoroknak és azután való 
istenfélő tanítóknak, Luther Mártonnak, Filep 
JMelanchtónnak és többeknek. Nem sokban különbőz, 
noha különbőz Calvlnus János irása is ebben, 
hogy az Úr valóban részesíti magát velünk.« 
Kálvinra vonatkozólag oldaljegyzetben így utasít: » Olvasd 
meg magyarázatját I. Cor. 11., megérted ott a különb-
séget is* (204. 1.). 

Csak még egyet a sok közüli »A kenyér és a bor 



mintegy köntöse a Krisztusnak, de a kenyér és bor alatt, 
avagy mellette, avagy benne: bizonnyal ő magát 
veszszük, ö magával részesülünk« (204. 1.). 

Mint tudjuk, lényeges különbség a Luther és Kál-
vin tana között az is, hogy míg Luther szerint az Úr 
vacsorájában a Krisztus teste és vére mindenkivel kö-
zöltetik, úgy hívővel, mint hitetlennel, de csak a hívő-
nek áldására, a hitetlennek pedig kárhozat jára ; addig 
Kálvin szerint csak a hivő élvezi a Krisztus szellemileg 
közlött testét és vérét, a hitetlen ellenben csak kenyér-
ben és borban részesül. Bornemisza e tárgyban Ís a 
legszilárdabb lutheri alapon állva, hosszasan fejtegeti 
erre vonatkozó véleményét s a Iegkevésbbé sem tér el 
a Luther által megállapított elvtől (204—208. 1.). Mint 
az idézetekből látszik, nemcsak az Úr vacsorájáról elő-
adot t vélekedéséből tűnnek ki lutheránus érzelmei, hanem 
ki is nyilvánítja, hogy »ily« értelme volt Luthernek, 
Melanchtonnak ; ellenben a Kálviné különbözött, habár 
nem sokban is. Hasonló nyilatkozatot tesz »A hamis 
próféták eltávoztatásáróU irt beszédében, ahol is a »sac-
ramentariusokat* szintén a hamis tanok követői közé 
sorozza, és pedig az Úr vacsorájáról vallott nézetökért 
(467. 1.). Ugyanezen prédikáció végső mondataiban »Mit 
tanulánk« cím alatt kivonja az egésznek summáját, s a 
többi között ezt mondja : »Nagy drága ajándéka Isten-
nek csak így is bizonnyal megismerni, ki tanítson igazat 
és hamisat. ]ress azért a szentírás mellé minden tudo-
mányt, törökök, zsidók, pápások, Luther Márton taní-
tását és egyebekét; és megismerhedd, hogy 
amit Isten ez utolsó időben Luther által pré-
dikáltatott, mindenben egyez a próféták, Krisz-
tus és az apostolok tanításával.* (480. 1.). 

íme! tehát Bornemisza Péter a Luther Márton 
tanait tartja a bibliával megegyezőknek. Félremagyaráz-
hatlanul kijelenti, hogy a szentírásnak az összes dogma-
tikus nézetekkel való összehasonlításából Luther igazsága 
tűnik ki. így hát hiábavaló erőlködés az, mely őt mint 
a Kálvin hivét, mint reformátust akarja szerepeltetni 
magyar protestáns egyházunk és ennek irodalma törté-
netében. 

Zoványi Jenő, 
theol. s.-tanár és főisk. alkönyv-

tárnok Sárospatakon. 

Egyháztörténeti jegyzeteimből. 
Ballagi Aladár úr, e lapokban legközelebb megje-

lent közérdekű cikkében, a cseh ref. egyház papjaira 
vonatkozó adatokat kérvén : szives örömmel közlöm vele 
s ez ügyet figyelemmel kisérő olvasókkal, azt a keveset 
a mit e részben én tudok, s a mit különösen még köz-
zétéve nem láttam. 

A maga korában nagy tekintélyű Szőke Ferenc 
borsod-gömöri esperes sajátkezűleg vezetett naplójából, 
a következőket vontam ki szórói-szóra. 

»Ad 1793. 25-a juli. Mind a ns. velezdi eklésia 
jelenti, mind tiszt. Kovács Ferenc uram, hogy ezen utóbbi 
tiszt, prédikátor Morvaországba szándékozván menni: 
helyette rendeljek prédikátort. Melyre nézve, Velezdre 
rendeltem t. Sütő Sámuel uramat félfizetésre.« 

31794. 25. aug. Tiszt. Fazekas György úr helyébe, 
ki vissza megyen Csehországba, rendeltem interimálisnak 
tiszt. Kapczy István uramat.« 

»1798. i -a aug. datált levelét vettem főtiszt. Hü-
chenbach bécsi superintendens úrnak, melyben jelenti, 
hogy csehországi superintendens Szűcs Sámuel úr teteme-
sen bevádoltatván a bécsi consistoriumnak : nem Ítéli taná-

csosnak, míg pere el nem végeztetik, hogy bevétessen 
valamely eklésiába. Ezt a levelet közlöttem fő curátor 
urammal.® 

>1799. aug. vettem t. Turóci és Gsider uraimék 
instantiáját, együtt a többivel.* 

»T. Breznyai úr Gálszécsből applicaltatni kivan.« 
Cseh- és Morvaországból haza került ref. papjaink 

közül egykorú bejegyzések szerint 1806 tavaszán Gö-
mörben még éltek és rendes papok vol tak : Gsider Imre 
Zádorfalán, Turóczi János Bejében, Kaposy Sámuel Kis-
faludban. 

Az utódokat illetőleg, Szőke Ferenc naplójában a 
következő bejegyzés van: 

>1798. szept. ?5. írtam levelet Kálosára t. Jessenius 
József úrnak, hogy esztendő alatt írt predikátióit pro 
censura küldje be*, eadem, Tardy József úrnak is ugyan-
azon materiába A. vadászra.* 

»1798. szept. 27. Jessenius József úr behozva pre-
dikátióit, esztendő alatt csak 34-et mutatott be. Meg-
vallotta, hogy sokszor nyomtatot t prédikációkat vitt fel 
és olvasott. Megintettem, hogy minden héten két pre-
dikátiót dolgozzon. Nyomtatott predíkatiókkal ne éljen.* 

Az 1862-ik év junius 15-én előttem mint akkori 
gömöri esperes előtt, pontosan vezetett naplóm szerint, 
egy tisztes öreg papné, Jessenius József né, magáról és 
családjáról híven és kifogástalan igazsággal a következő-
ket mondotta el : »Apósom Jessenius Jóel Csehországban 
paposkodott. Anyósom Budics Klára, szepsi ref. pap 
leánya, oly szép volt, hogy József császárnak is feltűnt, 
s ott jártakor meg is tetszett és akarta, hogy kövesse 
Bécsbe; de nem adták. Két fiuk volt. József az én fér-
jem, kit atyja, mikor Csehországba ment, az oskolázta-
tás miatt itthon hagyo t t ; ki is tanult és lett kálosai 
pappá, hol 7 évig lakott. Innen Martonfalvára vitték, a 
hol csak 3 évig szolgálván, meghalt. Két gyermekünk volt. 
József a ki mint szabólegény járt-kelt a világban, és 
Borbála Lekenyében vagyonos nemes Özvegy Ludmán 
Istvánné, öreg édes anyjának hűséges táplálója. Ez örö-
költe az Ároni család rendkívüli buzgóságát, annyira hogy 
éveken át ő volt a sok bajjal küzdő lekenyei ref. kis 
leányegyház éltető lelke, nemcsak, de valóságos kurátora 
egy ideig — az Isten meg is áldotta gyermekeiben. 
»Folytassa csak —- biztatám — magáról elébb, úgy 
aztán tovább.* »Az én atyám Csepely István is pap 

j volt Szkároson — folytatta — tehát anyám Ludmán 
Borbála után örököltem egy kis nemesi birtokot, mit a 
magokéval kezelnek gyermekeim, s élhetünk belőle tisz-
tességesen. Tiz évig éltem férjemmel, 53-ik esztendeje 
hogy özvegy vagyok. Akkoriban a gömöri ÖZvegy pap-
nék a Deficiensek kasszájából 15 vagy 16 váltó garas 
segítséget kaptak esztendőnként; én is kaptam 4 vagy 
5 évig. De ez után is járni kellett, vizen-sáron Beret-
kére, mint anyaegyházba tartani szokott visítátióhoz. 
Szégyenlettem, azután nem mentem, el is felejtettek; 
azóta semmit sem adtak, pedig most már 82 éves lé-
temre rám férne.* Igyekeztem megnyugtatni. . . . Orvo-
soljuk lehetőleg a sebet, behozzuk most már, többecské-
vel gyámolított özvegyeink közé. 

Még ezeket mondotta : »Férjem testvérjét Teofilnak 
hívták. Ez mártyrrá lett, a prágai hidra szögezték nyel-
vét, mivel pápistává lenni nem akart.* 

Gsider Antal, az Imre fia, maga idejében a gömöri 
ref. egyházmegye egyik legkitűnőbb táblabírája. Láng-
buzgó pap, szép szónok, jó gazda, ki nem csak hívei, 
de az egész egyházmegye, sőt a Balogon gyakran 
megfordult herceg Koburg Kohári elismerését is kivívta. 
Az ő szellemét átörökölték gyermekei: Károly, a gömöri 



ref. egyházmegye országosan ismert és tisztelt főgond-
noka, László a királyi tábla bírája, s egy leány : alsó-
borsodi ref. esperes nt. Bornemisza József kedves felesége. 

A nagy érdemű Végh Jánosnak hozzá méltó fiát, 
berkeszi volt jeles pap Végh Józsefet, egyébként nagy 
tanúlmánynyal írt s kimerítő cikkében, Ballagi Aladár 
— ha jól emlékezem — fel nem említette. Elég erre csak 
rá mutatni azon remény kifejezésével, hogy a mostani 
berkeszi pap ifjú Végh Jánosban — nomine et omine él 
a két Végh lelke és családja. 

Megjegyzést teszek arra is, hogy a bécsi theologiai 
intézet felállításával szűnt volna meg a cseh-morva ref. 
ifjaknak a sárospataki főiskolába való járása. Nem szűnt 
meg. Voltak biz ott azután is, ha nem is oly számosan, 
mint azelőtt, egész a forradalomig. Többi közt velem 
is evett egy sót, egy kenyeret Král Ferenc cseh ifjú és 
ott élt 1830—37 közt, gyámolítva, segélyeztetve folyvást 
ő és társai úgy hogy köztünk kiéltek, minden otthoni 
segítség nélkül, felnevekedtek tisztességesen. Templomi 
hirdetésekkel is gyűjtöttünk filléreket a Sárospatakon 
tanuló cseh-morva szegény ifjaknak évről-évre. Éz sem 
felpanaszolás, sem dicsekvés, csak az igazság megmondása. 
Mi magyarok, különösen ev. ref. keresztyének, hitbeli 
testvéreink, s általában a csehek a szlávokkal szemben 
időről-időre nemesen jártunk el. Gondoljunk csak Gömörre, 
s ebben a hírhedt válságos órára, mikor az e vidéki 
szlávság két vezér emberének feje felett hajszálon füg-
gött a pallos. És az öregebb Daxner, átölelvén az ő 
szabadításáért sikeresen fáradozott magyar református 
pap térdét, mintegy esküdve jajdúlt fe l : »Sohasem fe-
ledjük el 1 mind elhagytak a tótok, a magyarok a mi 
legjobb barátaink.* Nos, ily pillanatokban a kik szólnak 
és tesznek : akarva nem akarva az örökéletű nemzetek 
képviselői. Tehát nincs és ne legyen elfelejtve soha 1 
Testvérek vagyunk, legyünk! ® Fiaim szeressük egymást!* 
Ez a legnagyobb bölcsesség és a legjobb politika. 

Pelsőc, 1887. okt. 21. 
Szentpétery Sámuel, 

ev. ref. lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 
A londoni „Biblia Társaság" 1887-ben. 
The eighty-third report of the British and Foreign 

Bible Society M.DCCC.LXXXV1I. with appendices and 
a list of subscrihers and benejaclors. Sold at the Bible 
House, 146. Queen Victoria Street, London; 1887. 488 
+142 lap, ára 1 shilling. 

The Monthly Reporter of the British and Foreign 
Bible Society. Nro 6, june, 1887. Contents : Proceedings 
at the eighty-third anniversary meeting. 

Nem rég t ö r t é n t — alig fél esztendeje — hogy egy 
anglophil barátommal élénk beszélgetésbe ereszkedtem 
az angol viszonyokról. Figyelmeztettem barátomat Seeley 
legújabb művére és Stein Lőrinc cikkeire, melyek az 
angol nemzeti nagyság hanyatlását, illetőleg törékeny-
ségét bizonyítgatják. 

Félrebeszélnek ! — válaszolt. Vakok, a kik színek-
ről Ítélnek. Nem ismerik az országot és a népet, melyet 
elitélnek. 

Seeley csak ismeri, vetém ellenébe, hiszen született 
angol, s Cambridge-ben él. Macaulay csak ismerte, s & 

pápaság örökkévalóságával szemben Szent Pál templomá-
nak romjairól beszél. Moore csak ismerte, s megdöbbenve 
ez egeket verő nagyságon, igy veri a célzatosan hindu 
kézbe adott lan to t : 

Ali tliat is bright must facíe, 
The brightest still the fleetest 

Ez poéta, szólott ismerősöm, s poétáknak cuncta licent. 
Seeley hajhászsza a feltűnőt s az eredetit. Macaulay egy 
sikerült antithesis kedvéért sohasem habozik feláldozni 
az igazságot, — magad mutattad ki hatásvadászatát 
Frigyes Vilmosodban. 

— Kezdtem észrevenni, hogy derék barátom több 
mint anglophil; kitört belőle az anglomania. 

Világcsaló — úgymond — a kí hajóhadukkal, 
bármely más nemzetét csak össze is meri hasonlítani; 
alkotmányuk mintakép, melynek igézete rávitte Európa 
összes nemzeteit — az orosz kivételével, hogy vakon 
másolják; kereskedelmük világraszóló; iparuk, tudomá-
nyosságuk felülmúlhatatlan, s vallásosságuk megragadja, 
sőt elragadja az oly hidegen boncoló elméket is mint 
Hillebrand ; munkaszeretetök, minden jó forrása, s szí-
vósságuk, gyakorlati érzékök közmondásos. 

— Merő superlativus 1 
— De ha nem lehet róluk máskép beszélni. 
— Mindenről lehet. 
— Akkor nem becsülöd meg őket érdemök szerint. 
Épen a szerint becsülöm. Nagyhatalmuk jövendője 

nem áll előttem rózsás színben, de elismerem jelen 
nagyságukat, s ha azt bizonyítanom kellene versenyző 
nemzetek fiai előtt, nem azokat hoznám fel, melyeket 
te emlegettél, hanem a Biblia Társaságot. Ennek már 
létele is az ó-római virtus értelmében vett erények oly 
roppant conglomeratumát feltételezi, hogy egy magában 
elegendő ama nemzet erkölcsi s anyagi nagyságának 
bizonyítására. Mert e társaság alapeszméje a legneme-
sebb : az Úr országának terjesztése minden rendű s 
rangúak közt egyaránt, vallás- és nemzetiségi különbség 
nélkül. Ime Jézus szerepe megvalósítva a fö'dön. Mély 
vallásosság és felebaráti szeretet, áldozatkészség és 
takarékosság, gyakorlati számítás és szívósság — ezek 
a fenntartó elemei. Roppant pénzerő, tudomány, mely 
behatol a hottentoták közé, ellesi hangjaikat, s nemzeti 
nyelvükön viszi közéjük, ezer veszély közt a szeretet és 
irgalom-kegyelem örök igéit, — ezek lüktetnek állan-
dóan ebben a nagy szervezetben. S végezetre kereske-
delmi összeköttetés és világuralom nélkül mind ez 
tehetetlen volna, a jó szándékok ingoványán járna, soha 
meg nem valósulhatna. Nézz e társaságra, s benne mint 
mikrokozmoszban megleled az angol nemzeti nagyság 
minden néven nevezendő potentiáit. 

* 

A mustármag ősi allegóriája ismétlődött a Biblia 
Társaság történetében. 1804-ben össze állt egy csomó 

angol s a biblia terjesztését tűzve feladatáúl, 

PÁPA s V 
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megindult az úton, mely elvezette őket, a szent könyv-
vel kezökben a világ minden népe közé. 50 évvel ezelőtt 
még csak Franciaországban, Németországban, Görög- és 
Törökországban, Nyugat-Indiákon, Canadában és Chiná-
ban voltak ügynökségeik. Ma, azokon kivül Belgium, 
Hollandia, Ausztria-Magyarország, Olaszország, Spanyol-
ország, Portugállia, Dánia, Észak- és Dél-Oroszország, 
Egyiptom, Algír, Marokkó, Perzsia, Malaysia, Észak-, 
Közép- és Déli-China, Japán, Keleti és Nyugati Ausz-
trália, a Plata folyó melléki köztársaságok s Brazilia 
ügynökségeik működési terrénumai. Mikor ez év folytán 
Exeter-Hallban máj. 4-én évi gyűlésre ült össze a Társa-
ság, Earl of Harrowby, az elnök, megnyitó beszédében 
kiemelte, hogy ez idő szerint a biblia ismét 12 közép-
ázsiai és szibériai, 12 indiai, 14 chinai és mongoliai, 19 
csendes-tenger melléki, 30 afrikai s 30 észak-amerikai 
nyelvre fordíttatott le. Még csak egy nagy nemzeti nyelven 
n em készült el a biblia fordítása, és ez a japáni; de, 
úgymond az elnök »biztosítottak arról, hogy nyár dere-
káig (by Midsummer) készen lesz a teljes biblia japáni 
nyelven is.« Négy millió biblia osztatott ki az év folya-
mában. Ötven évvel ezelőtt 1.100,000 forint volt a 
társaság bevétele, az idén harmadfél millió. 

Magyarországról Ausztria rovat alatt van szó, mely 
nem correct cím ugyan, de mivel a varsói kormányzó-
ságot vagyis Orosz-Lengyelországot, továbbá Romániát 
és Szerbiát is magában foglalja, meg kell vallanunk, 
hogy bajos is lenne szabatos címet találni rá. Ausztria-
Magyarország ép úgy nem felelne meg a valóságnak, 
mint a puszta Ausztria. Egész más beszámítás a ]á esik 
az »Austrian Empire« ausztriai birodalom kitétele, 
melylyel e kötetben gyakran találkozunk. Nem győztük 
eléggé csodálni e csodát. Meglepő látvány is, hogy egy 
oly felvilágosodott s oly gyakorlati nemzet mint az 
angol, még mindig beszél — de strigis quae non sunt. 
Mert az ausztriai birodalom, a Gesammtreich el van 
temetve, már nem létezik, legföljebb mint hazajáró 
lélek kisért némely okulni nem tudó s nem akaró 
úgynevezett államférfi agyrémei között Ausztriában. 

Nem emeltünk volna szót a fennforgó fonákság 
ellen, ha ennek nagy gyakorlati következményeit nem 
látjuk vala, melyek reánk nézve határozottan károsak. 
A társaság ugyanis, a mint kiadásai rovatjából látjuk, 
az »Austrian Empire« számára szánt kiadványait jobbára 
Bécsben nyomatja. 1886-ban több mint 70,000 forintot 
adott ki a lársaság Bécsben nyomatott kiadványaiért.*) 
Ellenben Budapesten, Hornyánszkynál, a társaságnak 
aránylag igen csekély számú, a bécsihez képest jó ha egy 
tizedrésznyi kiadványa kerül ki a sajtó alól. Ennek a 
tüneménynek szerintünk nincs más magyarázata, mint 
az, hogy a társaság előtt az egységes Ausztria képe 
lebeg, s ennélfogva a »birodalmi« központról látja el a 
»birodalom* szükségletét. 

*) »For Scriptures printed in Vienna 6990 sterling 8 s. 4 d.« 
Appendix C. to the Report etc. p. 95. 

Az úgynevezett ausztriai főügynökség területén ez 
év folytán 167,959 biblia példány adatott el. Legtöbb 
Magyarországon, t. i. 73,334; aztán jő Lengyelország 
24,567 példánynyal; Csehország, Morva és Szilézia 24,323 ; 
Alsó- és Felső-Ausztria 23,680; Oláhország 8184; az 
osztrák havasi tartományok 5561 ; Szerbia 4859 ; Bosznia 
3451 példánynyal. A népességhez arányítva, azt hiszem, 
legcsekélyebb számú biblia kelt el Tirolban, t. i. 137 db. 
Ez igen érdekes adat, mert épen Tirol a legkatholiku-
sabb tartománya ennek a főügynökségnek, s hogy csak-
ugyan azon a területen legerősebb a papi befolyás, azt 
épen a biblia említett csekély kelendősége is bizonyítja. 

Nyelvre nézve első helyen áll a német 47,449 pél-
pánynyal, utána a magyar jő 41,556-al. 21,932 drb kelt el 
a cseh bibliából, melynek egyedül hitelesnek elismert u. n. 
Králicka szövege, Dr. Tardy és Karafiát lelkészek segítsé-
gével rövid idő múlva jelenik meg. Zsidó biblia 11,324, 
szerb és slavon 8750, oláh 8634, orosz és ruthen 5857, len-
gyel 5601, horvát 3944, tót 2775, szlovén 2034, lengyel-
zsidó 1762, olasz 1733, bolgár 787, francia 437, görög 406, 
török 369, angol 242, egyéb miedenféle nyelvű 2367, 
példány kelt el. Ez adatokból is azt olvassuk ki, hogy 
aránylag legkevesebb kétségkívül a szintén per excellen-
tiam katholicus lengyelség körében kelt el. Orosz-Lengyel-
ország, Gallicia és Szilézia lengyel lakossága között csak 
5601 biblia jött forgalomba, vagyis négyszerte kevesebb 
mint a körülbelül ugyanakkora számmal levő csehek és 
morvák között. 

A bibliavásárlás legnagyobb lendületet vett az 
erdélyi részeken. A kolozsvári raktár 1885-ben mindössze 
7289 példányt adott, el, míg ellenben 1886-ban 15 ezer 
179-et. E raktár forgalmának rendkívüli emelkedése 
— mondja a jelentés — Dr. Szász Domokos újonnan 
választott ref. püspök komoly és nemes buzgalmának 
tulajdonítandó. A társaság külön egyezményre lépett 
vele, melynél fogva 7000 példány uj-testamentomot 
ingyen oszthatott ki leginkább a kerületében lévő fiatal 
emberek között. 

A mily szépen haladt a bibliaterjesztés ügye az 
erdélyi ref. és unitárius kerületben, ép annyi bajjal sőt 
veszedelemmel járt az erdélyi r. kath. egyházmegyében. 
A társaság colporteur-jeit több helyt megkergették, 
s minden módon gáncsot vetettek működésüknek. 

Ugyanily szembeszökő ellentét (a striking contrast) 
nyilvánul az osztrák és a magyar kormánynak a társaság-
gal szemben tanúsított magatartásában. Ki van emelve 
a magyar kormány barátságos magatartása (friendly 
attitűdé) a főügjmök irányában. Ki van emelve mily 
gyorsan adta meg a colporteur-ök számára a házalási 
engedélyt; míg ellenben az osztrák kormány mindezek-
ben épen az ellenkezőt tette. 

»A magyar új testamentom — irja a jelentés — már 
át van nézve, s az ó-testamentomé is kezdetét vette. 
Szász Károly ref. püspök elnöklete alatt revideáló bizott-
ság alakult, melyben az országnak e tárgyban legkitű-
nőbb férfiai foglalnak helyet.« 



lm ezekben óhajtottam feltüntetni e kötet közérde-
kűbb pontjait. Még csak annyit tartok érdemesnek a 
fölemlítésre, hogy a társaság központi, londoni bizott-
ságában egy magyar ember, Dr. Duka Tivadar, a magy. 
tud. Akadémia tagja is benne van, ki, mint köztudomású, 
üdvös befolyását nagyban érvényésíté egyebek közt ab-
ban, hogy a Károli biblia égetően szükséges revízióját 
lehetővé tette. Azt is csak futólag említem, hogy E. 
Millard, a társaság bécsi főügynöke negyven évi buzgó 
szolgálata után nyugalomba lépett, s helyét fia H. E. 
Millard foglalta el, ki annakelőtte trieszti, varsói majd 
budapesti ügynök volt, s a magyar nyelvet Debrecenben 
sajátította el, hol huzamosabb ideig tartózkodott. 

Mondom, futólag szólok e tényekről, melyek szemé-
lyi természetűek. Engem a dolog iránti érdeklődés vitt 
ez ismertetésre, mely tárgy oly nagyszerű, oly nagysza-
bású, oly nemes, mondhatnám dicső, — hogy mellette 
minden személyi vonatkozás apróság, vagy legalább an-
nak tűnik fel. A római Péter-templomon sem az egyes 
kőkockákat néztem, melyekből az egész épült, hanem a 
renaissance művészi szellemét, felséges arányait, melyek-
hez nincs más fogható. Ballagi Aladár. 

I R O D A L O M . 
Rath Mór kiadásaban épen most jelentek meg : 

Shakspere színművei. Fordítják többen. Bevezetéssel és 
jegyzetekkel ellátta Csiky Gergely. 31-ik füzet. (A velen-
cei kalmár 4-ik s 5-ik felvonasa) Ara 40 kr. — Arany 
János hátrahagyott iratai és levelezése. 11-ik füzet. Ára 
40 kr. — Emlékiratok a magyar keresztyénség első 
századáról. Fordította Szabó Károly. Tartalma : Szent-
István, Sz. Imre, Sz. Gellért, Sz. László, Sz. Zoerárd és 
Sz. Benedek vértanú legendái, s Piligrin levele a magyarok 
megtérítéséről. Ára 60 kr. 

A Franklin-Társulat kiadásában újonnan megje-
lentek: Makrobiotika, vagy hogyan hosszabbíthatjuk 
meg életünket. Irta Dr. Hufeland Kristóf Vilmos. Ára 
1 frt. — Természettan. A középiskolák felsőbb osztályai 
számára. Irta Czógler Alajos, szegedi főreálisk. tanár. 
Ara 2 forint 40 kr. — Összhangzattani gyakorlókönyv. 
Zeneiskolák s tanítóképző-intézetek számára, szerkesz-
tet te Kapi Gyula, tanítóképezdei igazgató. Ára 30 kr. 

Ünnepi egyházi beszédek s vázlatok. Francia 
szónokok műveiből átdolgozta s fordította Betesy Victor. 
drávafoki ref. lelkész. A most megjelent munka szerző-
nek franciából átdolgozott műveiből már a negyedik 
kötet s harminc ünnepi beszédet tartalmaz, melyek között 
van néhány egészen kidolgozott prédikáció, de a nagy 
része csak vázlat, melyekben épen csak az irányadó 
legfőbb gondolatok vannak megadva, a teljes kidolgozás 
a prédikátorra vár. Olvasóink előtt már bizonyára sokkal 
ismertebb a szorgalmas átdolgozó és fordító írmodora, 
munkáinál követett methodusa, mintsem azt közelebbről 
jellemeznünk szükséges volna. A mostani beszédek tar-
talmáról azok értékéről még azonban nem szólhatunk; 
de legközelebb részletes ismertetést fogunk róla adni. 
Addig is ajánljuk a gyűjteményt az érdeklődők becses 
figyelmébe. A 9 ívre terjedő mű ára I frt 20. kr. Segéd-
lelkészek a postai díj betudásával 70 krért kaphatják 
meg szerzőnél Drávafokon. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Lelkész-választás. A nagyszalontai egyház egyik 

üresedésben volt lelkészi állomására f. hó 24-én szavazat-
többséggel Böszörményi Lajos kötegyáni lelkész válasz-
tatot t meg ; szavazatokat kaptak még Győry Lajos, 
Szikszay József és Nagy Imre lelkészek. 

* A lelkészi vizsgálatok, melyeknek két első napi 
folyamáról múltkor említést tevénk, mult szombaton be-
fejeztettek Az I-sö papi vizsgálatra állott 11 egyén 
közül 1 időközben visszalépvén, a szóbelit jeles ered-
ménynyel letette 5, u. m. György László, Schmidt Samu, 
Hamar Andor, Szalay László és Pap János; jó sikerrel 
megállotta 3 és két-két tárgyból visszavettetet 2 egyén. 

* Templomhely a kőbányai reformátusoknak. A 
-fővárosi közgyűlés f . hó 26-án tartott ülésében a kőbányai 

ev. ref. vallású polgárok kérésére egyhangúlag elhatá-
rozta, hogy a kőbányai ref. templom építésére oda aján-
dékozza a belső jászberényi-útra és harmat-utcára ki-
szögellő 471 négyszög ölnyi telket oly föltétellel, hogy 
a telek csakis e célra lesz fölhasználható s az átadastól 
számított öt év alatt a templom s vele kapcsolatosan a 
paplak is fölépítendő. 

* Az egyetem statisztikaja. A tudomány-egyetem 
háznagyi hivatala most állította össze az idei első félévre 
beiratkozott egyetemi hallgatók statisztikáját, melyből 
kitűnik, hogy a hittudományi karba 91-én, jog- és ál-
lamtudományiba 1708-án, az orvostudományiba U 9 9 e n , 
a bölcsészetibe 361-én, a gyógyszerészeti szakra 237-en 
és a bábaképző tanfolyamra 67-én, tehát összesen 3663-án 
iratkoztak be. A mult év hasonló időszakához viszonyítva 
3-al apadt a kispapok száma, 62-vel a jogászoké s 1 i-el 
a bábáké. Ellenben az orvosnövendékek száma 4-el, a 
bölcsészeké 33-al s a gyógyszerészeké 31 -el szaporodott. 
A mult tanév első felében tehát össze-en nyolccal volt 
több hallgatója az egyetemnek. 

* A besztercei reform, új templom, mint a Sz. 
N.-nek írják, immár teljesen készen van. Monumentális 
szép épület, melynek belső berendezése is nagyon csinos. 
A harangok a toronyba, az orgona a templomba már 
szintén be vannak állítva. A templom avatás ünnepe 
nov. 6-án lesz, mikor Szász D. püspök fölavató, Szász 
G. főjegyző pedig alkalmi beszédet tartanak. Ez alkalom-
mal műkedvelő előadást is rendeznek, melynek jövedelmé-
ből az orgona költségét fedezik. 

* Kispereg jubileuma. Kispereg aradmegyei köz-
ség — mint az »Aradi Közlöny« irja •— mult vasárnap 
ülte meg fennállásának száz éves jubileumát. Szombaton, 
a jubileum előestéjén Battonyán, a legközelebbi vasútállo-
máson bandérium várta az érkező vendégeket. Másnap 
délelőtt a református templomban istenitisztelet volt, me-
lyen Széli Kálmán esperes mondott egyházi beszédet. 
Ezután ének következett, mire Csiky Lajos debreceni 
theologiai tanár tartott szép emlékbeszédet Kispereg 
múltjáról, Szondy Géza szentleányfalvai lelkész pedig 
részleteket olvasott fel Kispereg töiténetéről irt munká-
ból. Az isteni tiszteletet díszebéd követte, mely alatt 
Széli Kálmán felköszöntőt mondott a királyra, azután 
pedig Tisza Kálmán miniszterelnökre. Fábián László 
főispán és Ormos Zsigmond alispán az elöljárósághoz 
intézett levelükben sajnálatukat fejezték ki a fölött, hogy 
az ünnepélyen nem lehettek jelen. 

* Csokonai-ünnep Csurgón Csurgóról írják, hogy 
a református gimnázium által rendezett Csokonai-ünnep 
a helybeliek és vidékiek élénk részvéte mellett fényesen 



sikerült. A fővárosból jelen voltak Barna Ferdinánd az 
akadémia, Rákosi Jenő pedig a Kisfaludy-társaság kép-
viseletében. Debrecenből, Csokonai szülővárosából meg-
jelentek Balogh Ferenc és Géresi Kálmán tanárok, mint 
a város és a kollégium képviselői. Kaposvárról ott voltak 
a gimnáziumi tanárok és Körmendy Sándor esperes. Az 
ünnepet, mely a nagy kéttornyú református templomban 
folyt le, az ifjúsági énekkar a himnusz első strófájával 
nyitotta meg, ezt követte a gimnázium jeles igazgató-
jának, dr. Vida Károlynak rövid megnyitó beszéde, mire 
Kondor József tanárnak szép emlékbeszéde következett, 
melyben Csokonainak Somogyban viselt dolgaira szorít-
kozott. Ugyancsak Kondor tanárnak »Csokonai emléke-
zetei című ódáját Barla Sz. Jenő, Batla visontai lelké-
szünk szép tehetségű fia szavalta el, ízléssel és értelem-
mel, Bátori állami tanitóképzőintézeti tanár gyönyörű 
orgonajátéka az ünnepélynek egyik kimagasló pontja 
veit. — Utána lehűlt a lepel az Aggházy Gyula által 
festett Csokonai-arcképről s a nagyszámú közönség áhí-
tat tal nézte a jeles költő vonzó vonásait. Erre verses 
szavalatok és prózai előadások következtek, mind Cso-
konaira vonatkozók, ki életének egy nem jelentéktelen 
részét Somogyban töltötte és Csurgón tanár volt. A 
Szózat hangjai fejezték be az ünnepet. Este száz terí-
tékű bankett volt. 

* Az erdélyi codificatio tárgyában írott cikke-
imre, mint olvasóink emlékeznek, Szász Béla úr egy 
»SzeHd polemiá«-nak nevezett mérges cikksorozat tal 
felelt, melyre annak idején én is adtam egy kis »Vissz-
hang«-ot, mert Írója itt-ott még megengedett magának 
némi elvi fejtegetést és érdemleges tárgyhoz szólást, 
noha tollát már akkor is epébe mártotta. Visszhangomra 
Sz. B. úr a Prot. Közlöny három utolsó számában oly 
»Utóhang«-ot eresztett meg, melynek vaskos goromba-
ságait, erőszakos ferdítéseit és merész tagadásait, azt 
hiszem, a »bérces kis haza« sem igen visszhangozza Én 
sem tartom érdemesnek reflektálni rá, mert egyetlenegy 
állításomat sem látom benne megcáfolva, sőt még meg-
gyengítve sem. Tollat csak azért fogtam, hogy az álta-
lam hivatolt, általa kétségbe vont ama rendeletet, mely-
lyel az Igazgató-tanács hatalmaskodását bizonyítottam, 
a Szász Béla úr eme felszólítására közzé tegyem : »Duna-
melléki úr nagyon lekötelezné a világot, s főképp az 
igazságot, ha ezt a famozus rendeletet közzé is tenné, 
mert . . . . ilyen rendeletről most hallok először.« Hogy 
ne csak halljon róla, de olvassa is, im itt közlöm szósze-
rint a rendeletet, melyből én az aláhúzott sorokra hivat-
koztam. 939/884 Igazgató tanács. »Szervezeti törvényeink 
szerint a törvények érvényben tartása és végrehajtása, 
valamint egyesek és testületek kérvényei és indítványai 
fölötti végérvényes határozathozatalra az egyházkerületi 
közgyűlés lévén illetékes, mindazon egyházi testületek 
és egyesek, kik igazgató-tanácsunk határozatát magukra 
sérelmesnek vélik, törvényes úton, az egyházkerületi 
közgyűléshez intézendő felfolyamodással kereshetnek ma-
guknak jogorvoslást; az igazgató-tanács elvileg kimondja, 
hogy mindazon egyházi testületek és személyek, kik 
ezen törvényes eljárás mellőzésével az igazgató-tanács 
határozatát vagy a határozat hozatalára befolyó tagjai 
eljárását hirlapi vagy más nyilvános úton kihivólag támad-
ják meg, azok eljárása jogtalan és fegyelmi eljárás alá 
tartozik.« Ehhez, azt hiszem, nem kell commentár! — 

Dunamelléki. 
* A baptisták nyugtalankodása. Említettük a mi-

nap, hogy a kis-szent-miklosi baptisták (Szűcs János és 
társai) kérvényt intéztek a vallás- és közoktatási minisz-
terhez hogy engedje el nekik a református papnak fize-

tett egyházi illetékeket. A miniszter természetesen 
elutasította őket, mert egy törvényes rendelet értelmében 
a baptisták ép úgy, mint a nazarénusok szabadon 
végezhetik ugyan vallásos gyakorlataikat, de jogilag a 
református egyházhoz tartoznak. A kis-szent-miklósi 
baptisták azonban nem nyugodtak meg ebben s igen 
furcsa módját találták ki az orvoslásnak: folyamodtak 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter ellen — kollégájá-
hoz, a belügyminiszterhez. Ujabb kérvényt intéztek 
Orczy Béla báróhoz, hogy »mint a királynak legbelső 
embere* hasson oda, hogy kérelmök teljesüljön. A 
belügyminiszter ez ügyben nem lévén illetékes, termé-
szetesen átküldte a kérvényt a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterhez, a ki a fizetni nem akaró baptisákat 
másodszor is elutasította-

* Indiában az újabb statisztikai adatok szerint több 
mint félmillió 18 éven alóli özvegy van, ezek közül 
22 ezer 9 éven alóli. Az európai befolyás előtt, tudva-
lévő, hogy mi várt a hindu özvegyekre. Az önkénytes 
máglyára lépés a férj halála után manapság már ritka 
esemény, de azért az özvegyeknek s kivált az ilyen 
gyermeközvegyeknek sorsa nagyon sokszor talán még 
rosszabb a máglyánál. A hindu apa, hogy biztosítsa 
leánya férjhez menetelét, legtöbb esetben már bölcsejé-
ben eljegyzi hasonkorú csecsemővel, gyermekkel, vagy 
ha ilyen nem akad kasztján belül, bármily korú férfival 
is. Nem egy esetben megtörténik, hogy egy-egy »férj c 
tiz, sőt több ilyen >özvegyet« hagy maga után, kikkel 
azután — ezek a szegény teremtések nem is tudva 
miért — az elhunyt rokonai, saját szülei, élte végéig a 
legnagyobb megvetéssel és utálattal bánnak, azon felte-
vés értelmében, hogy az özvegység büntetés valamely, 
a praexistentialis állapotban elkövetett nagy, halálos 
bűnért. Az angol kormány nem akar, vagy jobban 
mondva, nem mer beleavatkozni eme Manu törvényei 
által létrehozott társadalmi rosszba, sőt nem rég egy 
keresztyén vallásra áttért fiatal nőt bebörtonöztetett, 
mert nem akart a s/ülei által szerzett »férjhez* menni. 
Ez az eset és egy Amerikában tanuló hindu »özvegy-
nek* újonnan megjelent könyve, az otthoni állapotokról, 
felhívta az angol körök figyelmét ez anomaliákra, s most 
egy erős mozgalom indult meg, hogy társadalmi uton : 
a missziók, nevelő-intézetek, s az ilyen mindenki által 
elhagyott és megvetett kiskorú özvegyek számára felál-
lítandó »otthonok* által segítsenek a bajon. A mozgalom 
élén Angliában Müller M., Indiában maga az alkirály és 
neje állanak. A keresztyénség legszebb győzelmeinek 
egyike leend a hindu nők társadalmi helyzetének javítása, 
tűrhetlen sorsuknak könnyítése és ennek elérését ez.ek az 
»útszélről* felszedett és keresztyénségben felnevelt nők 
könnyen érthető okoknál fogva siettetni, elősegítni fog-
ják. Á zenana-nak — női lakosztály — kell felnyílnia 
az evangyéliom előtt, hogy India milliói megszabadulja-
nak a rájuk nézve oly vészesnek bizonyult, vallási, 
illetve társadalmi rendszerek lenyűgöző hatásai alól. — P. 

* Rövid hirek. Sándor József, az E M. K. E. 
fáradhatlan tevékenységű titkára, azon értékes kelyhet, 
melyet az egyesülettől ajándékba kapott, a hunyadmegyei 
Kis-Barcsa községben az eloláhosodott magyarokból ala-
kult reform, egyháznak ajándékozta úrasztaü pohárul. — 
Az erdélyi egyházkerület közgyűlése f. hó 27-én nyilt 
meg Kolozsvárt és 29-én tartja meg Nagy Péter volt 
püspökének emlékünnepélyét, melyen Szász Domokos 
püspök alkalmi imát és Kovács Ödön theol. tanár emlék-
beszédet tartanak. — Qyermek-istenitisztebtek tartását in-
dítványozta Eötvös K. Lajos, háromszékmegyei tan-
felügyelő a háromszéki tanító-testület Kézdívásárhelytt 



tartott közgyűlésén, mely a korszerű indítványt egyhan-
gúlag elfogadta. — A budapesti ev. ref. theol. ifjúság 
f. hó 31 én, hétfőn d. u. 5 órakor a pesti egyház tanács-
termében Reformációi Emlékünnegélyl tart, melynek tárgy-
sorozatában a dalkar éneke, Kecskeméthy I. imája, Gáspár 
István emlékbeszéde, Pap Zsigm >nd felolvasása, Pátkai 
Imre alkalmi költeménye és a dalkar záréneke foglalnak 
helyet. 

* Szerkesztői üzenetek. P. I. úrnak Edinburg. A 
megbizást nem sokára elintézzük, vizsga a kérdezett idő-
ben valószínűleg lesz. — H. J. úrnak E—s. Szíves kül-
deménye a jövő számban. — Dr. Sz. M. úrnak E. A 
külrö'di szemlét a jövő számban hozzuk, úgy szintén a 
F. és G. urak közleményeit is. Szíves üdvözlet ! — S. L. 
úrnak 0—s. Valószínűleg már a legközelebbi számban. 

A D A K O Z A S O K . 
A budapest-budai ev. reform, templom építésére 

újabban következő adományok történtek. Tisza Kál-
mánné, született gr. Degenfeld Schomberg Ilona védasz-
szony újabban 304 forintot gyűjtött . Közvetlenül a véd-
asszonynál adakoztak : Boné Géza és Gelléri Szabó János 
50—50 frt. Korányi Bonis Malvin és Péchy Mihályné 
született gr. Degenfeld Mária 30— 30 frt, Hajós József, 
Madas Károly, dr. Szilassy Aladár és gr. Teleki Sándorné 
25—25 frt, Csávásy Kiss Károly 15 frt, Lánczi Leo 
10 frt, Liberling Gustáv nyitramegyei tanfelülegyelő gyüjtő-
ivén : Liberling Gusztáv 5 frt, Kubányi Károly és Lázár 
Lajos 2—2 frt, Bodnár Margit, Kaitár Károly, Nesztkallika, 
dr. Pechauf Adolf, Pottokár Endre, Robonyi Géza, Sá-
nek Sámuel, Stubner Simon, Szabó József, és Vörösváry 
Béla j — 1 frt. Összesen 304 frt, továbbá: október 16-ról 
perselypénz 1 frt 41 kr, Giczey Lajos 8. számú kis gyűjtő 
könyvvel 9 frt 20 kr, Nyers Istvánné 2 frt Szenthe Gyula 
1 frt Felvinczi Lajos szomodi ev. ref. lelkész gyűjtése 
3 frt 50 kr kamat fejében 356 frt 65 kr. Ezen összegek-
kel és a nyolcadik közleményben kimutatott összeggel 
20,495 forint 53 kr van a p. e. h. takarékpénztárban 
elhelyezve. — Budapesten, 1887. évi okt. 22-én. — Szőts 
Albert, pénztárnok. 

A felső-szabolcsi ev. ref. egyházmegyében kebe-
lezett, kanyári egyház lelkészi állomására. 

Évi jövedelem, mely földhaszon élvezetből, termény 
fizetésből és stólából ál l : 700 frt, így ezen egyház a ti-
szántúli egyházkerület osztályozása szerint III-ik osztályú. 

Palyázati határ idő az 1887-ik év nov. 22-ik napja 
bezárólag, mely időn belől a szabályszerű kérvények 

nt. Lukács Ödön felső-szabolcsi ev. ref. esperes úrhoz 
Niregyházára küldendők. 

Az elválasztott lelkész állomását csak az 1889 ik 
év tavaszán foglalhatja el. 

Debrecen, 1887. október 25. 
I R é ^ é s z B á l i n t , püspök. 

A szatmár-németii ev. ref. gimnáziumban az 1887/s. 
iskolai év december i -én elfoglalandó rendes tanári 
állásra. 

A megválasztandó rendes tanár szaktárgyai a gö-
rög- és latin nyelv, esetleg más tárgy is. Heti óráinak 
száma legfölebb 24. 

Évi fizetése : 900 frt készpénz, évnegyedes részle-
tekben előre; 41 km. beszállítatlan tűzifa, melyből egy 
tantermet fűtetni tartozik. 

Föltétel: csak ev. re. vallású középiskolai tanárok 
vagy tanárjelöltek pályázhatnak. 

A megválasztott oki. tanár sikeres próbaév végé-
vel állandó alkalmazást nyer, ha pedig a megválasztott-
nak oklevele nem volna, tartozik állandósítása esetére 
azt a törvényes határidőn belől megszerezni. 

Az állandósított rendes tanár a tanári nyugdíj- és 
gyámintézetnek jogos és kötelezett tagja. 

Pályázók kellően felszerelt kérvényüket 1887. évi 
november hó 12-ig alantirott igazgató-tanácsi elnökhöz 
küldjék be. 2—3 

Szatmártt, 1887. okt. 18. 
Fülöp Áron, Farkas Antal, 

igazgató tanács jegyző. igazgató tanács-elnök. 
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, A »Frank l i n -Tá r su l a t* kiadásában Budapesten megjelent es c 
!; minden könyvárusnál kapható, •— az osztrák tartományok szá- K 
íj mára Szelinski György cs. kir. egyet, könyvárusnál Bécsben, I., n 
\ Stefansplatz Nr. 6. c 

| P R O T E S T Á N S 

ÜJ KÉPES NAPTÁR I 
\\ 1888. szökő évre. 

Szerkesztette : D Ü Z S S Á N D O R tanár. | 

XXXIV. é v f o l y a m . — Ára fűzve 5 0 kr, 
< 55 k r a j c á r n a k előleges (postautalványon való) beküldése után f 

a n a p t á r bérmentve küldetik meg. ( 

' T a r t a l o m . Naptári rész. Szerk. Tóth Mike S. J. tanár. — 0 
' Kamatszámítás. — Bélyegekről. — Vizsolyi Gusztáv (Arckép- K 

|< pel). — Katalin aranyhaja. Történeti beszély. Könyves Tóth fi 
t Kálmántól. — Könyves Tóth Miháiy és Könyves Tóth Kálmán. 
< (2 arcképpel). — Az a régi palást. Könyves Tóth Mihály ref. R 
! lelkész ötvenéves jubileumára emlékül. Könyves Tóth Kálmán- jj 
/ tói. — Az istentagadó. Beszély. Bihari Kálmántól, — Zelenka 0 

11 Pál, miskolci ág. hv. ev. lelkész, hegyaljai főesperes s egyete- f 
1' mes evangélikus gyámintézeti egyli. elnök. (Arcképpel). Margócsy E 

Józseftől. — Bethesda (képpel) Dúzs Sándortól. — Más világok C 
! lakói. — Protestáns egyházi és iskolai tiszti névtár. — Magyar- R 
5 országban tartatni szokott orsz. vásárok jegyzéke. — Hirdetések, g 
L „ ^ . . . r ,n ^ ^ _ _ _ | 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs : Szőts Farkas. 
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Harmincadik évfolyam. 45. sz. Budapest, 1887. november 6 . 

PROTESTÁNS 

S Z E R K E S Z T O -
és 

K I A D.Ó " H I V A T A L 
IK. ker. Kinizsy-utca 29. si. 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 ja : 

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

külön 30 kr. 

Teljes számú pé ldányokka l mind ig szolg-áillia.i-u.n.k:. 

Az állami iskolák vallási iránya. 
Már maga az a tény, hogy az állam az általa 

fenntartott iskolákban a vallásoktatásról való 
gondoskodást a vallásfelekezetek vállaira nyomta, 
ékesen szóló bizonyíték arra nézve, hogy a vallás-
erkölcsi nevelésre súlyt nem fektet, mert ha fek-
tetne: akkor maga gondoskodnék róla, maga 
díjazná a hitoktatókat s nem nézné el, hogy 
kivált a szegényebb hitfelekezetek növendékei az 
ő iskoláiban 2, 3 és 4 osztályonként csoportosítva, 
hetenként csupán 1 — 1 órán át nyerjenek vallás-
erkölcsi oktatást. Pedig ez így van a legtöbb 
állami iskolában főként a protestáns növendékek-
nél, kiknek vallás-oktatásáról az egyházi főható-
ságok kellően nem gondoskodhatnak, mivel hogy 
sem elegendő pénzök, sem elegendő emberök 
nincs reá. 

Az állam így okoskodik: 5 A vallásoktatás-
ról oondoskodni nem az én feladatom; rám nézve O ' 

közömbös dolog, hogy leendő polgáraim a katho-
likus, a protestáns vagy épen az izraelita vallást 
követik-e? neveljen mindenik hitfelekezet magának 
buzgó híveket tetszése szerint. Én szabadságot 
és alkalmat adok rá nekik iskoláimban: használ-
ják fel, amint tudják és akarják.* 

Az ám. De hát ha nem tudják, bármennyire 
is akarják!? Hát ha egyik felekezet sem tudná 
és akarná: az is közömbös lenne-e az államra 
nézve?! Valóban difficile est, satyram non scribere. 
Mintha bizony az államra nézve közömbös dolog 
volna, hogy polgárai vallástalanok és erkölcstele-
nek legyenek! 

És én nagyon tartok tőle, hogy államunk 
maholnap keserűen meg fogja bánni azt a sajná-
latos tévedését, hogy a vallásoktatásról való 
gondoskodást a felekezetek vállaira hárította. A 
vallástalanság s az ennek nyomán támadó corrup-
tió már is fenyegető nagyságban áll szemeink 
előtt. S ha ennek tovább terjedésére maga az 

állam nyit kaput a saját iskoláiban, maholnap oda-
jutunk, hogy nemcsak nem követjük, de végkép 
el is feledjük Berzsenyi szavait: yMinden ország 
támasza és talpköve a tiszta erkölcs, mely ha 
megvész, Róma ledül s rabigába görnyed.* Az 
állam egy-két külön tanszéket állít s ezreket költ 
a középiskolákban egy-egy profánus tantárgy 
tanítására, de arra, ami a legfőbb, amire minden 
polgárának legnagyobb szüksége van, a vallás és 
az erkölcs ápolására egyetlen fillért sem akar 
áldozni. Nem, mert ezek ápolása nem fekszik 
szívén. Fényes palotákra, főigazgatókra, kísérle-
tezésekre minden évben százezreket pazarol az 
állam közoktatási kormánya, de a vallás és az 
erkölcsiség ápolóinak díjazására a legtöbb helyütt 
egy árva krajcárja sincs; sőt a hol itt-ott ad is 
némi tiszteletdíjat, azt a lehető legcsekélyebbre 
szabja, sokkal kisebbre, mint bármely más óra-
adó tanár óradíját. Fővárosi kartársaimtól tudom, 
hogy míg más tantárgyak óraadó tanárait heti 
óráikért 80—100 frttal díjazza, addig a vallás-
tanárok 50 frtjával díjaztatnak. És ez összegek is 
mindig csak az igazgatóknak évről-évre történő 
felterjesztései alapján utalványoztatnak; a rendes 
költségvetésbe nincsenek felvéve. Miért nincsenek 
felvéve s miért becsültetik oly kevésre a vallás-
tanárok működése ? Ez épen a baj ott is, hol 
mégis legalább némi jutalmat adnak a végzett 
munkáért. 

És az államnak ezen méltánytalan eljárása 
minket, protestánsokat sújt leginkább; minket, a 
kik szegényebbek vagyunk, hogy sem növendé-
keink vallás erkölcsi oktatásáról az összes állami 
iskolákban kellőképpen gondoskodhatnánk. Az 
izraelita, görög keleti és görög katholikus hitok-
tatóknak az állam kezelése alatt álló alapítványok-
ból juttat valami tiszteletdíjat a kultuszminiszter, 
a római katholikusok is kapnak az állami iskolák-
ban teljesített hitoktatásért több-kevesebb jutalmat 
vagy a vallásalapból vagy gazdag püspökeik ke-



gyességéből; csupán a mi szegény protestáns pap-
jaink nem részesülnek semmi, vagy igen csekély 
javadalmazásban az állami iskolákban végzett kate-
chetai tisztökért. Nagy szerencse, a hol maga a 
gyülekezet nyújt érte valami gyámolítást, illetve 
segedelmet, mert az egyházi felsőbbség, legalább 
a reformált anyaszentegyház körében, e célra 
mondhatni semminemű alappal sem rendelkezik. 
Es ennek nagyon szomorú következményei vannak. 
Némely városban 5—6 féle iskolát is állított az 
utóbbi 1 5 év alatt az állam, némelyiket 4, másikat 
6 vagy 8 osztálylyal, melyek mindenikébe jár né-
hány hitsorsos növendékünk, úgy hogy az osztályok 
száma a különféle iskolákban összesen 30—40 re, 
a hitoktatási óráké pedig óo—80 ra is fölsza-
porodott. Ugyan melyik pap lenne képes, egyéb 
teendői mellett, ennyi tömérdek tanítást, az órák 
összevonása és az osztályok csoportosítása nélkül 
teljesíteni? Népesebb gyülekezetekben még 1 — 2 se-
géddel sem, annál kevésbé egyedül. 

A csoportosítva tanítás eredménye pedig, 
kivált heti egy órával, a semmivel határos. Sőt 
rosszabb a semminél is, mert az így nyújtott 
vallásos ismeret hézagos és felületes. Már pedig 
arra, hogy valaki a mi protestáns, inkább az ér-
telemre, mint az érzelemre alapított vallásunkat 
megértse és megszeresse, sok és alapos ismeret, 
határozott és erős meggyőződés kívántatik. De 
melyik lelkész, melyik hitoktató volna képes nö-
vendékei lelkébe szent vallásunk alapjait sikeresen 
lerakni s szilárd meggyőződést támasztani bennök 
a csoportosítás és összevonás rendszere melletti? 
És kivált heti egy órán?! melynek benyomása, 
hatása meg sem látszik, hanem elmosódik, elenyész, 
mint a vízbe dobott kő támasztotta hullámzás a 
zavargó tó fodros felületén. 

Kimondhatatlanul nagy hátrányára van pro-
testáns egyházi életünknek az is, hogy az állami 
iskolákban a templomi énekek tanítása nem en-
gedtetik meg; igazabban: lehetetlenné van téve 
az által, hogy kántoraink az állam tanintézeteiben 
sem mint hitoktatók, sem mint ének-tanítók, nem 
acceptáltatnak. A törvény — úgy mondják a 
főigazgatók és a miniszter — csupán a hit- és 
erkölcstan tanítását írja elő, a templomi énekek 
tanítása tehát a tantárgyak közé föl nem vehető ; 
amennyiben pedig az énektanítás a hitoktatásra 
engedélyezett órákon engedélyezhető lenne, ezt 
csakis a vallásfelekezetek által megbízott s a 
miniszter által elfogadott papi egyének teljesíthet-
nék, mert a kántorok hitoktatói minőségben a 
tanítói, illetve taftári kar tagjai közé be nem fo-
gadhatók. Mi ennek következménye? Az, hogy 
az állami iskolákban járó ifjak templomi énekein-
ket senkitől meg nem tanulhatják, s így isteni-
tiszteletünk egyik igen fontos aktusában tevőleges 

részt nem vehetnek. Mert a hitoktatással meg-
bízott lelkész vagy nem tud kellőképpen énekelni 
és éneket tanítani (a zenében jártas nem lévén), 
vagy ha tud és képes is reá, nem szakíthat rá 
időt, minthogy a per eminentiam hit- és erkölcs-
tan tanítását is csak per apices és in nucleo tel-
jesítheti. 

Már pedig akit mi az ő gyermeksége és 
ifjúsága idején nem tudunk fejében és szívében 
magunknak, egyházunknak megnyerni; akit nem 
tudunk odáig fejleszteni, hogy a hit és erkölcs 
dolgaiban is a maga lábán járjon, önálló meggyő-
ződéssel és ítélettel bírjon; a ki az evangeliurh 
eszméit s a mi protestáns egyházunknak ezekre 
alapított vezérelveit, törekvéseit és intézményeit 
már az ifjú korban meg nem ismeri és szíve igaz 
indulatjából hitének és cselekedeteinek zsinór-
mértékévé nem teszi; a ki a mi templomainkban, 
ami istenitiszteletünk egyik legszebb, leghatéko-
nyabb alkatrészében, a hymnuszok és zsoltárok 
éneklésében aktiv részt venni képtelen, mert azok 
dallamát, hatását nem tudja, nem érezi: az a mi 
protestáns egyházunkra nézve csak holt tőke, 
számot nem tevő individuum, eltévelyedett bárány, 
aki alkalomadtán az ^egyedül üdvözítő egyház* 
aklába menekül; oda veti magát a katholicizmus 
karjaiba, a hol nem szükség gondolkozni, a hol 
kézen fogva vezetik az embert a hit-élet utain, 
a hol nem kell meggyőződéssel bírni, egyházi 
adót fizetni, csak hinni és engedelmeskedni, ke-
resztet vetni, szoborlábakat és papi kezeket 
csókolni. 

Figyelmet érdemlő körülmény az is, hogy 
az állami iskolák hatóságai a vezetésök alatt 
álló tanintézetek növendékeit az isteni tisztelet 
gyakorlására csak immel-ámmal ösztönözik. A tör-
vény rendelkezésének és a miniszter utasításainak 
csak félig-meddig vagy épen nem tesznek eleget. 
Meghagyják a növendékeknek, hogy vasár- és 
ünnepnapokon templomba menjenek, de a tanítók 
és a tanárok nem mennek velők, nem ügyelnek 
fel reájok, a mulasztókat nem'büntetik meg, sőt 
igen gyakran még csak kérdőre sem vonják, a 
kimaradásért. A növendékek, igen természetesen, 
lassanként elmaradoznak, az isteni tiszteletet, mint 
a melyre az elöljáróság semmi súlyt nem fektet, 
szükségtelennek és feleslegesnek tekintik, a melyen 
részt venni okos és tanult embernek derogál stb. 

És a gyermekből ifjak s az ifjakból meglett 
emberek növekednek; közéletben szereplő férfiak 
és a családi élet körében munkálkodó nők ; apák 
és anyák, kik egy újabb generatiónalc adnak éle-
tet. A szülők vallás iránti közönye, egyháziatlan-
sága a gyermekekbe plántálódik á t ; örökségké-
pen szál apáról fiúra, anyáról leányra a meg-
szokott virtus: gúnyolni a vallást és kerülni a 



templomot. És mi nézzük összetett kezekkel e 
pusztító baj fokozatos terjedését. Nem teszünk, 
nem intézkedünk semmit, hogy az állami iskolák 
szelleme, iránya valláserkölcsi életünkre nézve 
kedvezőbb fordulatot vegyen. Nincs az új fajta 
iskolák számára külön tantervünk s ehez alkal-
mazott kézikönyveink; a hitoktatók díjazásáról és 
számuk megszaporításáról nem gondoskodunk; a 
templomi énekek tanításának megengedését nem 
szorgalmazzuk, s az ifjak templomba járását ille-
tőleg nincs egyetlen sürgető, annál kevésbé egy 
követelő szavunk. 

Abban, hogy az állami iskolák a többi val-
lásfelekezetek irányában is hasonló eljárást tanú-
sítanak, meg nem nyugodhatunk. Sőt aggodalom-
mal kell néznük, hogy az a látszólag egyenlő 
mérték, melylyel az állam a vallásfelekezeteknek 
mér, a mi hátrányunkra és a többiek előnyére 
szolgál. Kivált a római katholikus egyház, mely 
a vallásoktatás céljaira nagy számú papsággal 
és óriási vagyonnal rendelkezik, negatíve et indi-
recte jelentékeny hasznot húz törvényhozásunk-
nak azon helytelen politikai axiómájából, mely-
szerint a valláserkölcsi oktatásról való gondosko-
dás a felekezetek dolga, melybe az állam nem 
avatkozhatik. A gyöngék elnyomása ez az erős-
nek, a szegények kizsákmányolása ez a gazdagnak 
előnyére. A nagy, a hatalmas, a gazdag katho-
likus egyház gondoskodhatik híveinek vallás-okta-
tásáról az állami iskolákban is, de a mi szegény 
protestáns egyházaink ezt az áldozatot csak erőik 
inegfeszítesével bírják meghozni. 

Ezért mondám, hogy az állami iskolák, jelen-
legi szervezetök és rendtartásuk mellett, akarva 
nem akarva is a katholicizmus terjedését munkál-
ják a protestantizmus hátrányára. 

De vannak erre positiv bizonyítékaim is. 
Tudjuk, hogy az állami isicolák minden róni. 

katholikus ünnepet megülnek, melyek a naptárban 
piros betűkkel vannak jelölve. Az ily napokon 
szünetel bennök a tanítás, legyenek bár elemi, 
közép vagy felsőbb rendű iskolák. Recreatiót tart 
tanító és tanítvány egyaránt, vallja magát bár 
görög keletinek, protestánsnak, katholikusnak 
avagy izraelitának. Szent János, Szent Péter, 
Szent Pál, Szent István, és minden egyéb szentek. 
Űrnapja és a boldogságos szent szűz tiszteletére 
rendelt összes katholikus ünnepek pontosan meg-
tartatnak a magyar állam iskoláiban. Es miért? 
Azért, mert az állam lakosságának többsége és 
koronás feje katholikus és azért, hogy minden 
ember, minden gyermek tudja, lássa, érezze, hogy 
országunkban a katholikus vallás az első, az ural-
kodó, a többi pedig csak alárendelt és tűrt vallás-
felekezet, mely köszönje meg, hogy él és szabad 

vallásgyakorlatot élvez a boldogságos szent szűz 
anya által védelmezett katholikus Magyarországon. 

Hát ahhoz mit szóljunk, hogy az állami ÍS' 
kólák növendékei a király névnapján, a koronázási 
emlékünnepélykor s más hasonló, u. n. nemzeti ünne-
pélyek alkalmából, tanítóik vezetése alatt, testületileg 
és kivétel nélkül a katholikus templomba menni s 
ott misét és nem ritkán alkalmi „Szent beszédu-et 
is hallgatni kényszeríttetnek!? Minő arculcsapása 
ez azon fennen hangoztatott liberális elvnek, mely-
lyel a kormány, a törvényhozás és a sajtó oly 
gyakran dicsekesznek, hogy a magyar állam fele-
kezet nélküli ! És minő galádul űzött játék ez a 
törvény szavaival, melyek szerint: >Egyik vallás-
felekezetnek tagjai sem kötelezhetők arra, hogy 
más vallásfelekezetbeliek egyházi szertartásait és 
ünnepeit megtartsák, vagy hogy ezen napokon 
bárminemű munkától is tar tózkodjanak/ (1868-iki 
LIII. t. c. 19. §.) 

Kell-e még tovább is bizonyítanom, hogy a 
magyar állam iskolái a katholicizmus terjesztői a 
protestantizmus rovására ? Vájjon az a folyton 
megújuló tapasztalat, hogy a pápistaság minde-
nütt előtérben áll, ellenben a protestáns egyház 
és vallás minden lépten-nyomon háttérbe szorul, 
nem gyakorol-e deprimáló hatást hitsorsos nö-
vendékeink vallási buzgalmára és egyházias érzü-
letére ? És a katholikus templomokban látott fény, 
pompa, tömjénfüst s egyéb külsőségek nem za-
varják-e meg igen gyakran növendék-iijaink és 
különösen leányaink fejét, kápráztatva szemeiket, 
csiklandoztatva érzékeiket és elbódítva egyszerű, 
tiszta érzelmeiket, melyeket az evangelium igéivel, 
az Úr Jézus tanításaival keltettünk föl ártatlan 
kebleikben?! Mert hiába: tapasztalati igazság, hogy 
a lélek megfogódik a test érzékeiben. A fény 
vakít, a tömjénfüst bódít. A fogékony gyermek 
kebel magába veszi a látott és hallott dolgokat ; 
benyomásokat hoz el magával a cifrán felékesített 
templomból, melyeket csak nagynehezen vagy 
épen nem lehet többé paralyzálni s a kebel mé-
lyéből kitörülni, kivált akkor, ha alapos vallás-
oktatásban nem részesíthető. 

Epenazért én az állami iskolák katholizáló 
törekvéseit veszélyeseknek tartom protestáns egy-
házunk jövőjére nézve. Directe et indirecte a 
katholicizmus szolgálatában állanak, míg a mi 
vallásfelekezeti érdekeinket semmibe, épen semmibe 
sem veszik. 

És fájdalom, a községi iskolákkal sem 
vagyunk különben. Ezeken is meglátszik, hogy 
oly államban élünk, ahol a katholicizmus dominál. 

Úgy hiszem, hogy e bajon segíteni kellene 
valamit, és pedig minden haladék nélkül. A pro-
testáns egyházak főhatóságai közös erővel, együttes 
föllépéssel sokat tehetnének ez ügyben a kormány-



nál és a törvényhozás házaiban. Siirgetniök, sőt 
követelniök kellene a törvény, az igazság és a 
méltányosság alapján, hogy e visszás állapot 
szüntettessék meg. És pedig nevén nevezve a 
gyermeket, egyenesen az egyetemes egyház con-
ventjének volna mulaszthatlan kötelessége egész ere-
jével szorgalmazni, hogy az összes állami isko-
lák hitoktatóit fizesse ezután az állam ; enged-
tessék meg, hogy a hit- és erkölcstan tanítására 
szánt órákon a templomi énekek is taníttassanak; 
a katholikus egyház ünnepeinek megtartása csak 
a katholikus vallású tanítók és tanulókra nézve 
legyen kötelező, és végül, hogy a nem katholi-
kus vallású tanulók a katholikus templomban 
tartott bárminemű ünnepélyekre is elmenni ne 
kényszeríttessenek. 

Mert visszás helyzet és türhetlen állapot az, hogy 
a felekezet nélküli magyar állam iskolái törvény 
és igazság ellenére a katholicizmus szekerét tol-
ják a többi vallás felekezetek vitális érdekeinek 
rovására. 

Dixi et salvavi animam meam. 
Déva. Szöts Sándor. 

A magyar prot. tudományos irodalmi társaság. 
Motto : »Zum Werke, das wir ernst bereiten, 

Geziemt sich wotil ein ernstes Wort ; 
Wenn gute Reden sie begleiten, 
Dann fliesst die Arbeit munter fort.< 

Schiller. 
Midőn az idei egyetemes gyűlésről haza érkeztem, 

mindjárt másnap arról értesültem, hogy egy városi 
hivatalnok házról-házra jár Eperjesen gyűjteni a pápa 
jubileumára. És mint később értesültem, nem eredmény 
nélkül fáradozott az illető. 

És eltűnődtem. . . . En édes Istenem! Tehát a 
pápa jublileumára nemcsak a katholikus intézetek, nem-
csak a katholikus főpapság, a gazdag praelatusok, hanem 
a szegény emberek is szívesen meghozzák a magok ado-
mányait s úgy hallom, nem is volt kisebb adomány egy 
forintnál. És egy társaságban egy előkelő úri ember azon 
nézetének adott kifejezést, hogy ez adományok aligha 
nem fogják felülmúlni Magyarországon is az —• egy mil-
liót — sokan kételkedtek, de lehetetlennek nem találták! 
(Felülmúlják biz' azok a 2 — 3 milliót is! SzerJc.) 

Most magunkra gondoltam. A protestántismust a 
kor szelleme és a vallásos lelkesültség szülte; szülte az 
isteniekben és emberiekben világosan látni, Istennel 
evangyéliomi szellemben egységre lépni óhajtó szív, lélek, 
a Krisztus megifjító szelleme. Es a protestántismusnak, 
közelebbről jelezve a magyar protestántismusnak alig van, 
alig képzelhető szentebb ügye, mint a testvéries, kölcsönös, 
egyetértésen alapuló azon szövetkezése, melynek célja 
a kölcsönös felvilágosítás, az eszmecsere, de különösen 
egyházunk dicső múltjának megismerése utján s egyhá-
zunk szellemének a századok folyamán feltüntetett 
nagyszerű alkotásai, élettünetei feltüntetésével lelkesedést 
teremtem, a hol van ápolni, azon egyházzal szemben, 
melynek — dicsekvés nélkül mondhatjuk — az újabb-
kori emberi haladás, a tudomány, a szabadság minden 
téren a maga lételének alapjait, forrását, legfőbb bizto-
sítékait, feltételeit köszönheti. 

Mert protestántismus nélkül nem képzelhető korunk 
mai felvilágosultsága, a mai tudomány dicső vívmányai, a 
mai társadalmi élet humanismusa, szabadsága. 

És íme ! E g y intézmény képviselőjeért, mely intéz-
mény már túlélte korát, a melyet a korszellemme már 
túlszárnyalt s egy oly egyházban, melyben a legszigo-
rúbb s a legkövetkezetesebben keresztül vitt autokratia 
uralkodik, milliók lelkesülnek! 

És a korszelleme által megteremtett, a kor szel-
leme által hordozott és megkívánt egyházban, egy 
egyházban, melyet a vallásos lelkesültség szült, s melyet 
ugyancsak a vallásos lelkesültség van hivatva fenntartani, 
hideg közöny uralkodnék ? 

Nem hiszem, nem hihetem! De? És itt a kétely 
akar szívemhez férkőzni, nem látod-e illetve nem hal-
lod-e, mily kevesen sorakoztak még a kibontott zászló 
alá ? Nem olvastad-e hogy a magyar protestántismus 
a magyar protestáns Sión őrei közül is eltekintve a vezé-
rektől, mily kevesen ragadták még meg az alkalmat 
bebizonyítani a világnak, miszerint a föld sava még nem 
lett ízetlenné, a szellem, a mely a hős, a dicső elődöket 
lelkesítette, még nem halt ki, a lelkesülés, a vallásért 
való lelkelkesültség nem enyészett, nem párolgott el, 
mint muló köd az őszi tájról ? 

Nem, »a leányzó csak aluszik !« Álomba ringatta 
azt a mai napok küzdelme, a »küzdelem a létért«, a 
mult fáradalmai, és a zsibongó, nyüzsgő álomba ringató 
mai élet kábító zsongása. Csak hirdessük az igét, csak 
prédikáljuk napjainknak ezen az evangyéliomért való 
lelkesültségünkből keletkezett új, magyar zamatú evan-
gyéliomát, csak prédikáljuk >még a háztetőkről is*, s 
az, ki egykor leküldötte a maga szent lelkét, hogy ihlesse 
a maga bátortalan apostolait, az le fogja küldeni" ma is 
ugyanazon szent lelket, hogy, a mit egykor megterem-
tett, azt most megmenteni, mert hiszen arról van szó, a 
jövőnek biztosítani is segítsen ! 

A róm. katholikus legény-egyletek, a róm. kath. 
irodalmi vállalatok, nagy apparatussal és kimeríthetlen 
segédforásokkal, a püspökök öntudatos egyházépitő, zár-
daemelő stb. stb. munkája, mind ez mint egy jól szer-
vezett ellenfél megannyi hatalmas serege áll velünk 
szemben. És mi ? És mi szétszórtan, mint a pásztor 
nélküli nyáj, mint az toldott kéve« egymásról sem tudunk. 
Hogyan álljunk ellent? Hogyan készüljünk a támadásra? 

De felharsan lelkemben ama régi ama felejthetetlen : 
»IIa Krisztus maga oltalma 
Anyaszentegyházának, 
Nem győzhet rajta hatalma 
Sátán birodalmának!* 

»Ne félj kicsiny sereg!* »Mi ne győznénk, hiszen 
0 a vezérünk! A szabadság égi bajnoka !« 

Nem a sátán hatalma áll velünk szemben, nem, 
csak emberek, — nem jobbak, de nem is rosszabbak 
mint mi ! 

Érsekeikkel szemben ott állanak a mi generális 
inspectoraink, püspökeikkel szemben főgondnokaink, püs-
pökeink, — egyesületeikel szemben kerületeink, intéze-
teikkel szemben esperességeink — és népünkkel szemben 
— népünk! 

Megálljunk! Ott áll-e valóban? Vagy csak káp-
rázat az, a mit látunk ? Ú g y látszik, még nem való. 
De hitem, hogy az lesz, való lesz. 

Mert mint nem kételkedem azon, hogy összes fő-
gondnokaink kerületi és egyetemes felügyelőink, összes 
főpásztoraink, 11 püspökünk, összes kerületeink, összes 
esperességeink és azok összes gondnokai és felügyelői, 
esperesei mind apostolaivá lesznek a szent ügynek 



és a magyar protestáns tudományos irodalmi társa-
ság alapító tagjaivá lenni igyekezendnek, a mi már ma-
gában véve is 285 tagot tesz kí s átlagos számmal 
1425 írt évi jövedelmet biztosít ; úgy szentül megvagyok 
győződve arról is, hogy tehetős nagy egyházaink közül 
összesen legalább 50, főiskoláink közöl 10, tanáraink 
közül legalább 30, lelkészeink közül legalább 80 és tehető-
sebb világi férfiaink, híveink, egyháztagjaink közül legalább 
50 a társaság tagjává válik, a mi 220 tagot tesz ki és át-
lagos számmal 1100 frt évi jövedelmet biztosít és így 
kerek számmal legalább 2500 frt évi jövedelemre szá-
míthatunk, a mi, míg gazdagabb alapítványokat is kapunk 
mert hiszen az nem lehetetlen, sőt valószínű, legalább 
a kezdet elejére még is csak elégséges. 

S ha egyszer él, majd fejlődik. 
Az életre való eszme az életbe kilépve, önmaga 

szokta magának biztosítani az életet ! E i re nékünk külö-
nösen itt az ev. Tisza-kerületben van több szép, lélek-
emelő példánk. 

Nem olyan nagyon régen, gyermek koromban hal-
lottam hogy előállott egy buzgó, apostoli buzgalmú férfiú 
és lelkesen hirdeté, hogy szükség van rá, miszerint egy 
intézet alakíttassék, mely a keriiletbeli papok, tanárok 
tanítók özvegyeinek, árváinak szomorú sorsán változtatni, 
azokat az éhség az inség és nyomor ellen biztosítani 
volna hivatva. Es a hatvanas évek elején e férfiú saját 
egyházában hallottam e szavakat: »a mi nagytiszteletű 
urunk (akkor már esperes, ma püspök) igen jó, nagyon 
jó pap, csakhogy nagyon sokra kéreget.« Kért és kért 
a nyugdíjintézetre stb. és ime ez intézetnek tőkéje ma 
i6o,ooo-en felül áll! (1886. dec. 31 volt 158,890 forint 
1 krajcár !) 

Hasonló története van az ev. tiszakerületi tanító 
képzőintézetnek. Nagyon jól emlékszem még azon időre, 
midőn még majdnem kizáró'ag egy nemes gondolkozású 
egyes egyház támogatására volt utalva. Alig mondhatni 
akkori életét másnak tengődésnél, pedig a mit azon egy 
egyház, a nyiregyházi érette tett, sok volt. Majd fel-
karolta azt a kerület, akadt azután Maecenása. Zsedényi 
Ede, az áldott Zsedényi az ő 20 ezer forintos alapítvá' 
nyával, s ma több mint 108 ezer forintnyi alapja van. 
(1886. dec. 31. 107,125 frt 76 kr volt.) 

Mit mondjak a kerületünk buzgó, bölcs püspöke 
által a semmiből teremtett, a kerület nagylelkűsége által 
felnevelt hittanintézeti, ker. árvaházi, felsőbb leánynevelő-
intézeti alapokról ? 

Mit mondjak az ev. egyet, theol, akadémiáról? A 
»Luther társaságró«-ról ? 

Avagy mit mondjak az egyetemes evangyélmi 
gyámintézetről ? A protestáns lelkesültség szülte, a pro-
testáns lelkesülés tartja fenn, a szeretet ád neki lelket, 
szeretet, a melyet maga is gyakorol, közvetít. 

Sokan, nagyon sokan igen erősen kételkedtek azon : 
vájjon lehetséges lesz-e a múltban egymástól oly igen 
elszigetelt ev. ref. egyházkerületeket egyesíteni, vagy 
csak közelebb hozni ? 

És íme az egyház szeretet megteremtette az egy-
séget ott, hol a századok hosszú folyama alatt az egy-
ség képzelhetlen volt. És íme az egyház bölcsei a szét-
hullott tagokból (»di'sjecta membra«) a debreceni országos 
ev. ref. zsinaton teremtettek egy olyan egységes orga-
nismust, olyan egységes ev. ref. egyházat, mely nemcsak 
belső súlyával, de már külső alakjával is imponál! 

Szóljak-e a mi magyar protestáns egyházias éle-
tünk legújabb csodálatraméltó alkotásáról, az ev. ref. 
domesztikáról ? Figyelemmel kisértem azon nehéz küzdel-
met, melyen az eszme megvalósítása előtt keresztül ment 

érdeklődéssel néztem, miként volt kénytelen még a leg-
újabb időben is az útjába álló akadályokat lassan-lassan 
s talán nem is némi keserűség nélkül leküzdeni. De 
győzött, hála Istennek győzött és íme hány ezer egy-
háztag, hány száz egyház, hány száz lelkész stb. nézhet 
immár nyugodt lélekkel a jövőbe! 

íme ! áldását árasztja mindenfelé ! 
Egykor gyakran volt szó arról, hogy jó volna, 

célszerű, sőt szükséges volna egy protestáns egyetem. Es 
a protestáns közönség alig értesült róla, már is akadt 
egy olyan nemes lélek, nemes lelkű alapító, a ki tudtom-
mal 25 ezer forintot ajánlott e célra és — és ha más 
okokból ezen kérdés le nem vétetik a napi rendről, 
nem egy nemes, áldozatkész barátja lett volna e szép 
eszmének 1 

De miért hozom én ezt itt mind fel ? Megmondom 
őszintén! Szeretném, ha más is oly erősen bíznék a 
magyar protestáns tudományos társaság jövőjében, mint 
a milyen erősen bízom én. 

Szeretném 1 De e bizalom csak akkor lesz alapos, 
ha be áll az, a mire én számítok és a mi nélkül a ma-
gyar protestáns tudományos irodalmi társaság útra sem 
kelhet, t. i. hogy minden öntudatos, egyházát szerető, 
a protestáns egyházban az emberi élet szabadságának, 
a tudomány haladásának, a művelődés előremenetelé-
nek, az evangyéliomi szeretet legfőbb biztosítékát látó 
keresztyén, a ki magát protestánsnak vallja, meggyőző-
dik arról, hogy a magyar protestántismusnak (ev. reform., 
ev. ágost. és unit. egyháznak) szüksége van ezen társa-
ságra, másrészt, hogy ezen társaság céljait előmozdítani 
mindenkinek, a ki csak teheti, erkölcsi kötelessége, mert 
ezen társaság prot. egyházunk nevével forr össze, a 
mint születik, sikere egyházunk sikere, szégyene prot. 
egyházunk szégyene. Mert, ha nem rendelkezik is az 
állam által egykor oly túlságosan ellátott r. kath. egy-
házhoz hasonlóan kimeríthetlen segédforrások felett, s ha 
nem is számíthat arra, hogy a Szent-László és Szent-
István társulat hatalmas eszközeivel fog rendelkezni, 
mert hiszen a protestáns egyház szegény, hogy az le-
gyen, gondoskodott arról egykor az állam, midőn olyan 
elveknek hódolt, hogy »faciam Hungáriám mendicam, 
deinde catholicam !«: de mindenesetre méltónak kell lennie 
a protestáns egyházhoz azon társaságnak, a mely az ő 
aegise alatt keletkezik, fellép és működik. 

Ám tehát fel! A megnevezett, a felmutatott dicső 
jelek, dicső nyomok lelkesítsenek a munkára, öntsenek 
bizalmat szíveinkbe, a kibontott zászló kötelezzen az ál-
dozatra és ne feledjük, hogy mindenkor bebizonyult: 
»Segíts magadon, az Isten is megsegít!« — Végül is 

»Nem lehet az, hogy ész, erő, 
És oly szent akarat 

Hiába sorvadozzanak 
Egy átoksúly alatt! c 

Eperjes. Hork József. 

I S K O L A Ü G Y . 
Egy ref. egyházjogi kérdés. 

Nyilt levél 

Magyarország jog- s különösen ref. egyházjog tudósaihoz és a református 
egyházak és iskolák administratiójára hivatott férfiakhoz. 

N.-Szalonta város 1861. október 20-án tartott köz-
g) ülésében 132 katasztrális hold és 1075 • öl földet 
szakított kí a tulajdonát képező orosi pusztán az akkor 



ev. ref. hitvallású n. szalontai gymnasium alapjául és azt 
a n.-szalontai ev. ref. egyház kezelése és felügyeletére 
bizta, mint a fentebbi napról keltezett közgyűlési végzés, 
illetőleg alapító-levél mondja : »oly világos feltétel alatt, 
hogy azt a nevezett egyház egyedül és kizárólag, csu-
pán a meghatározott célra, t. i. a helybeli ref. iskola 
gymnasialis osztályainak felállítására és fentartására jö-
vedelmeztethesse.« 

»Azon nem remélt esesben pedig, ha a gymnasialis 
osztályok bármi oknál fogva meg fognának szűnni, az 
átadott földterület jövedelme az egyház e'őljáróinak lelki-
ismeretes felügyelete mellett tőkésítendő legyen mind-
addig, míg a feltételezett akadályok elenyészendenek. 
És az ily módon tőkésítendő jövendelmek szintén a kitű-
zött célra fordítandók.* 

Az alapító-levél itt idézett sorai betű szerint beik-
tattattak Bihar-Zsadány község — melynek határában 
ama földbirtok fekszik — 451. számú hiteltelekjegyző-
könyvébe is, melyben amaz adományföld a n.-szalontai 
gymnásium tulajdonául bejegyeztetett. 

Ugyancsak N.-Szalonta város 1871. december 28-án 
bizonyos úrbéri egyezségből folyólag 1200 Q ölével szá-
mított 50, azaz ötven hold földet adományozott a gym-
nasiumi alapnak. 

Ezen földek megtakarított jövedelméből — hozzá 
számítva azon IOOO, vagy az időközi tőkésítétt kama-
tokkal együtt 1400—1500 forintot, mely összeg 1861 óta 
különböző egyének által szintén specialiter gymnasiumi 
célra adományoztatott vagy hagyományoztatott — 1886 
december 31 ig egy 11,000 forintos »ref. gymn. alap-
tőke* alakult és ugyanazon jövedelemből szereztetett egy 
körülbelül 3000—3SOO forint értékű ház, tanári lakásul. 

1875-ben az addig ev. ref. felekezeti jellegű VI 
osztályú gymnasium a n.-szalontai ref. egyház és N.-Sza-
lonta város között 6 évre kötött szerződés értelmében 
»polgári iskolával összekötött, felekezeti jellegnélküli IV 
osztályú gymnasium «-má szállíttatott alá, s annak fentar-
tására N.-Szalonta város által adott évi subventio mellett 
leköttetett a fentebbi érintett adományföldek évi jöve-
delme is, míg az akkor körülbelül 8000 forintot tevő 
»ref gymn. alaptőke* kamatai nem fordíttattak a vegyes 
jellegű intézet céljaira, hanem tokésíttettek azok, úgy 
hogy a gymn. alakptőke 1881. március haváig közel 
11,000 forintra gyarapodott . 

1881. március havában a szerződés újabb 6 évre 
megköttetett , úgy hogy az intézet előbbi cimének és 
jellegének megtartása mellett VI osztályra emeltetett s 
fentartására a gymnasiumi földek jövedelme mellett a 
11,000 forintos »ref. gymn. alaptőke* kamatai is leköt-
tettek. 

Ily minőségben állott fenn az intézett 1883, illetőleg 
az 1886/87-ik isk. év végéig. 

1883-ban megalkottatott a középiskolai törvény, 
mely oly vegyes jellegű intézetet, mint a n.-szalontai 
volt, nem ismer el középiskolának, illetőleg gymnasium-
nak ; a minthogy a középiskolai főigazgatói tankerüle-
teket megállapító 17,916/1884. számú vallás- és közok-
tatásügyi miniszteri rendeletben a n.-szalontai iskola ki 
is hagyatot t a nyilványos gymnásiumok sorából. 

De mert N -Szalontán a gymnasium úgy helyi, 
mint igen jelentékeny vidéki culturális és magyar nem-
zeti érdekéből rendkívül fontossággal bir, mégindult a 
mozgalom, hogy a vegyes jellegű intézet tiszta gym-
nasiummá alakíttassák át. 

Létre is jött erre vonatkozólag a szerződés 1885 
tavaszán a n.-szalontai ref. egyház és N.-Szalonta város 
között, mely szerint a különben is életképtelennek bizo-

nyult polgári iskola beszüntetésével az intézet »feleke-
zeti jellegnélküli VI osztályú gymmnasiumá* szerveztetik 
a középiskolai törvény követelményei szerint, leköttetvén 
e célra a gymnasiumi alap föld évi jövedelme, a 11,000 
forintos »ref. gymnasiumi alaptőke* kamatai, az összes 
tandíj ; a fentartáshoz szükséges további összeget pedig 
a város adván. 

A n. m. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
azonban, bár a polg. iskola életképtelensége statisztikai 
adatokkal kimutattatott, a polg. iskola fentartásához 
ragaszkodván, vonakodott a szerződést megerősíteni, s 
midőn ismételt felterjesztés és küldöttségi kérelmezés 
után erre hajlandó volt is, a nyilványossági jogot, külö-
nösen az épületet illetőleg, súlyos feltételekhez kötötte. 
E feltételek között volt egyebek között az is, hogy az 
elemi népiskolák fejlesztessenek. 

És mert az elemi népiskolák, melyeket — a róm 
katholikusok és izraeliták csekély népességű iskoláit 
kivéve — ref. egyház tart fenn, nagyon hátra voltak 
maradva N.-Szalontán, mert a népiskolai törvény 18 éves 
volta dacára az ellemi iskolák mind a fiuknál, mind a 
leányoknál 1886, illetőleg 1887. szeptember haváig 
4 osztályosok voltak — : a ref egyház a miniszteri lei-
rat által mintegy mély álomból felébresztve, lázasan 
kapkodott ide, oda, hogy népiskoláit fejleszthesse. 

De mert anyagi viszonyai rögtönösen jelentékeny 
áldozatot nem engedtek meg, az egyház intéző férfiai 
1886. július havában azon gondolatra jöttek, hogy elve-
vén a 11,000 forintos gymnasiumi alaptőkét és a gym-
násium tulajdonát képező két tanáii lakást — melyek 
egyike azonban régi egyházi tulajdon, de ősidők óta 
gymnasiumi használatra engedetett át — ahból emeljék 
6 osztályra az elemi népiskolát, a gymnasium ped'g 
ismét 4 osztályra szállitasék le. 

Ugy látszik, érezte az egyház, érezték az inté-
zők tettök igazságtalanságát, s azt az által akarták eny-
híteni, hogy a gymnasium érdekében, nevezetesen az 
iskolai épületnek a minisztérium általtal követelt módon 
kibővítése céljából magán úton már korább megindított 
gyűjtést »a gymnasium alaptőkéjének gyarapítása* cím 
alatt kezökbe vévén, azt elismerésre méltó buzgalommal 
váratlanul eredményre vezették, s a begyült 10,165 forin-
tot az elvett 11,000 forint helyére tették. 

Ez a tényállás. 
Alólirott, ki az 1873/4.—1885/6. isk. években, te-

hát 13 éven át a n.-szalontai gymnas :um tanára voltam, 
s ki az illető gymnasiumi alapok ügyét a legapróbb 
részletekig ismerem, a n.-szalontai ref. egyház fentebb 
vázolt eljárásában oly tényt látok, mely nemcsak az elődök 
alapítványai iránt minden jogállamban fenálló kegyelet-
tel, de az 1790/, XXVI. t.-c. 10. §á-val, és az 1883. 
XXX. t.-c. 52. §-ával éles ellentétben áll. 

Nem is mulasztottam el annak idején előbb élő-
szóval, majd röpiratban s végül a prot. közvélemény 
előtt a prot. egyházi lapokban (1. »Prot. egyh. isk la-
pok* ez évi 24., 25.: »Debr. prot. lap* és »Sárospa-
taki lapok* ez évi 25. és 26. számaiban ily cim alatt : 
»Önütötte rés* stb ) felszólalni, a nélkül, hogy ama tény 
keresztülvitelét az illetékes egyházi hatóságoknál, a n.-sza-
lontai ref. egyházmegye közgyűlésénél (1887. március 
24.) és a tiszántúli egyházkerületi közgyűlésnél (1887. 
máj. 9. és több napjai) meggátolhattam volna, s a nél-
kül, hogy a n.-szalontai egyház intéző félfiai részéről a 
nyilvánosság előtt kifejtett nézeteim, melyek az utolsó 
betűig positiv alapokra, okmányokra voltak fektetve, 
megcáfoltattak volna. 

Mert én a n.-szalontai ref. egyház eljárásában nem-



csak az elődök alapítványai iránt tartozó tisztelettel, a 
positiv birtokjoggal és az idézett positiv törvényekkel 
ellenkező, de egyúttal oly elvi jelentőségű tényt látok, 
mely eshetőleg ref. iskoláink jogviszonyaira végzetes be-
folyású lehet : s mert ezen nézetemben még jobban meg-
erősített azon körülmény, hogy a n.-szalontai ref. egy-
ház illetékes férfiai nem bírtak erkölcsi bátorsággal, hogy 
állításaimat ugyanazon nyilvánosság előtt, mely előtt én 
nézeteimet kifejtettem s a vádat emeltem, megcáfolják, 
elhatároztam magamban, hogy ref. egyházunk közigaz-
gatási és különösen egyházjogi téren elismert szaktekin-
télyek jogi véleményét kérem ki az ügyre vonatkozólag, 
hogy igy ezen általam fontosnak hitt kérdésben, egye-
dül az ügyszeretettől, az igazság, jog és törvénytiszte-
lettől indíttatva felvett harcot vagy tovább folytassam, 
vagy ha az ügy felfogásában tévedtem volna, annak a 
nyilvánosság elé vitele által netalán megsértett n.-sza-
lontai egyháznak és az illető férfiaknak kellő elégtételt 
szolgáltathassak. 

Ugyanázért a legmélyebb tisztelettel bátor vagyok 
kérni a fent címzett férfiakat, méltóztassanak akár né-
hány szóban velem tudatni, akár a nyilvánosság orgá-
numaiban közzé tenni nagybecsű véleményüket arra 
nézve, vájjon a n.-szalontai ref. egyház ténye, midőn 
ama speciális gymnasiumi alaptőkét s az abból szerzett 
házat eredeti céljától elvonva, saját elemi iskolai céljaira 
fordította, jogosult-e : 

i-ör az észjog, — 2-szor a positiv magánjog, 
3-or általában a prot. egyházjog és különösen az 

I79°/i • XXVI. t.-c. io-ik § a, 
4-er az 1883. XXX t.-c. 48 — 52 §§-ai szem-

pontjából ? 
5-ör Vájjon azon körülmény, hogy a n-szalontai 

gymnasium legutóbb mint »felekezeti jellegnélküli IV 
osztályú gymnasium« lett szervezve, tehát ref. jellegét 
elvesztette, szolgálhat e elegendő jogalapul a szalontai 
ref. egyháznak arra nézve, hogy ama 11,000 frt »ref. 
gymn. alaptőkét« és az abból szerzett házat a jelenlegi 
gymnasiumtól elvegye, különösen akkor, midőn ugyan-
azon egyház az 1881 —1887. években minden ellenmon-
dás nélkül beleegyezett abba, hogy ugyanazon »ref. 
gymn. alaptőke® kamatai »a polg. iskolával összekötött, 
felekezeti jellegnélküli gymnasium« céljaira felhasznál-
tassanak ? 

6 or. Az egyház ténye, hogy ama kizárólagos 
gymn. alaptőkét és házat elvette, jóvá van-e az által, 
hogy azt egy más, »gymnasium alaptőkéjének gyara-
pítása* cég alatt gyűjtött összeggel helyettesítette. 

7-er. Megengedhető-e egy valláserkölcsi testületnek, 
minő egy egyház, hogy egy más intézet jogos és kizá-
rólagos tulajdonát, melynek őrizése épen ő reá van bízva, 
elsajátítván, azt saját céljaira fordítsa ? 

Midőn ezen kérdésekre vonatkozólag a címzett 
férfiak nagybecsű véleményét ismételten kérni bátorko-
dom, megjegyzem, hogy a n.-szalontai ref. egyházme-
gyei közgyűlést és a tiszántúli ref. egyházkerületi köz-
gyűlést, mint a melyek ama jog és törvényellenesnek 
tartot t dolog keresztülvitelét hozzájárulásuk és helyben-
hagyásuk által elősegítették, nézetem szerint csak any-
nyiban terheli vád, hogy az egyén iránt va'ó bizalomból 
kiindulva, téves információk által félre engedték magu-
kat vezettetni, a helyett, hogy az ügyet tüzetesen 
megvizsgálták volna. De egyébként teljes jóhiszemű-
séggel jártak el. — Kecskeméten, 1887. november. 1. 

Katona Mihály, 
volt n.-szalontai gymnasiumi, jelenleg 
kecskeméti ref. főgymnasiumi tanár. 

T A R C A . 
A m e g i s m e r h e t t e n . 

Eiső fejezet. 

Vallás és bölcsészet. A megismerhetlen elméletének képző-
dése s viszonya a valláshoz. 

(Vége.) 

A mi végül Comte Ágostont (1798—1857), a po-
zitivizmus hírneves alapítóját illeti, ennek rendszere, mely 
tapasztalat tényein s az azok között uralkodó törvénye-
ken kívül megismerhetlennek állít mindent, reánk theo-
logusokra nézve rendkívüli fontossággal bír azon szerep-
nél fogva, melyet a theologia és a metafizika számára 
az emberiség s az egyes egyedek szellemi fejlődésében 
kijelölt. Azon meggyőződésben vagyok — így ír »Philo-
sophie positive* első fejezetében *) hogy az emberi ismeret 
kezdettől napjainkig való fejlődésének tanulmányozása 
alkalmával egy nagy törvényt fedeztem fel, melynek 
ezen fejlődés alá van vetve. . . . Ezen törvény azt mondja, 
hogy ismeretünk minden ága egymásután három külön-
böző e ^ é l e t i állapoton megy át, nevezetesen a theolo-
giai vagy költött, a metafizikai vagy elvont, és a tudo-
mányos vagy pozitív állapoton. Más szavakkal: az em-
be>i szellem minden vizsgálódásaiban egymásután külön-
böző, sőt ellentétes módszereket alkalmaz : először a the-
ologiai, azután a metafizikai és végül a pozitív módszert. 
Az első azon pont, a hol az ismeret kezdődik, a har-
madik a szilárd és befejező állapot, második csak átme-

[ netül szolgál az elsőről a harmadikra. A theologiai álla-
potban az emberi elme vizsgálódásai a dolgok belső 
mivoltára és a változások első okaira, egy szóval az 
absolut ismeretre irányulnak. A jelenségek e fokon 
természetfeletti, nagyobb vagy kisebb számú lények 
gyanánt fogatnak fel s a természet minden látszólagos 
szabálytalansága ezen felsőbb lények hatásából magyaráz-
tatik. A metafizikai állapotban, mely az előzőnek csak 
módosulata, a természetfeletti hatalmak elvont erők 
vagy entitások által helyettesíttetnek, a melyek a külom-
böző dolgokban állítólag bennerejlenek. A pozitív állapot-

i ban végül belátjuk a lehetetlenséget, hogy absolut isme-
rethez juthassunk; lemondunk róla, hogy a mindenség 
eredetét és a tünemények belső okait valaha megismer-
jük. Ezek helyett törekvésünk fő tárgya leend a józan ész és 
a megfigyelések segélyével a természet törvényét, azaz 
annak viszonyait időrend és hasonlóság szerint felfedezni. 
A pozitív filozofiára nézve tehát, minden jelenség változ-
hatlan törvények alá van vetve; annak tana szerint 
hiú kísérlet az első okok és a végső célok után kutatni. 
A pozitív filozofia értelmében adott magyarázat nem 
ismer okokat, melyek a jelenségeket létrehozzák; itt 
csak azon körülményeket vizsgáljuk, a melyek között 
azok elő állanak s csupán időrend és hasonlóság szerint 
kapcsoljuk őket egybe. 

Ha Comte ezen nézeteit összehasonlítjuk Hume és 
Kant tanaival, külsőleg sok hasonlóságot találunk közöt-
tük, a mennyiben ismeretünket mindhárom a tapasztalat 
körére korlátolja s a tapasztalat hatását meghaladó 
minden problémát megoldhatlannak tekint. De alaposab-
ban vizsgálva a dolgot, lényeges különbséget találunk 
közöttük. Míg ugyanis Hume és Kant a megismerő 

*) Idézve: »Die postive Philosophie von Auguste Comte im 
Auszuge von Jules Rig. Uebersetzt von J. H. v. Kirchmann. 2. Bánde. 
Ileidelberg 1884.« című munkából. 



tehetség vizsgálata által jutnak a fentebbi eredményhez, 
úgy hogy bölcsészetök főtárgyát az emberi ész bírálata 
képezi, addig Comte ezen kérdéssel teljesen felületes 
módon bánik el, a mennyiben egysze;űen csak rámutat 
azon jelenségekre , a melyeket bölcsészeti kutatásra 
érdemeseknek tart, a filozofusokat legnagyobb mérték-
ben érdeklett problémákat pedig minden okadatolás 
nélkül dobja az elhasznált régiségek lomtárába. Ezen 
eljárása nem kis visszatetszést szült, különösen a német 
bölcsészek között, úgy hogy sok ideig, sőt ma is számo-
san nem számítják őt a filozofusok közé. Azonban ha 
ennyire túlságba nem megyünk is, annyit kétségkívül 
ki kell mondanunk, hogy ezen eljárás filozofushoz illőnek 
eg}'általán nem nevezhető. Fel lehet ugyan Comte ment-
ségére hozni, hogy szociologiájában, mely hat kötetet tevő 
fő munkájának felét foglalja el, s melyre Comte kiváló súlyt 
helyez, éppen a három korszak törvényének érvényességét 
akarja bebizonyítani, annak az emberiség fejlődésére való 
alkalmazása ál tal ; ezen törvény helyességének közvetlen 
konzekvencziáját pedig a Megismerhetlenre vonatkozó 
iménti elmélet képezi. Csak hogy erre kénytelenek va-
gyunk azt jegyezni meg, miszerint a szociologiában 
eszközölt bizonyítás egyáltalán nem igazolja az általa 
felállított törvény oly fokú érvényét és terjedelmét, a 
milyet Comte annak tulajdonítani akar. Teljesen önké-
nyesen veszi fel ugyanis először, hogy ezen törvény 
nemcsak az emberiség, hanem az egyén fejlődésében is 
uralkodik; mert a történelemből merített bizonyíték legfel-
jebb csak arra szolgálhat, hogy általa az egész emberiség 
szellemi fejlődésében uralkodó törvényszerűséget mutassa 
ki. Az emberiség nem azonos az egyénnel; az emberi-
ség fejlődése az egyén fejlődésével. Az utóbbinak törvé-
nye csak az emberi elme alkatának tüzetes vizsgálata 
által fedezhető s illetve állítható fel, a mitől pedig Comte 
annyira távol tartja magát, hogy rendszerében még a 
psychologiának sem ad helyet. 

Szintén önkényesen és a tudományban meg nem 
engedhető módon jár el akkor, a midőn az emberiség 
fejlődésében a pozitív állapotot befejezőnek, véglegesnek 
állítja. Mert ha megengedjük is, miszerint a történelem 
csakugyan a mellett szolgáltat bizonyságot, hogy az 
emberiség fejlődése a megjelölt korszakok szerint történt 
s hogy a mai korban tapasztalt jelenségek valóban arra 
mutatnának, miszerint a pozitív állapot bekövetkezte és 
uralkodóvá léte már csak idő kérdése: még akkor is 
nagyon elsietett állítás ezen állapotot véglegesnek és 
befejezőnek nyilvánítani, mert hisz a történelem ez 
esetben is csak arra nézve szolgálhat bizonyítékul, hogy 
ezen fejlődési fok harmadik, nem pedig arra is, hogy 
utolsó. S a midőn a poz'tivizmus az utóbbit olvassa ki 
a történelem könyvéből, méltán intézhetjük hozzá a 
kérdést, hogy a mikor állítólag csak a tényleg tapasz-
talt jelenségek időrendiségének és hasonlóságának vizs-
gálatára korlátozza magá t : miként merészel a jelenségek 
oly sorára változhatatlannak állított törvényt állítani fel, 
a melynek sem elejét, sem végét belátni senkinek nem 
áll hatalmában ? Ki dicsekedhetnék ugyanis azzal, hogy 
a multat első kezdetétől fogva teljesen ismeri s hogy a 
jövőt legkevésbé is tudni adatott? Miként kockáztathat 
— kérdezhetjük tovább — éppen a pozitív filozofia, 
mely büszkén kérkedik, hogy semmit bizonyítás nélkül 
el nem fogad, oly önkényes felvételt, a mely szerint a 
szellemi fejlődés egy rövid korszakának megfigyeléséből 
az egész fejlődésre nézve érvényes és kétségbevonhatlan 
igazságú törvényt lehet felállítani? Hiszen a természetben 
a fejlődésnek alávetett jelenségek éppen a mellett bizo-
nyítanak, hogy a fejlődési szakok egyáltalán nem hason-

lítanak egymáshoz s még kevésbé a fejlődés egészéhez; 
felvehető-e hát észszerűen, hogy az emberiség fejlődésére 
nézve éppen ez a kivételes eset forogna fenn ? S ha 
Comte értelmében azt vetné valaki ellen, hogy a felhozott 
hasonlat nem találó, mert az emberiség szellemi fejlődése 
a maga nemében egyedüli : erre ismét azon kérdéssel 
felelek, hogy miként lehet a maga nemében egyedüli s 
még folyamatban levő fejlődés egészéről, a mihez hasonlót 
a természet jelenségei között sehol sem találunk, bármit 
is teljes bizonysággal állítani ? Annyit mindenesetre ki-
mondhatunk, hogy akár helyes, akár nem a Comte-féle 
fejlődési törvény, bebizonyítottnak semmiesetre sem te-
kinthető ; nem fogadható el tehát ilyenül a belőle vont 
következtetés sem, a melyszerint az emberi vizsgálódás 
azon határok között lehet csak sikeres, a melyeket a 
harmadik, pozitív állapot számára kijelöl. Az efféle kér-
dések csak ismeretelméleti kutatások segélyével dönthe-
tők, el s a midőn a pozitivizmus ezekhez folyamodni 
egyáltalán nem akar, saját maga mondja ki magára a 
halálos ítéletet, mert ez által lehetetlenné van téve reá 
nézve, hogy sarkalatos tételét, melyen egész létjoga 
alapú', valaha bebizonyíthassa. 

E?en kitérés után felvehetjük ismét tárgyalásunk 
fona'át s az adott rövid vázlatokra támaszkodva már 
eleve is kétségtelen bizonyossággal kimondhatjuk, hogy 
itt a vallást közvetlenül érdeklő irányzattal van dolgunk, 
a melylyel előbb-utóbb le kell számolni a vallásnak. 
Le kell számolni annyival is inkább, mert az általános 
visszatérés Kantra, mely a német bölcsészet jelszavává lett ; 
a német bölcsészet befolyása a többi nemzetekére; a 
pozitivizmus térhódítása a német, francia és angol böl-
csészetben ; Millnek és Tyndallnak a vallás és tudomány 
közötti viszonyra vonatkozó munkái: mind arra mutat-
nak, hogy a vallás és tudomány közötti viszony kérdése 
napirenden van, s hogy a vallás életképességének hiá-
nyáról tenne bizonyságot, ha ezen kérdésre vonatkozó-
lag szavát hallatni elmulasztaná De meg hogy is néz-
hetné közönyösen, tétlenül amaz elmélet térhódításait, a 
mely szerint a Megismertetlen regiója éppen a vallásos 
eszmék tárgyaival van benépesítve s a melynek értel-
mében a megismerés határai ott végződnek, a hol a 
reánk és egész létünkre nézve legfontosabb kérdések kez-
dődnek ? Hiszen ha ezen elmélet a maga tételeit minden 
kétséget kizárólag betudná bizonyítani; ha ki tudná mu-
tatni, hogy azon kérdések, melyek a külső és belső vi-
lág tüneményeinek behatása alatt a szellemi fejlődésnek 
a történelem és a mai népisme által felmutatott legala-
csonyabb fokán is felvetődnek, természetöknél fogva fele-
let nélkül kell, hogy maradjanak: akkor úgy a vallásnak 
az igazság bármily parányi részéhez való igénye, mint 
általában a vallási tünemények létjoga teljesen megszűnik. 
A mint a délibab szeszélyes képződményei nem nyúj t -
hatnak nyughelyet a fáradt utasnak, ép oly kevéssé 
szolgálhat ezen elmélet helyes volta esetén a vallás az 
iga'/ság után szomjuhozóknak és az igazság keresésében 
elfaradtaknak üdítő és pihenő helyül. 

Azt hiszem azért, hogy szolgálatot teszek a vallás 
iránt igazán érdeklődő közönségnek, ha ezen kérdést, a 
vallás és tudomány közötti viszony kérdését nálunk is 
felvetem ; nálunk, a hol — nagy sajnálattal kell ezt be-
vallanunk — a vallásos hit napról-napra és úgy szólván 
minden küzdelem nélkül tért vészit a tudással szemben, 
nem a valódi, ésszerű alapon nyugvó tudással, mert ez, 
mint ki fogjuk mutatni, a hittel soha öszeütközésbe nem 
jöhet : hanem a felületes és éppen azért sokkal rombo-
lóbb s kártékonyabb hatású álismerettel szemben, a mely 
népszerűség köpenyébe burkolózva hódít mind nagyobb 



körben a maga — a v.illástalanság és tudatlanság — 
számára híveket. E /en hamis tudománynyal szemben 
nincs más fegyverünk, mint a kérdést elfogulatlan, ala-
pos és tudományos tárgyalás alá vennünk, nem tartatva 
vissza azon aggodalom által, hogy hátha az eredmény 
kedvezőtlenül üt ki a vallásra nézve ; mert ha még ezen 
eset következnék is be, a mit különben úgy a történe-
lem mint az emberi lélek alkatának vizsgálata valószí-
nűtlenné tesz, sokkal méltóbb volna hozzánk a valódi 
megcáfolhatlan igazság birtokában levő tudomány előtt 
meghajolni, mint a csak rombolni vágyó álfelvilágoso-
dottság lassú, de folytonos hatása alatt semmivé Tenni. 

A vallás és tudomány közötti viszony kérdésének 
bevezetésére pedig alig találhatnánk czélszerübb utat, 
mint a jelenkor legnagyobb fi'ozofusa Spencer Herbert 
redszerének s illetve a Megismerhetlenre vonatkozó el- ! 
méletcnek ismertetését, a ki a Megismerh >tlen problé-
máját egyenesen mint a vallás és tudomány közötti vi-
szony kérdését veszi tárgyalás alá s a ki nyiltan elismeri, 
hogy idevonatkozó nézetének elfogadása a vallásos esz-
mék gyökeres átalakulását involválja. Nálánál nagyobb 
készültséggel és a'apossággal napja-'nkbana kérdést senki 
nem tárgyalta, úgy hogy ő nála mindazon erősségekkel 
találkozni fogunk, a melyek ez irány mellett felhozhatók 
s mindazon ellenvetésekkel, a melyek a vallás mivoltá-
ról ma uralkodó felfogásnak ellenébe állíthatók. Ezekhez 
járulván még a világos és könnyen érthető előadás, a 
mi az angol bö'csészetet általában is, de különösen 
Spencer Herbert irmodorát kiváló'ag jel 'emzi: nem tart-
hatjuk elvesztettnek az időt és fáradságot, melyet rend 
szerének alapos megismerésére fordítanunk szükséges 

Éppen azért ismertetetésében, mely a jelen érte-
kezésnek második részét fogja képezni, lehető szorosan 
fogok Sp encer Herbert előadásához alkalmazkodni, úgy 
hogy a fontosabb és jellemzőbb helyeket kivétel nélkül, 
és pedig a saját szavaival adom s csupán azon részeket 
kivonatolom vagy esetleg hagyom el, a melyek nem 
szorosan a tárgyhoz tartozókat, vagy pedig ismétlést 
foglalnak magokban. 

Pápa. Horváth József. 

B E L F Ö L D . 
Csokonai Vitéz Mihály arcképének leleplezési 

ünnepélye. 
A rövid leirás, melyet mult számunk hozott, az 

alábbi cikkel kiégéseivé, azt hisszük méltó képe lesz 
a csurgói gimnázium lelkes tanárikara és tanuló ifjúsága 
által rendezett szép ünnepélynek. 

Az ünnepély a reform, templomban ment végbe; meg-
nyitóul a főgym. énekkar a Hymnust Bátori Lajos tanító 
kéképző-intézeti zene tanár és kitünnő orgonista orgona 
játékát mellett. Azután következett a főgym. igazgató 
Vid-i Károly dr. rövid, de magvas megnyitó beszéde, 
melyet egész terjedelmében közlök. ^Tisztelt közönség 1 
kedves tanuló ifjak 1 Annak az örömnek, mely e pilla-
natban, midőn egyik kiváló nemzeti költőnknek s a mi 
szerény intézetünk egykori tanárának arckép-leleplezési 
ünnepélyét üljük, lelkemet eltölti, nem vagyok e'ég erős 
hű kifejezést adni ; mert az öröm épen úgy elfogja egé-z 
lényünket, megakasztja gondolko-ásunkat, megtagadja 
beszéd-képességünket, mint a bánát, s ezé.t, ha ezen 
iskolai ünnepélyen nem is tudom válogatott kifejezések-
kel, virágos nyelven üdvözölni közeli s távo'i kedves 
vendegeinket s az általunk igen igen szeretett ifjúságot, 

de tudom igazi magyar barátsággal, otthont nyújt a 
a vendégnek, s azzal a komoly szeretettel, mely ragasz-
kodást s bizalmat kelt irántunk az ifjú lelkében I 

A fény, a pompa eltakarná szemünk elől a lényeget 
és igazságot s nem látszanának azoknak, a mik vagyunk ," 
már pedig nekünk, ha méltóan akarjuk megünnepelni 
nagy költőnknek s dicső emlékű elődünknek — Csokonay 
V. Mihálynak emlékét, ki egyszerű, de igaz nyelvvel 
hirdette az igazságot országszerte, s ki vándorbottal 
kezében érkezik ide, hogy még egyszerűbb, de annál 
meggyőzőbb módon oktassa az ifjúságot, — csnk azt 
kell mutatni, a mik vagyunk, azt t. i., hogy az egyszerű 
falak fogékonyak minden iránt, ami szép, jó és nemes 
s a nagy férfiúnak szellemét — a lángoló szeretetet, 
kedves hazánk s nagyjaink iránt — nemcsak hiven 
megőrizték, de nemzedékrő'.-nemzedékre átörökölték s 
bár komoran tekintenek feléd, de ha egyszer beléptél, 
ott fogadnak tcged a költő és^ a nagy alapító testvé-
riesen ölelkező szellemei, jeléül annak, hogy itt mindig 
a testvériség, egyenlőség és az egymás iránti szeretet 
honolt ; ez összeforrt szellemből mindenkinek és minden 
időben jut egy-egy szikra, mely gyújt, lelkesít, nemesít 
s ha kell tettre készt. Ennek a szellemnek vagyunk mi 
boldog és gazdag örökösei, ebből táplálkozunk s ebből 
merítette ifjúságunk is azt az erőt, melynek segítségével 
buzgón közreműködött ezen egyszerű, de lelkesítő ünne-
pély megtartásában. 

E szellem védelme alatt maradjon az ifjúság mindig 
s a csillag ragyogjon szemünk előtt s vezérelje a hosszú 
életpályán, melyet akkoron a mi költőnk s kedves em-
lékű tanártársunk és tanárunk gyújtott láng lelkével; 
mert ennek fényénél soh i sem fogják eltéveszteni az 
egymás iránti szeretet, s mindenek felett az igaz hazafi-
ság ősi erényét, még akkor sem, ha az élet küzdelmei 
annyira próbára teszik is, mint ünnepeltünket, ki széles 
e hazában csak vándorolt, csak vándorolt a nélkül, hogy 
valahol nyugalmat találhatott volna. 

De nem fűzöm tovább eszméimet, hiszen a tisztelt 
közönség s a kedves ifjúság e néhány szóból is megér-
tette ünnepélyünk célját, s így átadom a szót Kondor 
József tanártársamnak, ki nálamnál sokkal jobban tudja 
méltányolni Csokonai V. Mihálynak, egykori kar tár-
sunknak, nagy Debrecen még nagyobb fiának élete tör-
ténetét.® 

Kondor tanárnak nagy gonddal írt értekezéséből, 
habár csak kívánatosan is közlöm e következőket : 

Csokonay, mikor Lillájával megismerkedett, állás 
után nézett s Festetich György grófhoz, a keszthelyi 
Georgicon és a csurgói reform, gymnasium megalapító-
jához folyamodott, de az új osztály fe^llítása — a mi-
hez a költő reményét kötötte — késet t ; így egyideig 
különböző helyeken tartózkodott, barátainál. Somogyba 
bejövetelekor írta a Tihanyi ekhóhoz című szép elégiát, 
mely Budapesten, a Magy. tud. akadémia kézirat-tárá-
ban látható a költő kéziratában, egy 1798 ki naptárba 
beírv.i, érdekes változtatásokkal. Ez időből va'ó versei: 
Uto'só szerencsétlenség (fordítás), Estvéhez, Remény-
hez stb. 

Somogyban következő helyeken tartózkod k : Csö-
kölben Kis Bálint s. lelkésznél, itt írja köszöntőit Kis 
Bálint névnapjára (látható másolatban Körmendy S. 
erperes úrnál), Hedrahelyen Szokolai D.-nél, itt írja meg 
jó részben Doro t tyá já t ; Kaposvárott itt meg énekli 
Széchényi F. gróf, S imogymegye főispánja fölavatását; 
egy évig marad Nagy-B íjomban, Sárközy Istvánnál, itt 
több alkalmi verset ír s mikor innen kirándul Kisasz-
szondra, megírja Magánossághoz című költeményét. 



Mikor Császári Losi Pál Jenába megy az egyetemre, 
Csokonai veszi át a tanítást. A csurgói ev. ref. főgymn. 
levéltárában levő saját kéziratú levelében a költő tudatja 
Sárközyt (1799. jun. 2.), hogy a tanítást egy hete kez-
dette el ; értesíti arról is, mit és hogyan fog tanítani. 
Hogy a földrajzon, számtanon, történeten kívül latint is 
tanított, bizonyítja egy kézirati dolgozat latin nyelven, 
Phaedrus meséiből. Hogy ezt tanítványai számára, taní-
tás céljából és pedig Csurgón készítette, mutatják egyes 
helyi vonatkozású jegyzések a kéziraton, mely az Aka-
démia kézirattárában található. 

Csurgón írta Magyar verstarát magyar nyelven, s 
ezt előadta 1799 novembertől kezdve. Csurgón írt versei 
többek között ; Az első oslcolázás Somogyban (a csurgói 
gymn ), Virág Benedekhez című óda, a melyet egy isko-
lai dolgozat hátlapjára írt; itt írta anacreoni dalai egy 
részét s pár népies dalt is. Színi előadásokat rendez 
tanítványaival, előadatja 1799 augusztus közepén Cultura 
(később Pofók) című színdarabját, mely kiadatlan s tel-
jesen meg van az Akadémia kézirattárában, Csokonai 
egy tanítványának másolatában. Alkalmazza benne a 
költő a somogyi népkiejtést is. 

Bele sző egy-két dalt, melyeket ő maga kisért 
zongorán. Előadatta még Gerzson dü Malőrö-t s Kar-
nyoné cimű vigjátákot. Utóbbit Csurgőn irta. Az előadáson 
1799. szept. 24-én prológképen szavalta a költő Mantua 
bevétele című versét s epilog volt Sárközy István fiának, 
Albertnek rövid, katonás beszéde prózában (Szintén csak 
kéziratban van meg az Akadémiánál). Nevezetessebb 
fordítása Cs.-nak Csurgóról Virgilius Georgicon jának 
két első éneke, mely szintén kiadatlan s Toldy E. elve-
szettnek tartotta. 

Csokonai egyéniségéről (s csurgói magatartásáról) 
jól nyilatkozik Gaal László, ki Csokonainak tanítványa 
volt Csurgón s ugyan itt érdekes apróságokat jegyez fel 
a költőről. (Ez is kiadatlan). Hagyomány, de Cs. egy 
pár sora is tanúsítja, hogy szeretett a zöldben tanítani; 
ezt a kiránduló helyet Csurgón róla nevezték el. Sőt egy 
kis töredék is fenn maradt az indulóból, a mit olyankor 
énekeltek. A szobi ref. lelkésznél eredetiben van meg 
Cs. egy kis levele 1799. aug. 25-ről, melyben kéri az 
akkori reform, papot, hogy küídje vissza ott felejtett 
porköpenyét. Vissza jő Jenából Cs. Lósi P., s Csokonai, 
miután az osztály felállítása elmaradt, eltávozik Csurgó-
ról 1800 telén, tavaszán Somogyból is Szigetváron ke-
resztül. De távozása után is levelezésben áll Festetich 
Gy. és Széchenyi F. grófokkal, Sárközyvel, Szokolaival 
stb., utóbbi levelei érdekesek a csurgói, somogymegyei 
összeköttetésekre, de kiadatlanok. Mikor a költő Debre-
cenben értesül Sárközytől, hogy húga, Terézia meghalt, 
egy csinos elegiát ír. Sárközy levelezett Cs anyjával is 
1805 után s kifejezi sajnálatát a költő halála miatt. 
Festesich gr. pedig, később a költő emlékére Keszt-
helyen fát ültettet. 

Az ünnepély többi részének leírását, e lap mult 
számának tudósítása felleslegessé tévén, csak annyit 
említek még meg, hogy az egész ünnepély méltán azon 
meggyőződést keltette, hogy az ily irányú összejövetel, 
a mellett, hogy a művészet oltárán való jó illatú áldo-
zat, a nemzeti közérzület s a szent eszmék iránt való 
lelkesedés fokozásának is hathatós eszköze. Ez alkalommal 
is bebizonyult Kölcseynek emez állítása: »Mindig és min-
denütt vannak, kik a jót és szépet szeretni s az arra 
törekvők tetteit méltányolni tudják.* Hőn óhajtom Köl-
cseyvel együtt, kedves olvasó: »E kevesekhez csatold 
magadat s mentől szorosabban.* 

Ourgón , 1887. nov. I. — Kiss József, vallás-tanár. 

A tiszai evang. egyházkerületi gyűlés folyó évi 
jegyzőkönyvének 36. pontjához. 

(E kerületi t. egyházfelügyelők s lelkészek szives figyelmébe). 

A tiszakerületi í. é. jegyzőkönyv 36. pontjában, 
mely az egyházkerületi tanítóképző intézetről szól, követ-
kező előterjesztés és határozat foglaltatik : »Püspök úr 
jelenti, hogy értesülvén a sárosmegyei kir. tanfelügyelő 
utján, az intézeti tanárok közt kitört azon visszály felől, mely 
nek következtében ZsarnovitczkyIstván igazgató Gamauf 
György és Fabriczy János tanárok által uzsoráskodással 
vádoltatott be nevezett tan felügyelőségnél, azonnal a helyszínén 
személyesen vizsgálatot tartott, mely a vád alaptalanságát 
de.i é ki, a mennyiben Zsarnoviczky István a hozzáfordult 
egyes növendékeknek adott ugyan magasabb kamatra kölcsö-
nöket, de azt az ifjúsági alapból lette s a kamatokkal 
ezen olap javára mindig hűségesen beszámolt. Ezen püs-
pöki jelentéi sajnos tudomásul vétetvén, Gamauf György 
és Fabriczy János tanárok irányában, alaptalanul s az 
autonom főhatóság kikerülésével, illetéktelen helyen emelt 
vádaskodásukért, a gyűlés rosszalását fejezi ki. * 

E közzétett 'vádat s roszalást fmegjegyzések s 
visszautasítás nélkül hagynom nem lehet, annyival ke-
vésbé, mivel az autonom főhatóságomtól kérelmezett 
orvoslásra mindeddig hiába vártam. Megjegyzéseim s 
egyelőre felvilágosításaim a következők. 

Az eperjesi ev. tanítóképző intézetben a volt igaz-
gató Zs. J. több éven át 48°/0-os kamatokat szedett a 
a növendéktől kölcsön adott pénzek után. Továbbá 
ugyanő meg nem engedett magas dijakat (1—4 frt.) 
követelt s fizettetett rendes és u. n. ^ideiglenes* bizo-
nyítványokért ; sőt »egyebekre«, »egyremásra« címzett 
díjakat is hajtott be. E törvény, s erkö'csellenes zsaro-
lást én alulirt (és senki más) f. é. január 7. egy külö-
nös alkalom folytán megtámadtam, oly módon, hogy 
legközelebbi forumom t. i. a collegium igazgató elé (tehát 
nem >illetéktelen helyen !«) Írásbeli panaszt nyújtottam 
be, és zsarolási visszaélések megvizsgálását s beszünte-
tését sürgettem. A collégiami igazgató H. J. meg is tar-
totta a vizsgálatot, részint egymaga, részint a tanitókép. 
tanárokkal együttesen. A vizsgálat — melyről jegyző-
könyv vétetett fel — teljesen alaposnak (tehát nem »alap-
talanak 1«) és bőven igazoltnak találta panaszomat, és a 
tkép. igazgató pénzgyiijtési eljárását valamint a gyűjtési 
jegyzék hiányát a törvény s paedagogia szempontjából 
elitélte. 

Ez ügy szükségkép főt. püspökünk elé is felterjesz-
tetett, m é g p e d i g tudtommal a collegiumi igazgató utján, 
aki a collegiumban leghivatottabb közege is az egy-
házkerületi főfelügyelőségnek, nem pedig a királyi tan-
felügyelő ! Különös, hogy a fentidézett jegyzőkönyvi 
előterjesztés épen a collég, igazgató felterjesztését igno-
rálja és a roszalásnak tetszetősebb színezése végett csak az 
>illetéktelen* kir. tanfelügyelőt tolja előtérbe mint olyant, 
aki a zsarolási ügyet egymaga terjesztette a püspök elé. 
Ha azonban csakugyan mulasztás történt, annak nem én 
vagyok az oka, hanem az igazgató. Különben a jegyző-
könyvi előterjesztéssel az a tény is bajosan egyeztethető 
össze, hogy főt. püspök úr már február 4-dikén kelt 
322. számú levele kíséretében küldötte a collég, igaz-
gatóhoz Zs. tkép. igazgató tanár levelát, melyben ez a 
panaszos bajt említi és emiatt az igazgatóságról lemond ; 
ellenben a kir. tanfelügyelő csak február 9-dikén indí-
tó: ta útnak saját panaszát, t. i. amikor a hirre kapott 
zsarolasi ügy egy teljes hónapon át elintézést nem nyert 
az autonom hatóságnál 1 Továbbá még egy sajátságos 
vonás teszi zavarossá a 36. roszaló pontot. T. í. január 



7-diki panaszom előtt Zs. »hűséges« beszámolásai dacára 
a számvizsgáló bizottság (ha ugyan létezik ilyen bizo-
nyítványi di jakés önképzőkört pénzek számára f) nem birt 
tudomással Zs-nak több rendbeli zsarolásairól, sőt a 
kerületi gyűlés még f. é. augusztus 1 o-dikén is csak az 
»ifjúsági alap« (1?) »magas« kamatait említi; továbbá a 
zsarolási ügy jegyzőkönyvei azt tanúsítják, hogy Zs. 
csak panaszom után készíttetett több évről számadást, 
még pedig növendékek készítették azt három héten át 
(jan. 10-től febr. 9 ig) 1 És lett is sikere e számadásnak, 
mert e három hét alatt az állítólagos 1 frt őo kr. pénz-
alapból egyszerre 23 frt 30 kr. ifjúsági pénzalap le t t ! 
Kérdés tehát : lehet-e általában »hűségesnek* jelezni 
a számadást, ha az elszámolandó bevétel ismeretlen (pl. 
bizonyítványok 1—4 frtnyi dija s tb) Vagy pedig : mért 
lett az én panaszom után beszüntetve oly bevétel s az a 
kamat, melyről előzőleg a »hűséges* beszámolás kifogás 
nélkül tudomásul vétetett volt, a melyet a 36. pont is 
kifogás nélkül említ ?! Már az eddig felhozott tények s 
körülmények megingatják a jegyzőkönyvi 36. pont alap-
jainak hitelességét. 

De továbbá a nm. minisztériumtól érkezett leirat 
szerint a tanfelügyelői feljelentésben nemcsak a zsaro-
lás ügye támadtatik, hanem a tanitó-képezdében kőzve-
tetleniil tapasztalt tanszervezeti hiányok is. Csak egy-ket-
tőt említek közülök : Zs. igazgató tanulókat a tanítás 
látogatásatói eltilt (hivatalos látogatása alkalmával a tan-
felügyelő tapasztalta ezt); ugyanaz a magyar nyelvet 
hiányosan beszéli; a tanítóképző intézetnek az 1868. 
XXXVIII . t. cikkben követelt gyakorlóiskolája nincsen 
stb. Ugyan ki »vádaskodott* e hiányokról? Senki más 
mint a kir. tanfelügyelő személyes tapasztalata. Mákok-
nak is vannak ilyen tapasztalaik, mert könnyen szerez-
hetők! Ha tehát a ker. gyűlés jegyzőkönyve csak a kir. 
tanfelügyelő » értesítéséről* bir tudomással, ugyan mért 
nem említi a zsaroláson kivül annak egyéb panaszait is, 
amelyek talán nem »alaptalanok* s amelyek elintézése 
csakugyan a kerül, gyűlésre vár. 

Folyó évi szept. 9. főt. püspökünk Eperjesen levén, 
egy ülésben tudomásomra adta azt, hogy a folyó év 
augusztns 10-iki kerületi gyűlés de me sine me rosza-
lását fejezte ki amiatt, hogy a tanítóképezde két tanára, 
én és Gamauf, a tanítóképezdei visszaélés orvoslását nem 
autonom hatóságunknál, hanem világi fórumnál kerestük. 
Tanuár 7-iki panaszom alaptalanságáról szó sem volt, 
mert hiszen a zsarolás csak az én panaszom és a püs-
pök úrnak február 17-diki rendelkezése folytán szűnt 
meg. A roszalás hallatára kijelentettem, hogy minden 
szóbeli s esetleg írásbeli roszalás ellen tiltakozom, s tilta-
kozni fogok, mivel nem én vagyok a vétkes. Megjegy-
zendő, hogy ugyanezen szept. 9-iki ülés más kész ha-
tározattal is meglepte a tanárokat, mely épen nem 
hozatott a tanító-képző »tanári kar meghallgatásával. < 
E meglepő határozat szerint Zs-nak igazgatói lemondása 
elfogadtatván, helyébe H. J. theologiai rendes és dékán 
tanár neveztetik ki képezdei igazgatónak és egyszersmind 
tanárnak azon paedagogikai tárgyakra, melyek jelenleg a 
lemondott igazgatótól Zs-tól elvétettek, Hogy mért vé 
tetett el Zs-tól az igazgatóság és a paedagogika, annak 
odaadatolása elhallgattatott úgy a szept. 9-diki ülésben, 
mint a kerületi gyűlés jegyzőkönyvében. E kinevezés és 
gyámkodó új igazgatóság ellen legjobb belátásom szerint 
mint >helytelen* ellen felszólaltam az ülésben. Okaim 
voltak a felszólalásra. Mert először is a kerületi szerve-
zet elég tapintatosan csak tanító-képezdei »rendest tanár 
igazgatóságát ismeri a taní tó-képeidében; másodszor 
mert H. J. a kinevezett theol. tanár a theologiai fakul-

táson átlag 16 órában, a jogi akadémián combinálva 
12 órán, a gymnasíumban combinált 4 órán tanít ; és az 
új kinevezés folytán most még a tanító-képző intézetben 
ís legalább 4 órán a paedagogikát, tehát összesen vagy 
26—30 heti órán tanítani köteles; így félő, hogy a pae-
dagogika ismét c?ak mellékes tárgy marad. Felszólaltam 
harmadszor azért is, mert a tanító-képző intézetben a 
kiadás szükségesebb volna p1. gyakorló iskola fentar-
tására, mint ilyen minőségben beállított pótló-tanár dí-
jazására. 

Mindkét felszó'alásomra csak annyit kaptam felele-
tül, hogy *a felsőség intézkedésébe bele kell nyugodnia a 
tanárnak €, és hogy az a felsőség »talán csak nem fogja 
a tanárokkal együtt rendezni az intézet ügyeit.* 

És talán bele is nyugszom a sic volo, sic jubeo 
elv alkalmazásába, ha személyem az igazság ellenére 
még a kerületi gyűlés jegyzőkönyvében is meg nem 
támadtatott volna, még pedig azon okadatolással, hogy 
jan. 7-diki panaszom »alaptalan* volt, és hogy a kir. 
tanfeliigyelőségnél kerestem orvoslását. Annyit tudok 
magam, tud a collég, igazgató, tudnak íigytink vizsgá-
lati jegyzőkönyvei, és helyes informatio mellett tudha-
tott volna a kerületi gyűlés is, hogy Zs. J. igazgató ellen 
panaszomat én (tehát még Gamauf se) folyó évi január 
7 dikén saját autonom fórumánál (tehát nem »illetéktelen 
helyen*!) adtam be ; hogy e fórum vizsgálta is és ala-
posnak Ís találta panaszomat; végre hogy e vizsgálatról 
jegyzőkönyvek is vannak, melyek mást mondanak mint 
a 36. pont. Kérdezni vagyok kénytelen: miféle adatok 
s bizonyítékok alapján hozta a kerületi gyűlés a fent idé-
zett előterjesztést s roszaló határozatot ? bírt-e kellő tu-
domással a tanító-képző intézet régibb s legújabb ügyei-
ről ? meg volt-e győződve határozata gazságáról, midőn 
intézete két tanárát a nyilvánosság előtt megbélyegezni 
akarta és midőn a roszalás mellett mégis engem említett 
(következetlenül!) igazgató-jelöltnek! A tanár, még ha 
némelyek szerint »csak tanár* is, tudtommal nem arra 
való, hogy valamely személynek vagy körnek kellő vizs-
gálat nélkül találomra játékszere legyen. Bizonyos, s ez 
némikép mentő körülmény, hogy a határozathozók egy 
része a tanitó-képezdei eseményekről s ügyek állásáról 
kellő tájékozottsággal nem bírt, és most sem bír, amiről 
az a tény tanúskodik, hogy épen a zsaroló nem sújta-
tott roszalással, hanem mentegeltetik a jegyzőkönyvben, 
és a mely tájékozatlanságról helybeli s vidéki egyének 
(lelkészek, tanárok stb.) vallomásaiból győződtem meg. 
A kerületnek ismernie kellene saját intézete körülményeit 
és munkásait, kiválóan azokat, amelyekről s a kikről 
határozatot hoz ; vagy ha azokat nem ismeri, vizsgálja 
és vizsgáltassa részrehajlatlan megbízottak által, és mondja 
ki a roszalást ott, ahol annak helye van, s arra aki azt 
megérdemelte. 

Elmondott és egyéb tények (1. még alább 1) alap-
ján a fentidézett roszaló határozat ellen jelenleg is ha-
tározottan tiltakoznom kell, s azt méltatlan támadásnak 
jeleznem, mert igazságos úton ki nem mutatható, hogy 
roszalásra érdemes vagyok. Jó lett volna felkutatni, me 
lyek azok az »alaptalan* vádak, továbbá, melyik az az 
»illetéktelen hely* melytől én vagy Gamauf társam a 
tanító-képző ügyek elintézését kívántuk; és ha illetékte-
len hatóság avatkozott be, ugyan ki és mely körülmény 
vagy mulasztás okozta a beavatkozást?! Tiltakozásom 
mellett másrészt egyéni s tanári becsületem és az ügy 
ismerete érdekében — ha szükséges lesz — külön irat-
ban leszek kénytelen részletes felvilágosítást adni tanító-
képző intézetünk viszonyairól és ezekkel szemben tanú-
sított eljárásaimról. 



A 36. pont értékére vonatkozólag itt közlöm a ; 

sárosmegyei kir. tanfelügyelő úr nyilatkozatát is, melyet 
kérelmünk folytán adott, s mely híven a következő. 

»Mélyen tisztelt Tanár urak! F. évi okt. hó-21-én 
kelt s hozzám intézett becses levelük folytán, megtáma-
dott becsületük megóvása érdekében kijelentem önöknek, 
hogy Zsarnoviczky tanító-képezdsi igazgató zsarolási stb. 
ügyében Önök nálam orvoslást nem kerestek, s mint 
fórumnál nem is vádaskodtak, sőt belátásom szerint 
ezt nem is tehették, amennyiben ily ügyek elintézése 
első sorban az autonom hatóság feladata. Több ízben 
tett iskolalátogatásom alkalmával s a tanképesítő vizs-
gálatok folyamán szerzett személyes tapasztalataim alap-
ján én önöket minden tekintetben ügybuzgó, szakképzett, 
szorgalmas és lelkiismeretes tanárokul ismertem, kik az 
intézet javát előmozdítani színvonalát emelni kívánták 
és tudták. Ezen megyőződésemet kívánságukhoz képest 
mindenkor és mindenütt kész vagyok kijelenteni. Egye-
bekben tudtokra adom, hogy az eperjesi képezdében fel-
merült bajok és panaszok orvoslása a hivatalos dolgok 
közé tartozik s azokra nézve Önöknek e bizalmas levél-
ben mindennemű felvilágosítást meg kell tagadnom. 
Maradtam kiváló tisztelettel Eperjesen 1887. okt. 22-én. 
Tergina Gyula.* 

Ezekkel ki van mutatva az állítólagos »alaptalan-
ság* és az »illetéktelen liely.* 

Fabriczy János, 
tképezdei tanár. 

K Ü L F Ö L D . 
Külföldi egyházi szemle. 

1. A Thümmel-féle pőr nagy port vert föl a né-
met prot. közgondolkozásban. Mint ismeretes, Thümmel 
remscheidi lelkész a kath. egyház és inslitutióinak meg-
támadása és gyalázása miatt 9 havi fogságra ítéltetett, 
mely körülmény a rajnai tartományegyházon kívüli pro-
testánsokra is mély benyomást tett. A bírói eljárás a 
misét, a Máríatíszteletet, s a kényszercelibátust stb. a 
római egyház ideális jelentőségű és fontosságú institu-
tóinak deklarálta, s ezeknek megtámadását a római egy-
ház ellenei övetett vétségnek mondotta, holott mint Ilichter 
berlini lelkész a Websky-féle K.-Z. 1887. 30 számában 
helyeden kiemelte — az evangyéliom egyháza ezekben 
a velők összekötött visszaélések miatt csakis Isten-, ke-
resztyén- és bib'iae'lenes^tényeket láthat. Gelderni segéd-
lelkész korában a paplakot egy úrnapi körmenet alkal-
mával megakarták koszorúzni, a mi prot. tudával ellen-
kezett s azt meg is akadályozta. Egyik heves nyilatko-
zata, hogy a rómaiak *egy sült istent* imádnak, biróság 
elé került, azonban fölmentetelt, mivel az eg) házfi előtt 
tett ezen túlerős megjegyzése a nyilvános gyalázásnak 
színével nem bír. Remscheidba áthelyezve újból magára 
vonta a római papok őrködő figyelmét, a midőn egy kath. 
halottat eltemetett ; megtámadták egy kath. Winkelblatt-
ban, amire Thümmel a »Remscheider Zeitung* 1886 jan. 
számában azzal felelt, hogy nemcsak a fentebbi nyilat-
kozatot ismételte, hanem az ostyának imádását a misében 
egyenesen bálványimádásnak nevezte A személyeskedé-
sektől eltekintve, vádlott lelkész, ki 3 havi fogságra el-
itéltetett, idáig semmit sem tett, a mit a református hit-
vallások meg nem engednének. Mert arra a kérdésre : 
»Mi a különbség a pápai mise s az úrvacsora között?* azt 
feleli a heidelbergi káté: »A mise alapjában véve nem más, 
mint Jézus Krisztus egyedüli áldozatának és szenvedésé' 
nek megtagadása s elvetendő istenstelenség« ; tehát itt 

»elvetendő istentelenség,* Thümmelnél »bálványimádás.« 
Ezt pedig nevezett lelkész felekezeti támadásokra mon-
dotta ki, s ily értelemben nyilatkozott az elberfeldi zsi-
nat is. Azonban Thümmel lelkész még tovább ment a 
személyes támadások terén. »Rajnai bírák s római pa-
pok* című röpiratában nemcsak az ítéletet, hanem az 
őt elitélő bírákat is megtámadta, s részrehajlással és 
ultramontán érzelemmel vádolta őket, mely személyes 
támadást Ilichter szerint méltán sajnálja az egész pro-
testántismus. Tévedtek azonban elitélő bírái is, a midőn 
a római egyház elleni küzdelmet a tekintély elleni küzde-
lemnek jellemezték, mert ez esetben reformátorainkat is el 
kelene Ítélnünk, mint a tekintély elleni harcosokat, a mivel 
azonban egyszersmind az is van kimondva, hogy a refor-
mátusok nyilvános hitvallása Németországban büntethető. 
S habár az ágostai hitvallás nem szól oly merev alak-
ban a mise elitéltetéséről, mindamellett Luther eléggé 
élesen jellemzi azt s a tisztetése rendezett úrnapját a 
schmalkaldi cikkekben. Úgy látszik az elberfeldi vádlók 
a középkori állameszmének s jogi rendnek képviselői, 
a mely szerint a csalhatatlan pápa egyházán gyako-
rolt kritika az isteni tekintély elleni támadásnak van 
bélyegezve. 

2. A prot. theol. irodalom újabban több breses 
művel gazdagodott. Iloltzmam straszburgi s Weiss ber-
lini tanár új-szövetségi bevezetéseit legközelebb Bleelc 
jeles műve követte, a melyet Mangold bonni tanár ren-
dezett sajtó alá 4. kiadásban, s igen érdekesen ismertet 
Brückner karlsruhei lelkész a Websky-féle K. Z. 1887. 27. 
számában. Igen szépen tárgyalja a synoptikus evangyé-
liumok kérdésénél Máté elsőbbségét, az ősevangyéliom 
kérdését, Márk hypothesisét, s az új szövetségi kánon 
egyes könyveire vonatkozó újabb bírálati felfogásokat. 
Gass heidelbergi tanár is befejezte »A ker. ethika tör-
ténete* című 3 köteles nagy művét, s óhajtandó volna, 
hogy »A ker. hittan története* című 4 kötetes művét 
is befejezze, a mennyiben — m'nt ismeretes — csak 
Schleiermacherig tárgyalja azt. A ker. erkölcstanra nézve 
Neander régebbi műve méltó kiegészítését találja Gass 
fáradozásaiban. A Köstlin és Biehm halle-wittenbergi 
theol. tanárok által szerkesztett »Síudien und Kritiken* 
jelen folyamának immár megjelent 4 fü/.ete hasonlóan 
igen érdekes tartalommal bír. Főbb értekezései : Schmidt 
boroszlói tanár »Principielle Fragen der Symbolik*, hol 
az eg) es tanrendszerekre s a symbolika tárgyi beosztá-
sára nézve sok tekintetben új és eredeti felfogással ta-
lálkozunk, továbbá Steude *Vertheidigung der Aufer-
stehung« J. Christi*, a hol a feltámadásra vonatkozó 
újabb apologétikai kérdéseknél a tanítványok feltámadási 
hitét veszi alapúi, s Buhl a római levél theocliceáját fej-
tegeti érdekesen. A Bassermann heidelbergi theol. tanár 
s Ehlers frankfurti lelkész ál al szerkesztett »Zeitschrift 
ftir prakt. Theologie« című folyóiratban Bassermann 
cikke a bírálatról, s Seyerlen hosszabb cikke az episco-
patus keletkezéséről az egyházban tűnik ki, mely utóbbi 
folytonos tekintettel van a Hatsch—Harnaclc-féle hypo-
the.-isre. Ezen értekezést gazdag irodalom, beható forrás-
tanulmány s tárgyalás jellemzi. 

3. Az ,,Evangyeliomi szövetség", mely az evangy. 
prot. érdekek megvédésére majnai Frankurtban alakult, 
a maga positiv működésével éles vita tárgyát képezi úgy 
a római, mint egyes protest. egyházi lapokban. U g y a 
római mint a prot. sajtó nyilatkozataiból az tűnik ki, hogy 
itt egy nagy horderejű és messze kiterjedő vállalatról 
van szó. A római lapok — m :nt Beyschlag tanár 
»Deutsch-Evang. Blátter* című lapjának októberi füze-
tében — helyesen megjegyzi — tele vanr.ak á'szentes-



kedéssel, színleléssel s tudatos igaztalansá^gal. Olyannyira 
följajdulnak az »evangy. szövetség* megalakulásán, mintha 
már az újabb kiegyezési törvényeknek eltörléséről s a 
májusi törvényeknek visszaállításáról volna szó. Béke-
háborítóknak, reakciónál iusoknak, a felekezeti egyetér-
tés megrontóinak bélyegzik azokat, kik a szövetség 
eszméit pártolják s annak tagjaivá is lesznek. S ezt 
mondják azon lapok — jegyzi meg ismét helyesen 
Beyschlag — melyeknek csalhatlan tekintélye a refor-
mátiót pestisnek, a nihilismus s a socialdemokracia for-
rásának nevezte ; azon lapok, a melyek más alkalommal 
Luther s a többi reformátorok neveit a köznapiasságba 
rántják. Az ultramontán sajtó legdíszesebb virága a 
» Germamat, mely a frankfurti alakuló gyűlést Beyschlag 
által inspiráltnak s dirigáltnak mondja, a miben a G~r-
maniát csak az esztergomi »Magyar Sión* multa felül, 
mely e kitűnő theologust még vastag tudatlansággal is 
vádolja a katholicismus terén. A prot. pártlapok a régi 
nótát fújják, hogy a különböző theol. irányol nak együtt-
működése az jevangy. szövetség* egységes eszméjében 
lehetetlen, a miben StöcJcer és Luthardt lapja tűnik ki. 
Mindezen támadások dacára siépen terjed a szövetség 
eszméje ; így Wesztfáüában s Brandenburgban, mely 
utóbbi helyen nagy nehézségekkel kellett küzdenie a 
főváros miatt. Valóban csodálkoznunk kell azon német 
protestánsokon, a kik az »evangy. szövetség* eszméjét 
időszerűtlennek s feleslegesnek találják 1 

4. A „Gusztáv-Adolf-egylet" ügye örvendetesen 
halad. A szept. 14. s 15-én Nürnberg városában tartott 
egyetemes gyűlés szerint a fiók-egyletek 1764-ről 1781-re, 
a nőegyletek 421 ről 429 re, a bevételek 711,096-ról 
802,490 márkra emelkedtek. Legelői áll a rajnai egylet 
82,000, a württembergi 71,000, a berlin-brandenburgi 
51,000 márkkai, ezeket követi a buzgó áldozatkészség 
terén a lipcsei s a hallei, illetőleg szász tartományi 
G.-A.-egylet. Panaszt emelt a hannoveri, pommerániai, 
nyugatporosz s a lübecki egyleíre, Mecklenburgról, az 
az elfásult Kliephot-féle orthodoxiának eme klasszikus 
földéről nem is szólva,^ melyet a G.-A.-egylet máig sem 
nyert meg ügyének. Úgy látszik, a »luth. Gotteskasten* 
feleslegessé te-zi a G.-A.-egylet áldásos működését e 
merev orthodoxiánál! 22 diaspora gyülekezet, mint tel-
jesen felszerelt, nem veszi többé igénybe az egylet segé-
lyét, de hozzá jött 78 gyülekezet, úgy hogy a segélyre 
szorulók száma 1402 re rúgott. A nagy szeretetadományt, 
17,189 márkot a ramsaui gyülekezet nyerte el Stájer-
országban, míg a vele együtt folyamodó rajnai porosz 
Elversberg s lothringeni Hayíngen-Algringen egyházai 
egyenként 6744 márkot kaptak. Örvendetes jelenségül 
megemlítjük Beyschlcg után még azt ís, hogy a Luther 
jubileumi évében olasz tlieologusoknak a németországi prot. 
theol. fakultásokon való tanulmányozása céljából alapí-
tott ösztöndíj 10,000 márkra nőtt fel, s ezentúl folyóvá 
lesz teendő. A számok beszélnek! 

5. A porosz-római kiegyezés positiv gyümölcse-
ként a német katholikusoknak trieri egyetemes össze-
jövetele tekintendő. A centrumpárt vezére s a gvelf ér-
zelmű pápai harcos, Windthorst sokat beszélt ez alkalom-
mal >a sacerdotium s az impérium közötti békéről*, 
illetőleg annak a császár jó akarata által megindított kez-
detéről«, »az egyházi állam visszaállításáról*. »az öss.es 
rendeknek (még a jezsuitáknak is) helyreállításáról*, az 
iskolaügynek az egyházi gyámság alá helyezéséről* stb., 
a miből következik, hogy a porosz katholíc'smus s a 
berlini centrumpárt a nyert engedményekkel még min-
dig nincs megelégedve. S nem is lesz soha sem, mert 
a fennhéjázó német római sajtó az állam függetleníté-

sének bármely óvását »az egyház* el'eni követke. etlen 
ségnek s anachronismusnak nevezi. Ezek Bismarck béke-
politikájának positiv gyümölcsei, a legújabb német egy-
házpolitikának természetes következményei 1 

6. Az ultramontantinismus Németországon kívül 
is hatalmasan terjed. így Belgiumban tényleg ki lett 
szolgáltatva az állami iskola a katholici.-.musnak. 5 fő- s 
4 középiskola be lett szüntetve, 11 tanító-képezde törölve, 
s 11 klerikális, 22 női tanító-képezde az apácáknak lett 
kiszolgáltatva, mely úton már Poroszország is halad, a 
midőn az apácakra bízza a felsőbb leányiskoláknak ve-
zetését. Mindamellett a klerikalismus azon eldorádójában 
— mint Beyschlag nevezi — hatalmas evangelizációi tár-
saság működik, mely 25 évi fennállása óta Belgiumnak 
7 prot. gyülekezetét 27 anya- 356 leánygyülekezettel 
gyarapította. A társaság ez évi bevétele 125,235 frankot 
tett, a mire 45 ezeret benn a hazában gyűjtöttek, egy 
brüszeli prot. főiskola pedig neveli a szükséges tanerő-
ket. — Angolországban Manning bibornok s a katho-
lilussá lett lordok buzgósága folytán hasonlóan sokat 
veszt a különben is római szervezetű anglikánismus. A 
kathol. belügyminiszter s a londoni lord major buzgó-
sága folytán tetemes péterfi'léreket gyűjtenek a pápai 
jubileumhoz, a miben különben magyar hazánk sem ma-
rad hátra. — Derekasan viseli magát az ultramontanis-
mussal szemben az egységes olasz királyság, melynek 
érdekeit a pápának kiszolgáltatni nincs kedve. Különben 
Olaszország ezer éven át a közvetlen közelről tanulta 
ismerni a pápaságot s annak >áldásait.* 

Dr. Szlávik Mátyás. 

I R O D A L O M . 
Id. Sz. Nagy Károly debreceni evang. ref. kántor-

orgonista és főiskolai ének- és zenetanártól megjelent és 
szerzőkiadónál kapható >755 dallamos (melodiosus) köz-
játék orgonára, a gyakrabban előforduló templomi 
Chorálokhoz*. Ezen közjátékok a szerző által régebben 
kiadott s most 3 ik kiadásban megjelent »Templomi és 
temetési Kar énekes könyvben* foglalt chorál dallamok-
hoz vannak alkalmazva. A kántor orgonisták, tanítók, 
taní'.óképezdék és általában mindazok, kik az orgonázást 
tanulmányozzák és kedvelik, igen nagy hasznát vehetik. 
De nem csak tanulmányúi szolgálhatnak azok, hanem 
bármely vallásfelekezet choráljaihoz is, mint melodiosus 
interludiumok célszerűen felhasználhatók. Id. Sz. Nagy 
Károly úr köze'ebb több olda'ról méltatlan megtámad-
tatásban részesü t ; ily körülmények között csak örven-
deni tudunk, midőn látjuk, hogy Sz. Nagy Károly úr 
mindezen megtámadtatásokra a hirlapi keserű polémia 
helyett egy oly munkával válaszol, mely ref. egyházi 
zeneirodalmunknak méltán becsére válik 1 Oláh Károly, 
ref. tanitó-képezdei ének- és zenetanár. 

A heves-nagykúnsági ev. ref. egyházmegyei tanító-
egylet 1887. jul. 13 án Kúnhegyesen tartott közgyűlésé-
nek jegyzőkönyve. Józsa Pál elnök e g) ülésen tartotta 
székfoglaló programmbeszédét, melyben az egylet kultur 
törekvéseinek összegét ezen egyetlen szóban foglalja 
össze: munka. Munka a tanügy fejlesztése, munka a tanítói 
érték eme'ése érdekében. Kiemeli a népnevelés nagy 
fontosságát állami szempontból. A népnevelés szoros és 
elvá'hatlan kapcsolatban van a nép jóllétével, a nép jó-
léte az állam nagyságával. A népnevelés tehát végered-
mén)'ében az államok boldogságának kulcsa. A mi az 
elnök programmjának második részét, t. i. a tanítói é r -
dekeket -szo^áló egyleti munkásságot illeti, itt 3 főcsa-



portot különböztet meg, melyek alá minden létező vagy 
kigondolható irány társítható. E főcsoportok: a tanítók 
szellemi képzése, anyagi helyzétök javítása és az érde-
keiket szolgáló intézmények támogatása, felvirágoztatása. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Az Irodalmi Társaság tagjai közé újabban be-

léptek : pártoló tagolcnl iooo frttal az erdélyi ref. egyház-
kerület, 500 frttal a tolnai ref. egyházmegye; alapító ta-
gokul 100 frttal Geduly Elek lónyabányai evang. lelkész, 
a vojdahunyad-zarándi ref. egyházmegye és a budapesti 
unitárius egyházközség. Alapítóul jelentkeztek még a ko-
máromi ref. egyházmegye és a felső-nógráái evang. papi 
értekezlet is, oly formán, hogy évenként 5 frtot fizetnek 
a Társaság céljaira. Csak előre, sorakozzunk minél töb-
ben a kibontott zászló alá 1 

* A reformáció emlékét országszerte ünnepélye-
sen megülték nemcsak a gyülekezetek templomaiban, 
hanem több helyen az iskolák dísztermeiben is. A buáa-
pesti theol. akadémia hallgatósága október 31-én díszes 
közönség jelelétében tartotta meg a reformáció emlékün-
nepét a mult számban közölt programm szerint. Ott lát-
tuk többek között Szász Károly püspököt, Szilassy Ala-
dár egyházmegyei gondnokot, özv. Török Pálné úrnőt, 
a theologiai és gimnáziumi tanárikar több tagját, Moody 
lelkészt stb. Az »Isten, kinek egy szavadra* kezdetű ének 
szabatos előadása után, melyet Sz. Nagy K. tanított be 
és vezetett, Kecskeméthy István kenetteljes és érzéssel 
elmondott imája nyitotta meg az ünnepélyt, melynek 
egyik érdekes pontját a Gáspár István emlék beszéde ké-
pezte. A sok szellemmel írt és költői fordulatokban gaz-
dag beszéd hatását nagyon csökkentette a gyors előadás. 
Pap Zsigmond felolvasása Zwingliről alapos tanulmányra 
valló értékes dolgozat, mely a reformátor életének és 
működésének jellemzetes kídomborításával a hallgatóság 
figyelmét mindvégig lekötötte. Megérdemelt tapsokban 
részesült a Pátkay Imre alkalmi költeménye is, mely 
ódaszerű lendületességgel dicsőité a kappeli csata hősét. 
Az énekkar zárénekével végződött ünnepélyről jó be-
nyomásokkal és elégedetten távozott a közönség. — 
A soproni evang. tanítóképző intézet okt. 30 án szintén 
szép ünneppel ülte meg a reformáció emlékezetét. A 
felolvasások, szavalatok, és zenedarabokból álló műsor 
kiemelkedőbb pontjai : a Kapi Gyula igazgató vezetése 
alatt előadott férfikarok és Nikó Sándor IV. éves kép. 
növendék orgonaelőadása. — A soproni theologiai ifjú-
ság okt. 31-én tartott a liceum nagytermében reformáció 
emlékünnepet. Az előadásokat a Király Béla líceumi tanár 
vezetése alatt álló theol. énekkar nyitotta meg a Stein-
Kapi féle 91. zsoltárral. Felolvasásokat tartottak : Straner, 
Balogh és Rosta theologusok. Legnagyobb hatást keltett 
Vojtkó Pál II. é. theol. saját szerzeményű ódájával. Az 
ünnepet az »Erős vár a mi Istenünk* eléneklése fejezte be 

* Molnár Aladár-emlékünnepély Balaton-Füreden. 
A »Balatonfelvidékí néptanító egylet® Molnár Aladárnak, 
a népnevelésügy nagynevű bajnokának, a tanítói nyug-
díjintézet megalapítójának, sirja fölé, Magyarország nép-
tanítói s tanügybarátai adakozásából, a balaton-füredi ev. 
ref. egyház temetőjében emléket állított s ezen alkalom-
ból folyó évi november hó 8-án délelőtt 11 órakor, em 
lékünnepélyt rendez, melyre a tan-és nevelésügy barátait 
s az elhunyt tisztelőit meghívja. Az ünnepély sorrendje: 
1. Karének, előadja a balaton-füredi polgár dalárda. 
2. Ima, Segesdy Miklós balaton-füredi ev. ref. lelkész által 
3. A szeretetház növendékeinek karéneke. 4. Ünnepi 

beszéd s a síremlék átadása a szeretetház igazgatótaná-
csának gondozás végett, Németh Gerő néptanító-egyleti 
elnök által. 5. Karének, előadja a balaton-füredi polgári 
dalárda. Ezt megelőzi d. e. 9 órakor a balatonfelvidéki 
néptanító-egylet közgyűlése, a felsőnépiskola nagytermé-
ben, melyen az elhunyt felett emlékbeszédet tart Nagy 
Áron a balaton-füredi szeretetház igazgatója. Balaton-
Füreden, 1887. év október hó 10-én. — A síremlék felállí-
tása ügyében kiküldött bizottság. 

* A székesfehérvári reform, nőegylet segély-
osztó ünnepélye f. hó i-én tartatott meg nagy érdek-
lődés mellett. A c?ak ez évben alakult egyesület műkö-
dése első évi gyümölcseként 200 frtot túlhaladó összeg 
erejéig 14 fiú és 8 leány, összesen 22 szegénysorsú isko-
lás növendéket látott el teljes öltözékkel. A felruházot-
tak között 2 róm. kath. 1 ágostai és 4 vegyes házasság-
ból született növendék áll. Á megható ünnepélyre az 
evang. reform, egyház tanácstermében d. u. 3 órakor 
megjelent díszes és válogatott közönség előtt Tatay Imre 
ref. lelkész és az egylet titkára tartott alkalmi beszédet, 
melyben a kiosztott segély erkölcsi értékét mutatta fel 
rövid beszédben, kiemelvén az egyesekre, társadalomra 
és az egyletre kiterjedő üdvös hatásában. Fejtegette az 
iskolai nevelés értelmet fejlesztő, szívet nemesítő hatását, 
hivatkozott azon drága lelki kincsekre, melyeket a sze-
génysorsú szülők helyett az egylet szerez meg a ruhát-
lan gyermeknek, és a jótékonyság ilyetén gyakorlása 
által a szerzett kincsek fényében tündököl az egyleti 
segély erkölcsi értéke. Felmutatta a segélynek társadalmi 
szempontból nagy fontosságát, hazafias érzületre vezérlő 
erejét ; hangsúlyozta, hogy a börtönök szerencsétlen la-
kóinak élelmezésére és ruházatára az egyes ál'au ok részé-
ről fordított összegek, azon tőkét és annak megnöveke-
dett kamatait képviselik, mely tőke a szegénysorsú tan-
kötelesek iskolai neveltetésétől el vonat ott. Ezt követte a 
már új ruhákba felöltöztetett szegény gyermekek bemu-
tatása és azok részéről egyiknek elmondott köszönő 
szava. A gyermeki ajkakról elhangzott és a közönség 
részéről a meghatottság látható jelei között érdekkel hal-
gatott köszönő szavak után az evang. reform, egyház 
jelenlegi főgondnoka, Pálffy Károly mondott köszönetet 
a jótékony nőegyletnek, a növendékeket szorgalomra 
buzdítván és a közönség szíves részvéteért kifejezett kö-
szönettel az ünnepély véget ért. — Jelenvolt. 

* Az erdélyi egyházkerület közgyűlése okt. 27. 
s következő napjain tartatott meg Kolozsvártt a reform, 
collegium dísztermében, báró Kemény Gábor mint legidő-
sebb főgondnok elnöklete alatt. Szász Domokos püs 
pök buzgó imája és Kemény főgondnok tetszéssel foga-
dott elnöki megnyitója után megalakult a gyűlés: iga-
zoltattak tagjai, kijelöltettek segédjegyzői, megalakíttattak 
bizottságai, megállapíttatott tárgysorozata. Első tárgyul 
a püspöki jelentés vétetett föl, mely részletes és hű képét 
adta a kerület egy évi történetének és jelenlegi hely-
zetének. Köszönő elismerés lőn jutalma a püspök sok-
oldalú és eredménydús működésének. Jegyzőkönyvre 
vétettek király ő felségének kegyteljes szavai, melyekkel 
az erdélyi egyházkerület küldöttségének hódolatát fo-
gadta. Majd Parádi K. tanügyi jelentése olvas'atott föl, 
mely a legkisebb részletekig kiterjedő gonddal állítá 
össze az erdélyi iskolák statisztikáját és mult évi törté-
netét. Jutalmakul kiosztatott 28,150 frt 37 kr és 33 db 
a rany ; államsegélyben több gimnázium 24 ezer frtban 
részesült ; a nagy-enyedi és székely-udvarhelyi colle-
giumoknál nagyobb építkezések történtek. Az igazgató-
tanács előterjesztéseinek rendjén elfogadtattak ennek a 
sepsiszentgyörgyi, szászvárosi és zilahi gimnáziumok 



állami segélyezése, berendezése és emelésére vonatkozó 
javaslatai, melyek még a Konventre fognak még felter-
jesztetni. S 'ász Domokos püspök munkálatát a moldva-
oláhországi egyházaknak egyházmegyévé szervezése tár-
gyában nagy érdeklődéssel hallgatta a közgyűlés ; az 
egyházak helyzetére vonatkozó jelentést, valamint a 
helyszínén tett püspöki intézkedéseket tudomásul vette, 
a szervezésre vonatkozó javaslatokat pedig a >CodificatÍó«-
hoz pótlékul bevétette a közg) ülés. A prot. irodalmi tár-
safágba két 500 frtos pártoló tagsággal lépett be a kerü-
let. A tanügyi előadó javaslatára a gimnáziumi tanterv 
némely pontjainak módosítása kimondatott; ugyanennek a 
hiányzó tankönyvek előállítására vonatkozó azon javaslata, 
hogy bírálatra ezután kéziratban is elfogadtatnak a tan-
könyvek, érvényre emeltetett. Nagy Péter síremléke 
ügyében előterjesztetett, hogy az emlék a felállítási költ-
ségekkel együtt 32Ó9 frtba került, begyült pedig 4343 frt, 
melynek feleslegét az örökösök egy 2000 frtos alapít-
ványra fogják kiegészíteni. Bejelentetett egy magát meg-
nevezni nem akaró hitsorsosnak 41 ezer frtos alapítványa, 
melynek, ha bizonyos összegre növekedik, kamatai nem-
zeti és közszereteti célokra lesznek fordítandók. Az er-
délyi közművelődési egyesülettel való szövetkezés elejtett 
fonalának felvétele kimondatott. Okt. 30-án papszentelés 
tartatott, a mikor 27 új lelkész avattatott fel. A köz-
gyűlés folyamán megejtett választások közül fölemlítjük, 
hogy igazgató-tanácsosoknak megválasztattak : dr. Kolozs-
vári Sándor, Parádi Kálmán, dr. Kovács Ödön, Sárkány 
Ferenc, Gyarmatby Miklós és Domokos Antal. Az 
egyetemes Konventbe világi rendes tagnak beválasz-
tatott dr. Kolozsvári Sándor. Végül megem'ítjük, hogy 
szombaton délutánt a Nagy Péter emlékének szen 
telte a közgyűlés : részt vett a síremlék leleplezésének 
ünnepén, melyen Szász Domokos megható imája után, 
Kovács Ödön tartott kitűnően sikerült emlékbeszédet. 
Az ünnepélyt a dalkör éneke zárta be. 

* Egyházmegyei gondnok-beiktatás. A tohiai egy-
házmegye újonnan választott gondnoka, Szilassy Aladár 
okt. 25-én foglalta el új hivatalát ezen egyházmegyének 
S egszárdon tartott rendkívüli közg) ülésén. Az előző nap 
érkezett gondnokot a vasúti állomáson Horváth I. egy-
házmegyei tanácsbiró, majd Borzsák E. szegszárdi lel-
kész üdvözölték, a tiszteletére megjelent szép s/ámú kö-
zönség élén, az egyházmegye és a helyi egyház nevében. 
A városba bemenve, rövid előértekezlet tartatott a más-
napi gyűlési teendők megbeszélése céljából. 25 én a 
szegszárdi új templomban buzgó imával megnyittatván 
a közgyűlés, a szavazás eredményének hivatalos bejelen-
tése után egy 3 tagu küldöttség meghívására megjelent 
az új gondnok a közgyűlésen, melynek tagjai lelkes él-
jenekkel fogadták a buzgó egyháziasságáról h'rből jól 
ismert, de személyesen most először látott új világi el-
nöküket. A gondnokká választás hivatalos tudtuladása 
és az eskü letétele után, Mészáros János czeczei lelkész 
és egyházmegyei főjegyző intézett meleg hangú, emel-
kedett szellemű üdvözlő beszédet az új gondnokhoz, ki-
emelvén, hogy Sz. nagyatyja egyházkerületi főgondnok, 
atyja tractualis gondnok, apósa (Vizsolyi Guszt.) szintén 
tract. gondnok volt, s a család e hagyományos vallás-
szeretete mily kimagasló módon nyilatkozik Sz. Aladár-
ban, kinek buzgó egyháziassága s a vallás-erkölcsi élet 
fokozására irányzott törekvése országszerte ismeretes. A 
szép üdvözlésre felhangzott éljenzés lecsilapulván, az új 
gondnok tartotta meg nagybecsű székfoglalóját, melynek 
minden sorát az erős meggyőződés és evangeliumi hit-
buzgóság melege hat ja át. Irány-beszédnek nevezhető, 
mely az örökös adminisztrálás hagyományos szokásával 

szemben, rámutat a jelenkori egyházkormányzás hiva-
tására : az egyéni hit- és erkölcsi élet belső megújítására. 
Élő hit és vallásos erkölcsiségben van a protestánlismus 
életere, melynek ápolására van hivatva a mai egyház, 
annak papsága és tanítósága első sorban, de egyszers-
mind világi eleme is. A nagy hatást keltett székfoglalóra 
még visszatérünk. A beiktatás után néhány kisebb fon-
tosságú közgyűlési tárgy következett, ezt megelőzőleg 
Sz. 100 frt alapítványt tett a lelkész-árvák, 100-at a 
tanító-árvák gyámpénztárának javára. A közgyűlés vég-
zései között egyetemesebb érdekű azon határozat, hogy 
az egyházmegye az Irodalmi Társaság pártolói közé 
lépett, még pedig, miután az új gondnok a pártolói kö-
telezettség könnyítésére a maga részéről 100 frtot aján-
lott föl az egyházmegyének, ez egy 500 frtos pártfogó 
tagság évi járulékának fizetésére ajánlkozott. — Köz-
gyűlés után társas ebéd következett, melyen számos fel-
köszöntők mondattak Szilassyra, Vizsolyira, a kerületi el-
nökségre, az egyházmegyére s ennek hírnevesebb tagjaira 1 

* A fóthi orgona collaudátiója f. é. október hó 
30-án történt meg Oláh Károly, nagykőrösi tanító képez-
dei zenetanár úr által, ki is azt felülvizsgálván úgy egyes 
változataiban, mint a maga egészében teljesen jónak ta-
lálta és a fóthi ev. ref. egyháztanács előtt kiválóan meg-
dicsérte annak ízléses és diszes kiállítását, változatainak 
szépségét, a karban levő különben szűk helynek ügyes 
felhasználását és általában az egész orgona tervének 
ügyes kivitelét. Miért is a készítő Országh Sándor úrnak 
a fóthi ev. ref. egyháztanács e helyen, nyilvánosan fe-
jezi ki köszönetét. Fóthon, 1887. nov. 2-án. — Szappanos 
Károly, segéd-lelkész. 

* Szép adomány. Az okorági egyházban egy 
egyszetű, tisztes, öreg földmives ember: Fábián János 
saját szorgalma és takarékossága által szerzett vagyon-
kájából a maga és nem rég elhányt neje emlékére az 
egyház céljaira 140 frtot adományozott. Egy nap önkényt 
eljött hozzám a tisztes öreg, s előttem a következő 
nyilatkozatot tevé : » Tisztelendő' úr ! Isten országát épi-
teni óhajtva, s lelkem sugallatát követve, az okorági egy-
háznak egyházi célokra ezennel 140 frtot adok, s ezen 
nyilatkozatomat azonnal aláírni is kész vagyok.« A fel-
ajánlott adományból 100 frtot már ki is fizetett, a 
többit is nem sokára át fogja adni. A mostani időben, 
a midőn a vallás, az egyház s annak ügyei iránt a buz-
góság, a szeretet és áldozatkészség mind jobban-jobban 
kezd kihűlni, az ilyen szép példának mindnyájan örül-
hetünk. S míg egyfelől eme ritka esetet a magyar prot. 
közönség tudomására akartam juttatni, addig más felől 
ama buzgó óhajtásomat is kifejezem, hogy legyen ez a 
szép adomány Isten előtt kedves s hogy adjon az ég 
Öreg Fábián Jánoshoz hasonló, több buzgó egyháztago-
kat is. Egyszersmind megemlítem az okorági és mono-
sokori asszonyok azon szép áldozatát is, melyszerint ez 
év folytán egy 14 frt értékű chinai ezüstből készült 
keresztelő kannát vettek, a mely összeget maguk között 
önkéntes adakozás útján gyűj töt ték össze. — Okorágon, 
1887. október 28 án. — Fejér Ambrus, ref. lelkész. 

* Audiatur et altéra pars. A tiszai ágost. hitv. 
evang. egyházkerület f. é. augusztus hó 10-én és i l -én 
Miskolcon tartott közgyűlése jegyzőkönyvének fentebb 
már Fabriczy János nyilatkozatában szórói-szóra idézett 
36. pontjában a püspök úr előterjesztése folytán a köz-
gyűlés ellenem is >rosszalást« mondott ki. Ezzel szemben 
kötelességemnek tartom a jegyzőkönyvi rosszalást magam-
tól a leghatározottabban visszautasítani, mert nem vá-
daskodtam senki ellen a sárosmegyei kir. tanfelügyelő 
ellőtt (1. fentebb dr. Tergina Gyula levelét); de még 



autonom hatóságom előtt sem vádaskodtam (!. Fabriczy 
fentebbi nyilatkozatát); és végre hogy ez csak így és 
nem másképen van, hivatkozom nt. Hörk József úrnak f. é. 
szept. hó 9-én főt. püspök úr és más tanuk előtt velem 
szemben tett határozott nyilatkozatára, hogy a terhemre 
rótt vádakban >ártatlan« vaeyok. Hol van tehát a 
>rosszalás« számára az alap? Ki vádaskodott »alaptala-
nul ?« Egyébiránt szerény véleményem szerint nem a 
vád formája, hanem a vád tartalma és alapossága a 
lényeges. Egyelőre ennyit azigazság érdekében. — Gamnvf 
György, tanító-képezdei tanár. 

* Gyászhír. »A kis-kún-halasi reform, főgymna-
s ;um igazgató-tanácsa és tanári kara szomorodott szivvel 
jelenti Péter Miklós úrnak, a reform, főgymnasium rendes 
tanárának, a ref. egyháztanács tagjának, hites ügyvédnek, 
Halas városa i86i- ik i országgyűlési képviselőjének 64 
éves korában, tanárkodása 24-ik évében, folyó hó 2-án, 
este 61/2 órakor bekövetkezett halálát.« A megboldogult-
nak hűlt tetemei folyó hó 4-én délelőtt 10 órakor temet-
tettek el a reform, egyház szertartása szerint, Halason, 
1887. november 3. — Áldott legyen emlékezete! 

* Szerkesztői üzenetek. L. L. úrnak S. Kézhez kap 
tuk, legköze'ebb adjuk. — G. E. úrnak L. Köszönet az 
értesítésért, befizetéseket a szerkesztőség is elfogad. — 
Z. E. úrnak N. K. A tudósítást köszönjük, a jövő szám-
ban hozzuk. — P S. úrnak B. A jövő számban minden 
bizonynyal. — V. P. út nak K—j. Ha lehet, már jövőre. 
Folytatását kérjük. — H. J. úrnak P. Átolvasásra vár. 

A D A K O Z Á S O K . 
Az orsz. protest, árvaház részére: Szentpéteri 

Sámuel, pelsőci ref. leik. 2 frt. — Hoffer Károly kis-
harsányi ref. leik. a confirmáltak részéről 2 frt. (Ehhez 
járultak Györkő S. 10 kr, Miksa J. 10 kr, Szőllősi S. 15 kr. 
Kovács A. 10 kr, Gyurkó J 20 kr, Kovács M. 20 kr, 
Losonczi M. 10 kr. Szabó J. 10 kr, Gáber J. 6 kr, 
Kan J 10 kr, a leik. 79 kr) — Kócsi Dániel úr Jász 
Kisérről 1 frt Barna Gáborné jász-kiséri lakos részéről. 
— Máté József mohácsi ref. leik. a confirmáltak részérő! 
2 frt. (Ehhez járultak : Varjú Jolán 20 kr, Hűmmel Etel 
20 kr, Szabó Ferenc 10 kr, Berec István 10 kr, Szabó 
András 10 kr, Somogyi Éva 4 kr, Vet tyó Eva 4 kr, 
konfirmációi emléklapokból 90 krajcár. Pótolta a lekész 
32 krajcárral.) Szerk. 
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I E I - . " S T ^ L J Z - A - T . 

A szatmdr-névietii ev. ref. gimnáziumban az i88 7 / s . 
iskolai év december i -én elfoglalandó rendes tanári 
állásra. 

A megválasztandó rendes tanár szaktárgyai a gö-
rög- és latin nyelv, eset1e^ más tárgy is. Heti óráinak 
száma legfölebb 24 

Evi fizetése : 900 frt készpénz, évnegyedes részle-
tekben előre; 41 km. beszállítatlan tűzifa, melyből egy 
tantermet fűtetni tartozik. 

Föltétel: csak ev. re. vallású középiskolai tanárok 
vagy tanárjelöltek pályázhatnak. 

A megválasztott oki. tanár sikeres próbaév végé-
vel állandó alkalmazást nyer, ha pedig a megválasztott 
nak oklevele nem volna, tartozik állandósítása esetére 
azt a törvényes határidőn belől megszerezni. 

Az állandósított rendes tanár a tanári nyugdíj- és 
gyámintézetnek jogos és kötelezett tagja. 

Pályázók kellően felszerelt kérvényüket 1887. évi 
november hó 12-ig alantirott igazgató-tanácsi elnökhöz 
küldjék be. 3—3 

Szatmártt, 1887. okt. 18. 

Fülöp Áron, Farkas Antal, 
igazgató tanács jegyző. igazgató tanács-elnök. 

í; . I 
; A >Frankl in-Társula t« kiadásában Budapesten megjelent és c 
< minden könyvárusnál kapható, — az osztrák tartományok szá- j 

i' mára Szelinski György cs. kir. egyet, könyvárusnál Bécsben, I., ' 
Stefansplatz Nr. 6. : 
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N Y Í L T TÉR*) 
N y i l a t k o z a t . 

Tisztelendő Kálmán Farkas úrnak a »Prot. egyh. 
és isk. lap« 43-dik száma mellékletéül szétküldött nyi-
latkozata által a Szűgyi-féle chorálkönyvre vonatkozó 
ismertetésemben kifejezett nézeteimet megcáfolva nem 
látom; a nyilatkozatban foglalt kvaüfikálhatlan gyanúsí-
tásokra pedig válaszolni tiltja tisztesség-érzetem, ennél-
fogva az egész ügyet nyugodtan bocsátom a tisztességes 
emberek Ítélete alá. 

Budapest, 1887. november 3. 
Ifj. Szotyori Nagy Károly, 

zenetanár-karnagy. 

*) E rovat alatt közlöttekért fele^sséget nem vállal a Szerk. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs : Szőts Farkas. 
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T e l j e s s z á n m p é l d ó i i x y o k z k i S L l m i n d i g - s z o l g á L l l a a / h a n k : . 

Egyházmegyei gondnoki székfoglaló beszéd. 
(Elmondatott Szegszárdon, a tolnai egyházmegye közgyűlésén). 

Régóta felhangzik s mind általánosabbá válik 
országszerte a panasz, hogy reform, egyházainkban 
a vallásos buzgóság csökken, s helyét a közöny, 
sok helytt igen kóros állapot foglalja el. E panasz 
jogosultságát saját tapasztalataim is megerősítik, 
habár vétenék az igazság ellen, ha nem sietnék 
kijelenteni, hogy ismerek egyházakat, melyekben 
a helyzet ily panaszra alapot nem ad, és isme-
rek másokat, melyekben örvendetes előjelek a 
helyzet javulására engednek biztos következte-
tést vonni. 

Az érintett sajnos körülménynek sok, két-
ségtelenül sok oka van. Egyről azonban biztos 
vagyok, t. i. hogy e baj egyházszervezetünkben 
s egyházunknak jelenlegi helyzetében nem sar-
kallik. E tekintetben a magyar reform, egyház, 
hála elődeink áldozatkézségének s bölcs tapinta-
tának, oly szerencsés helyzetben van, mely ritkítja 
párját. Egyházunk helyzete és szervezete teljesen 
alkalmas arra, hogy keretében az egyház magasz-
tos céljaira szolgáló tevékenység üdvösen és 
szabadon kifejtethessék. Meggyőződésem szerint 
e bajnak egyik nagy oka az az egyoldalúság, 
mely nálunk általában tapasztalható. Ugy érzem : 
hiányzik nálunk bizonyos közvetlen érdeklődés az 
egyház alapcélja iránt. Adminisztrálunk s az egyház 
szervezeti érdekeit dicséretes buzgósággal szfvíin • 
kön hordjuk, gondozzuk, de a bajt épen abban 
látom, hogy az ezek iránti érdeklődés lévén ben-
nünk a túlnyomó, a benső hitélet, az egyéni val-
lásos buzgóság ápolására aránylag kevesebb gon-
dot fordítunk. Mig adminisztratív teendőkkel legjobb 
erőinket lekötjük, nem vesszük eléggé fontolóra, 
hogy az egyéni élő hit mind jobban eltűnik, s 
a mily mérvben növekszik e sajnálatos jelenség, 
ugyanabban a mérvben szenved hőn szeretett 
egyházunk; szenved nemcsak belterjesen, a tagok 

buzgóságának növekvő hiánya miatt, hanem kül-
terjesen is számban és erőben, egyes tagok elvesz-
tése által, mint ezt az ország több vidékein saj-
nosan tapasztaljuk. 

Legbensőbb meggyőződésem, nagyt. közgyű-
lés, hogy e bajt a leglelkiismeretesebb kormány-
zattal sem lehet legyőzni, ide közvetlen tevékény-
ség kell. 

Minden keresztyén egyháznak s így a mienk-
nek is, fő feladata a maga körében arra működni, 
hogy az egyház isteni alapítója által az emberiség 
boldogítására örök időkre lefektetett elvek az 
egyeseket s ezek által a társadalmat áthassák, 
megszenteljék, más szóval Istenországának építése. 
A ker. vallás iránt közönyös vagy épen ellensé-
ges indulatu egyének ezt talán hangzatos mon-
dásnál egyébnek nem tartják; de nekem legben-
sőbb meggyőződésem, hogy a krisztusi elvekben 
mindaz benne van, a mi az ember s az emberi-
ség boldogítására lényeges. Ne mondja senki, 
hogy ez meghaladott álláspont, sőt ellenkezőleg, 
a jelenkor legnagyobb gondot okozó kórjelen-
ségei egyenesen erre utalnak, mint gyógyszerre. 

A családi és társadalmi kötelékek meglazulá-
sával, sok helytt megbomlásával s az ebből kifolyó 
társadalmi és gazdasági válsággal szemben az 
állambölcselők, nemzetgazdák és moralisták tehe-
tetleneknek bizonyulnak. E szomorú viszonyokat 
csak az önzetlenség és szeretet, csak a cseleke-
detekben nyilvánuló részvét, szóval a szeretet-
teljes munka orvosolhatja. Ámde mindezekhez 
erő kell. S ez erő ? Nos ez erő a keresztyén hit, 
mely az embert belsőleg áthatva, ennek a leg-
nagyobb tehetséget adja a jóra, s mint az em-
beriség egész múltja igazolja, ez a legnagyobb 
hatalom az egyeseknek és a társadalomnak át-
alakítására, megnemesítésére. Valóban, nt. köz-
gyűlés, Kr'sztus evangeliuma ma is Istennek ha-
talma minden hívőnek üdvösségére (Rom. 1, 16). 

Én, nt. közgyűlés, alig emlékszem esetre, s 



ha van bizonyára ritka az és csak az illető kivé-
teles képességeiben leli magyarázatját, a mely 
arról tenne tanúságot, hogy az önzésben, a mások 
jogos érdekeinek eltiprásában élni megszokott 
ember a saját személyében vagy a külső viszo-
nyokban felmerült kényszerítő körülmények nyo-
mása nélkül s tisztán belső jobb meggyőződésből 
szakított volna a múlttal, s azt szíve szerint 
megbánva, ettől belsőleg hajtva tevékenységet is 
fejtett volna ki mások érdekében. De igenis 
ismertem bűnökben elmerült embert, s pedig az 
emberi társadalom minden rétegéből, ki, midőn 
az evangelium ereje lelkébe behatolt, bűneit el-
hagyta s életfeladatává tette ereje szerint arra 
hatni, hogy azoktól másokat is visszatartson. 
Ismertem megrögzött iszákost, családjának átkát, 
ki ugyanez úton nemcsak mértékletes emberré, 
de a mértékletesség apostolává s a családfők 
mintaképéve lett. A mi az egyes embert így, 
alapjában átalakítani képes, az valóban hatalom! 

És a társadalom. . . . A feleletet ugyancsak 
tények adják meg. Megváltónk ama kijelentései, 
melyek elhagyott gyermekek, gyámatlan özvegyek, 
tehetetlen nyomorékok gondjának felvételét és 
segélyezését mint Neki tett szolgálatot tüntetik 
fel, e magasztos szavak alapján ezer és ezer árva-, 
beteg- s más ápoló intézet keletkezett és szapo-
rodik szüntelen a keresztyén társadalomban. S a 
keresztyén hit e hatalmát mi sem bizonyítja job-
ban, mint azon tény, hogy a keresztyén társa-
dalom légkörében még azok is ily szeretet-mun-
kára érzik magukat indíttatva, kik az alapot, a 
keresztyén vallást, maguktól eltaszítják. 

Igen, az evangeliumi hit hatalom, mely át-
hatja s áthatva mindig nemesíti az életet. De e 
hatalom, meggyőződésem szerint, nem az az úgyne-
vezett vallás, melyről gyakran halljuk, hogy minden 
embernek meg van az önalkotta hite. A mit az 
ember maga alkot, azt alakítja is kedve szerint, 
megalkuszik vele a viszonyok szerint, ha kényel-
metlen az reá nézve. Az evangeliumi hit válto-
zatlan, mert Isten által adott életszabály, s a 
lényeges különbség közte és az önalkotta vallás 
között épen az, hogy míg itt az élet alakítja a 
hitet, ott a hit alakítja az életet. 

Az ily élő, átalakító hitnek kül- és belter-
jes fejlesztésére és ápolására én mindig nagy 
súlyt fektettem, és ha az egyházi téren eddig 
érvényesített törekvéseim egyáltalán érdemesek a 
felemlítésre, akkor a nt. egyházmegyei főjegyző 
úr ékes üdvözletében meggyőződésemhez szólt, 
szívem szerint beszélt, midőn e nagy érdek gon-
dozását a jövő tevékenység fontos céljául hang-
súlyozta. Igen is, az élő, a cselekvő hit gondo-
zására nagy súlyt kell fektetnünk s épen azért 
nemcsak kötelességszerű készséggel, de valódi 

benső lelki örömmel fogok üdvözölni s támogatni 
új hatáskörömben minden oly tevékenységet, mely 
ez egyházmegye s ennek egyes tagjai részéről 
e célt van hívatva szolgálni bármely irányban. 

Hogy az egyéni vallásos buzgóság emelése 
s kifejtése körül legtöbbet a nt. lelkész urak 
tehetnek, azt senki kétségbe nem vonhatja; mert 
az igehirdetés szóval és tettel a leghatalmasabb 
eszköz, mely kiválólag az ő feladatuk, ők érint-
keznek közvetlenül a hívekkel részt vévén ezek 
derült és borult napjaiban, s ők vezetik vagy 
ellenőrzik a vallásoktatást. Sokat tehetnek a tanító 
urak is, különösen a jővő tekintetében, mert az 
ifjú nemzedék az ő kezük s gondozásuk alatt nő 
fel, tehát az ez iránti jótékony befolyás gyakor-
lására bő alkalmuk nyílik. De habár e két tényező 
első fontosságú a hitélesztés és fokozás munká-
jában, mégis nem az egyedüli. Egyházi szerveze-
tünknél fogva emez érdekekre a világi elemnek is 
fontos befolyása van, melyet gyakorolni nemcsak 
joga, de kötelessége is. Nem szabad a munkában 
a nt. lelkész és t. tanító urakat magukra hagynunk, 
hanem hűségesen részt kell benne vennünk mine-
künk is. Hisz annak, a mi által ezt a leg-
hathatósabban tehetjük, meg kell lennie mindnyá-
junkban, egyháziakban ugy, mint világiakban. A 
mi a teremtésnek és váltságnak alapoka és for-
rásra, ugyanaz nekünk is embereknek első köte-
lességül adatott az ó- és újszövetségben, pancso-
latokban és példákban egyaránt, t. i. a szeretet. 
Rövidebben, de meghatóbban nem lehet Isten 
lényegét meghatározni, mint a két szóban: >Isten 
szeretet,* s mi emberek minden embertársaink 
iránti kötelességeink summáját megtaláljuk a másik 
két szóban: > Szeresd felebarátodat!* 

A szetetet, melyről azt is olvassuk, hogy 
>soha el nem fogy*, vezessen bennünket minden 
ténykedésünkben, magán életünkben úgy, mint 
kormányzati működésünkben; mert egyedül a 
szeretet munkája által hathatjuk át az egyeseket 
és a társadalmat, csak ez által építhetjük Isten -
országát. 

Istenországának építése a szeretet mun-
kássága által : ez vezessen új tisztemben, ehhez 
kérem a nt. egyházmegyének, kérem nt. elnök-
társamnak, de kérem ez egyházmegye minden 
egyes tagjának nagybecsű támogatását. A szere-
tet tegye gyöngeségeim, fogyatkozásaim iránt el-
nézőkké; ez egyesítsen, ha nézeteink eltérők; ez 
erősítsen erőtlenségeinkben s a Mindenható, ki 
az erőtlenekben is megdicsőitheti magát, nem 
fogja tőlünk megvonni áldását! 

De legbensőbb meggyőződésem, hogy a 
mikor embertársainkat hatáskörünkben a szeretet 
munkássága által ekként szolgáljuk, akkor mint 



egyházi férfiak és mint egyházi testület, szeretett 
hazánkat is a leghívebben szolgáljuk. 

Szilassy Aladár. 

Ne idegenkedjünk a lelkipásztori látogatástól! 

A »Prot. Pap* márciusi számában »A helytelenül 
alkalmazott papi látogatás káros következményei* cím 
alatt Marosvásárhelyi álnevű cikkiró egy még eddig ke-
vés figyelemre méltatott thémát hozván felszínre, külö-
nös érdeklődéssel vártam, hogy szólnak-e hozzá, és mit 
szólnak igen tisztelt lelkésztársaim a cura pastoralis eme 
nagyfontosságú kérdéséről: a lelkipásztori látogatásról ? 
Azóta félév telt el, s én — fájdalom! — hiába vártam 
a cikkiró által mintegy provokált eszmecserére : lelkész-
társaim — úgy látszik — hallani sem akarnak e dolog-
ról. De én azt hiszem, hogy ennek épen a Marosvásár-
helyi úr cikke az oka, mely nagyon is komikus színben 
tünteté fel a híveit látogató ifjú lelkipásztort: úgyszólván 
torzképet rajzolt róla, s ekként még azokban is lelohaszt-
hatta a kedvet, a kik a cura pastoralis ezen ága iránt 
eddig legalább némileg érdeklődtek. 

Engedjék meg hát, igen tisztelt lelkésztársaim, 
hogy miután a lelkipásztori látogatás kérdése szőnyegre 
hozatott , én, kit ez a kérdés közelebbről érdekel, a meny-
nyiben gyülekezetem körében ezelőtt már hét évvel meg-
kezdtem, s azóta, a mikor csak lehet, folyton gyakorlom 
a hívek látogatását, hadd mondjam el e dologban eddig 
követett eljárásomat, szerzett tapasztalataimat és szerény 
nézeteimet. Mindenek előtt legyen szabad a Marosvásár-
helyi úr fentebb nevezett cikkére némely megjegyzést 
tennem. 

Semmi sem könnyebb, mint valami dolgot, legyen 
az bár a legszentebb, nevetséges színben tüntetni fel. 
Ilyen nevetséges helyzetben állítja elénk a hivatkozott 
cikk is azt a »tüzes és elhamarkodva« cselekvő ifjú lel-
készt, a ki mindjárt a második egyházi beszédben te ' -
jes lelkesedéssel köztudomásra hozta, hogy miután ö egé-
szen idegen, szeretné híveit megismernis miután jobb 
utat — módot erre nézve nem tud, kénytelen őket egyen-
ként és házanként meglátogatni. Tehát ne bámuljanak, 
ha nemsokára e látogatásokat el is kezdi.* El is kezdte 
»xigy szólván házról házra, természetesen bejelentetlenül.« 
»Némelyek megijedtek. . . mások a beszélgetés miatt jöt-
tek zavarba . . . . sokan költségbe verték magokat . . . 
sokan gyanakodók lettek . . . mások a gazdaság köré-
ből kíváncsi, élces és fogas kérdéseket intéztek hozzá, 
melyekre hirtelen nem adhatott választ; erre aztán 
tudatlansággal vádolták. . . . Sokan, a kik előbb várták 
a látogatást, sértve érezték magokat, ha a nálok kisebb 
rangúakat látogatta meg előbb.* »Ha olyan családhoz 
jutott, hol épen nagy társaság volt összegyűlve, kény-
szerítették, hogy a társasjátékban részt vegyen (!)< Az 
élcesebbek meg szemére vetet ték: »Vesződjék csak a 
papi tudományokkal s ne avatkozzék a családi ügyekbe. 
Úgy látszik, hogy csak azért futkos házról-házra, hogy 
a családi titkokat kifürkészhesse s azokat egyházi beszé-
deiben nyilvánossá tehesse.* Sőt egy míveletlen embertől 
ilyen is kitelt : >Ugyan tisztelendő uram, nincs magá-
nak egyéb dolga egész héten, mint a fel s alá való futká-
rozds.« »Mondhatom szép dolog ; úgy látszik, hogy más-
kép nem tud prédikálni, mintha elébb kilesi családi tit-
kainkat. . . . Az előbbi lelkészünk . . . leginkább otthon 
tölté idejét . . . hogy minél szebb prédikációt tarthasson 
nekünk. De szépen és érthetően (is) prédikált! Hanem 
kegyelmed . . . ugyan hallottuk, hogy nagy tudós, de egy 

szót sem értünk beszédéből.« »Elég az hozzá, hogy az 
egész vállalat feltűnést és elégetlenséget szült a gyüleke-
zetben, s kénytelen volt beszüntetni, ha nem akarta a 
közbizalmat és papi tekintélyét tökéletesen eljátszani.* 

No már, kérem szívesen, ha mindez valósággal igy 
történt, ha nem költött história az egész : akkor »meg-
némulok és nem nyitom meg az én számat.* Akkor 
csakugyan »nem nekünk való* a lelkipásztori látogatás! . . . 
Meg vagyok azonban győződve, hogy mindezt csak a 
képzelet világából vette a cikkiró, s annálfogva a fenn-
forgó kérdésben komoly, elfogdható argumentumul nem 
szolgálhat. 

Közölnöm kellett mégis e hosszas idézetet, mint 
felette jellemzőt és tanulságost arra nézve, hogy hazánk-
ban mily téves, sőt ferde fogalmakkal bírnak még sokan 
a cura pastoralis ezen ágáról, még pedig magok a lelki-
pásztori látogatásra hivatott lelkészek körében is. Mert 
be kell ismernem, hogy ilyesféle megjegyzéseket és 
ellenvetéseket én magam is nem egyszer hallottam, olyan 
lelkésztársaim ajkairól, kik a nélkül, hogy a dolog felett 
behatóbban gondolkodtak, vagy a lelkipásztori látogatással, 
legalább kisérletképen, valaha próbát tettek volna, kate-
gorice kimondották, hogy a lelkipásztori látogatás a mi 
gyülekezeteinkben kivihetetlen, ezért meg ezért. . . . 

Hát erre én csak azt mondom, hogy tessék vele 
egyszer már próbát tenni! Majd meg fogják látni, hogy 
nem lehetetlen, nem kivihetetlen. Nehezebb dolgokkal 
is megpróbálkozott már »erős szívláng alatt, az elszánt-
ság hatalma és az ércakarat.* Csakhogy vigyázzunk, 
hogy »ne tüzesen és elhamarkodva*, azaz ne tapintatla-
nul fogjunk a dologhoz. 

A mi engem illet, az én eljárásom a következő 
volt. Már beköszöntő beszédemben céloztam arra, hogy 
híveimet saját tűzhelyüknél egyenkint fölkeresni és meg-
látogatni szándékozom. Mihelyt azután egy kissé rendbe 
jöt tem, s az időt alkalmatosnak gondoltam, tehát mint-
egy két hónap múlva, hozzá is fogtam a kivitelhez. 
Mindenekelőtt presbyteri gyűlést tartván, előbb a gyüle-
kezet véneinek egész körülményességgel, majd a rákö-
vetkező vasárnap az egész gyülekezet előtt a szószékből 
tartott alkalmi prédikációmban igyekeztem mindenkinek 
lehetőleg érthetővé tenni és megmagyarázni, hogy mit 
is akarok hát voltaképen ? »Nem időtöltésből, vagy talán 
valami külsőies, akár egyházi, akár politikai célok elérése 
végett megyek én tihozzátok — mondám a többek 
közt — az én látogatásom célja ennél magasabb, fonto-
sabb, mert tisztán szellemi, vallás-erkölcsi természetű.* 
»S csak azt kivánom tőletek: tartsátok előttem nyitva 
nemcsak hajlékotok, hanem szívetek ajtaját is.* 

Ilyen előkészület után indultam el aztán a hívek 
látogatására, még pedig nem egyedül, hanem (minden 
alkalommal) egy presbyter társaságában, ki előre infor-
mált minden egyes családról. Kezdtem pedig látogatá-
somat a község legszélső házalná', a legs egényebb csa-
ládokon s úgy folytattam szigorít sorrend szerint, egyet-
len református családot sem mellőzvén el. Magától értetik, 
hogy nem találkozott egyetlen egy család sem, mely rossz 
néven vette, vagy épen kifakadt volna (!) azért, hogy 
lelkipásztora látogatásával megtisztelé. Ellenkezőleg min-
denütt kifogástalan szívességgel fogadtak (a mint ez 
magyar embertől máskép nem is várható), s távozásom-
kor a legnagyobb öröm és köszönetnyilvánítások közt 
bocsátottak további utamra. 

De miben állt hát az én lelkipásztori látogatá-
som? Nagyon egyszerű ez s mindenki utáncsinálhatja: 
csak kedve és szerető szíve legyen hozzá. »Jó napot, 



atyámfiai! Kívántam meglátogatni: hogy vannak ?« Ez 
volt a beköszöntés. Semmi különös ceremónia! Hisz 
mint jóbarát, mint lelkiatyjok léptem át házuk küszö-
bét. . . Azonnal leültetnek s beszélgetni kezdünk. Miről?. . . 
Bizony nem a szentháromságról, sem a váltság mun-
kájáról . . . egyszerűen a családi viszonyokról, az időről, 
a termésről és így tovább . . . míg egyszerre csak az 
isteni gondviseléshez ju tunk . . . s mi természetesebb, 

4 minthogy e thémánál a lelkipásztornak adják át a szó t . . . 
hisz oly szépen tud arról prédikálni a kathedrában 1 
Aztán ott vannak a gyermekek ! . . . Magunkhoz hívjuk, 
ölbe vesszük, mint a legnagyobb gyermekbarát, és kikér-
dezzük : melyik imádságot tudod már ? mondd el. Jól 
viseled-e magadat ? Bizony jó is légy. . . Fiát a nagyob-
bak . . . melyik iskolába járnak, járnak-e pontosan ? Van e 
könyvük ! Van-e zsoltár, imádságoskönyv, biblia a ház-
nál ? . . . Rögtön előadják. Felnyitjuk . . . íme véletlenül 
— a Zsoltárok könyvéből egy szép hely : íme mely igen 
jó és mely gyönyörűséges dolog.« 

Sapienti sat. A ki mind erre csak mosolyogni tud 
és kicsinylőleg válaszolni: ahhoz nem szólok többet. Az 
olyan jobb ha otthon marad, és nem alázza meg magát 
azzal, hogy hívei szegényes hajlékának küszöbét átlépje . . . 
Jóságos Is ten! De hova is lesz a »közbizalom« és a 
»papi tekintély*, ha a Krisztus szelid, szerény és alá-
zatos szolgái egész az utolsó szegényig lealázzák mago-
kat, s szóba állanak még a legelvetemültebb emberrel is 1 

Ne tagadjuk, kedves szolgatársaim, a lelkipásztori 
látogatások útjában az a legnagyobb nehézség, hogy 
még a Krisztus szolgái közül sokan nem birnak aláza-
tosság lelkével. Pedig meg vagyon Írva: »A ki magát 
megalázza, felmagasztaltatik*. H o g y a n ? . . . az a nemes, 
az az igazi lelkipásztori munka, az az igazi emberbaráti 
és keresztyéni jó cselekedet, a mit a lelkipásztori láto-
gatások alkalmával végezünk: hogyan alázhatná az meg 
épen a hívek lelkiatyját, lelkipásztorát, lelkiorvosát! . . . 
Hát vájjon a testi betegek orvosának levon-e méltósá-
gából valamit az, hogy az utolsó kunyhóba is el-el láto-
gat ? Vagy a fővárosi magasrangú hölgyeket kevésbbé 
becsíilik-e azért, hogy palotáikból a szükséggel és Ínség-
gel küzdők szegényes hajlékaiba alászállanak ? Avagy 
a bűnösökkel evő és társalgó Krisztus példáját követni, 
nem volna-e még a mai korban is felemelő s az Úr 
szolgáihoz méltó foglalkozás ? 1. . . Gondolkozzunk kissé 
e felett! 

Hogy minő áldás háramlik a lelkipásztori látoga-
tásokból az egyes hívekre, családokra, arról ez alkalom-
mal nem is szólok. Csak annyit akarok megjegyezni, 
hogy ha — feltéve, de meg nem engedve — egyálta-
lában semmi haszna nem lenne is az illetőkre nézve, a 
kiket meglátogatunk, valaki mégis hasznát fogja venni 
s ez maga a híveit látogató lelkipásztor. Nem úgy értem, 
hogy egyenkint meg fogja ismerni nyájának juhait, hogy 
»betegek vagy egészségesek, kövérek vagy soványak-e?« 
Hanem igenis, megismeri azok anyagi és erkölcsi viszo-
nyait, gondolkozását és lelki életét, bajait és nyomorú-
ságait . . . és prédikációjával nem fog többé a levegőben 
járni. Sem vágyaival nem fog elérhetetlen magasságra 
és távolságban csapongani, sem állásával és helyzetével, 
sem hivatala nehézségeivel és nyomorúságaival nem lesz 
annyira elégedetlen, ha egyszer saját szemeivel győződik 
meg az alacsonyabb sorsúak helyzetéről, küzdelmeiről, 
és mégis elégedettebb és Istenben bizó életökről. 

Igaz, hogy a lelkipásztori látogatás meglehetős 
nehézségekkel van összekötve. Legfőbb nehézség: a láto-
gatás idejének eltalálása. Tavasztól késő őszig legna-
gyobbrészt kiint a szabadban, mezei munkával vannak 

híveink elfoglalva; télen meg maga a lelkipásztor van 
nagyobb mértékben hivalala által igénybe véve. S már 
épen ez egyik legfőbb oka annak, hogy a mi engem 
illet, idáig mindössze 241 családot látogathattam meg, 
vagyis hogy híveim egynegyed részénél még eddig nem 
végezhettem a lelkipásztori látogatást. Ugy tapasztaltam 
azonban, hogy leginkább az év november havában, külö-
nösen ennek második felében kedvező időjárás mellett 
a legcélszerűbben lehet végezni a lelkipásztori látoga-
tást. De e tekintetben a viszonyok másutt mások lehet-
nek. Melyik volna hát a legalkalmasabb időszak ? . . . 
Azt csak úgy tudhatnók meg, ha igen tisztelt lelkész-
társaim, különösen a kezdő (rendes) lelkészek közül mi-
nél többen vállalkoznának legalább kisérletképen — ez 
igazi lelkipásztori munkára. Az így nyert tapasztalatok 
egybevetése után könnyebben dönthetnénk aztán azon 
még mind eddig alaposan meg nem vitatott kérdés fe-
lett is, hogy egyáltalában szükséges-e, kivihető-e hazánk-

j ban is, és miképen a lelkipásztori látogatás ? 
Mert ámbár én részemről felette kívánatosnak és 

hazánk legtöbb gyülekezeteiben kétségkívül kivihetőnek 
is tartom a hívek lelkipásztori látogatását, mindazonáltal 
szükségesnek tartom kijelenteni, hogy ezzel még nem 
mondtam ki e fontos tárgyban az utolsó szót. Mindaddig 
ugyanis, míg országszerte — legalább mindenik egyház-
megyében egy-két lelkesebb szolgatársam — a maga részé-
ről is meg nem kísérli a cura pastoralis ezen ágá t ; 
mindaddig, míg számosan nem lesznek, kik saját tapasz-
talataik s pedig több évi gyakorlat után indulva mond-
hatják ki e nagyfontosságú ügyben az igent vagy nem-et: 
mindaddig idő előttinek tartom akár egyetemesen köte-
lezővé tenni, akár kíméletlenül perhorreskálni a hívek 
lelkipásztori látogatását. 

Célom ezúttal csak az volt, hogy miután e kérdés 
szőnyegre került, ne is vétessék le onnan egyhamar, 
hanem nézzünk már egyszer szemébe komolyan. És 
pedig nem is annyira az irodalom, mint inkább a gya-
korlati élet terén, mert e kérdést csakis ott lehet eldön-
teni. Sohase féljenek attól kedves szolgatársaim, ,hogy 
nemes és buzgó vállalkozásuknak káros következményei 
legyenek. Ha jót nem érnek vele: magoknak szégye-
nökre, gyiilekezetöknek kárára bizonyára nem válik. 
Csakhogy természetesen, mint más dologban, úgy ebben 
is múlhatatlanul szükséges egy kis pasztoralis prudentia, 
s a ki minden előkészület nélkül, meggondolatlanul vagy 
épen könnyelműen jár el e különben is szokatlan és is-
meretlen dologban, az olyan bizonyára csak kompro-
mittálni fogja e jobb sorsra méltó ügyet s nevetségessé 
teszi saját becses személyét is. 

S ha szinte találkoznának egyesek, kik önzetlen 
és buzgó munkálkodásunk felett csak mosolyogni és 
gúnyolodni tudnak: azért a Krisztus jó vitézének lankadni 
nem illik, nem szabad, hanem annál magasabbra kell 
tartania azt a zászlót, melyen ama szavak tündökölnek : 
»Nem szégyenlem a Krisztus evangyéliumát /« 

Sárkeresztúr. Lévay Lajos. 

I S K O L A Ü G Y . 
A tanítói könyvtárak érdekében. 

E lap olvasói előtt nem szükséges hosszasan fej-
tegetnem, mily nagy fontosságú dolog a tanítóság műve-
lődése érdekében a tanítói könyvtárak felállítása. Enge-
met valóban szomorú tapasztalat indít e tárgynak sző-
nyegre hozatalára. Sok tanítónak, de igen soknak, kik-



nek házában megfordulva ekéjüket (könyvtár) kerestem, 
bizony csak komáromi, jobb esetben — ha papja rá eről-
tet te — Prot. naptár képezte könyvtárát. Tudok oly tanítót 
is, kinek felesége Beszéd és értelem gyakorlatok lapjával 
gyúj to t t tüzet a konyhán, pedig ez a könyv aligha pén-
zébe nem került, s aligha szüksége is nem lett volna rá. 
N o d e l bizonyosan így védekeznék ha kérdőre vonnók 

. eszközének ily módon lett elprédálásáért: »Tudom azt 
•én kívülről, minek akkor már!« Szegény t a t á r ! . , hat 
te nem készülsz elő az egyes tantárgy magyarázatára ? 
Ha tudod is tartalmát, legalább azon könyvben levő 
szavakat, illetőleg kifejezéseket, mint a tiednél helyeseb-
beket sajátítanád el. 

Felejthetetlen emlékű közoktatásügyi miniszterünk 
B. Eötvös, s méltó utódai látva azt a nemcsak nagy 
hiányt, de lanyhaságot is, mit a tanítóknál — tisztelet 
a kivételeknek — ma is sok helyen tapasztalunk, mit vagy 
a szegénység (ámbár ez sem kifogás) vagy a semmittevés, 
tétlenség, s rideg közöny szül, segíteni véltek a bajon 
azzal, hogy egy pádagogiai szaklapot — állami költ-
ségen fentartva — ingyen-küldenek minden népoktatási 
intézetnek, s azt a kor kívánalmának megfeleloleg bőví-
tették, s javítottak. Mit tapasztalunk ? Azt, hogy egyet-
len szaklapunk is több helyen kivágatlanúl kerül a többi 
közé, ha ugyan ezek is előbb már meg nem nevezhető 
helyre nem kerültek. Mit néhány helyen magam is tapasz-
taltam, pedig olvashatná a címszalagról, hogy az nem 
ó neki, hanem az iskolának van címezve ; sőt volt rá 
eset, mikor a szerkesztőség tudatta is, ki annak tulajdo-
nosa. Nem volna-e helyes, sőt szükséges valamely úton 
a tanfelügyelőknek, illetve esperesi hivataloknak tudomást 
szerezni arról, megvan e a hatáskörükben levő intézetek-
nél a nevezett lap minden száma? Lehetne pedig minden 
évben egyszer számon kérni az iskolának vagyonát egy 
leitaron, melybe a Néptanítok lapja is pontosan bejegyezve 
lenne; hogy így mintegy kényszerítve lenne illető pálya-
társam a lap pontos összegyűjtésére. Ha valamely száma 
nem érkezett meg, a tanító — mert felelős \olna érte 
— reklamálná, mivel tudom, nem annyi számot nyo-
matnak, mennyire szükség vaij, hanem többet, s így 
megküldené a kiadó hivatal a hiányzó számot kész-
ségesen. 

Mily boszantó, midőn szeretne olykor az ember 
valamely régen megjelent cikket olvasni, talán fel is hasz-
nálni, de nincs, nem lehet, mert a hivatali előd fidibust 
gyár to t t a szerencsétlen Néptanítók lapjából. Pedig mi 
tanítók, kiknek nem igen telik egyszer, másszor megje-
lenő fontos művet meghozatni használatra, az iskolákat 
fentartók pedig vajmi ritka helyen tartanak tanító könyv-
tárt, nem nagy hasznát vennénk-e a húsz vaskos kötetet 
Kitevő Néptanítók lapjának, ha meg volna az iskola 
tulajdonában ? Husz kötetnyi könyv, mennyivel már a Nép-
tanítók lapját meggyiijtő tanítók bírnak, már ez is egy 
egész könyvtárt képvisel sok és gazdag tartalmával. 
Nem szépen lehetne-e hozzá évenként a megjelenő szak-
.könyvek közül beszerezni ? Hiszen az országos törvény 
is módot nyit a tanító-könyvtár előállíthatására, midőn 
kimondja : a büntetés (mulasztási) pénzekből iskolai szük-
ségleteket kell beszerezni. Lehetne a Néptanítók lapja 
mellé, illetőleg szükséges volna, egy szaklapot (Pádago-
giai szemle) járatni, mert mentül több oldalról vitatott, 
illetve felfogott munkát olvasunk annál biztosabb alapc n 
áll gondolatunk. Továbbá ismertebb pádagogusok mun-
káit, vezérkönyveket is kellene beszerezni ; mert vala-
mint földművelőt eke nékül, csizmadiát kaptafa nélkül 

lehetetlen képzelni, úgy jó, valóban jó néptanítót sem lehet 
képzelni, ismeret bővítő eszközök nélkül. 

Ha földrajzot, avagy történelmet magyaráz a 
tanító, miből merít magának anyagot a tantárgyak hű 
és élvezetes magyarázásához ? ha nincs neki vagy iskolai 
könyvtárában meg p. o. Horváth M. vagy Kerékgyártó-féle 
történelmi könyve; a földrajzot pedig, hogy száraz tan-
tárgy ne legyen, ki kell cifrázni való történetkékkel 
vagy útileirásokkal; de ha nem bírja p. o. a következő 
műveket : Széchényi utazása Keleten, Vámbéry utazása 
Közép-Ázsiában, Stanley utazása Közép-Afrikában ; hasz-
nos könyvek még Mentovich, Xanktus, Király Pál és 
Ballagi féle könyvek. Egyszóv al, a milyen hasznos a 
pádagogiai lapok, könyvek olvasása, ugyan e célra nél-
külözhetetlen a fentebb mondottak bármelyike is. 

Miután — tisztelet a nem kevés kivételeknek — 
sok helyen hiányzik a jó akarat, a kor kívánalmának 
kellően megfelelő, berendezett iskola, a jobban gondol-
kodó tanító-társaim nevében felkérem iskoláink fó-fel-
ügyelőit, találjanak utat és módot arra, hogy ha eddig 
nem volt is meg teljes számban a Néptanítók lapja, 
ezután minden iskola-könytárában mesr legyen. S hassa-
nak oda, hogy egy némely szükségesebb vezérkönyveket 
is beszerezzenek. Legalább alkalom nyittassék a tanító-
képezdébe vitt, később onnan kihozott s még szűkkörű is-
mereteit a tanító könyvtár használata által az illető taní-
tónak kibővítenie. 

Csak így érhetjük el a társadalom becsülését s 
leszünk rá érdemesek, ha minden szabad időnket értel-
münk tisztázására és öregbítésére fordítjuk. Nem kell 
tehát a mitsem tevés puha párnáján pipázásal tölteni 
szabad időnket, mint leginkább falusi pályatársaink némely 
része tesz korbeli különbség nélkül; hanem olvassunk, dol-
gozzunk, hogy méltó tagjai lehessünk a népnevelők tá-
borának. 

Engedjenek meg kedves pályatársaim , hogy ily 
leplezetlenül mutattam fel a valót, de mint előbb irám, 
a szomorú tapasztalat indított erre. 

Feljebb valóimnak pedig kérem — bár ezzel új 
teherrel járó — bölcs intézkedését, ez iigy mihamarább 
foganatosítása végett, mert a ki munkálkodik nem unat-
kozik. 

Ordason, 1887. október hóban. 
Somogyi László, 

néptanító. 

A magyarorszagi tanítók országos segély-egylet 
ügy eben szerkesztőségünkhöz beküldött alábbi felhívást 
s a bennük ismertetett »Eötvös-alap*-ot, mint a hazai 
tanítói kar nagyfontosságú jótékony intézetét melegen 
ajánljuk olvasó közönségünk hathatós pártfogásába. — 
»A magyarországi tanítók •» Eötvös-alap*-ja, mely a hazai 
tanítók özvegyeinek és árváinak, valamint a nyugalomba 
lépő kiérdemült agg tanítóknak 50—100 frtnyí segély-
összegeket és felsőbb iskolákba járó jelesen tanuló tanító-
gyermekeknek 50—IOO—200 frtnyi ösztöndíjakat nyújt, 
jótéteményeit felekezeti és nemzeti különbségre való te-
kintet nélkül osztja ki. Ezen országos jótékony egyesület 
12 évi működése alatt 129 róm. kath., 59 ev. ref., 59 ág. 
hitv. ev., 5 unit., 4 gör. kath. és 40 izr. vallású, össze-
sen 295 tanítói csaladot segélyezett s e célra együtvéve 
22,180 frtot utalványozott. Ezenkívül két ízben tekinté-
lyes összegeket gyűjtött az árvíz sújtott vidékek tanítói 
számára, és 9 év óta két egyetemi tanulónak, a kik-
vidéki tanítók fiai közül választattak, évenké.it 120—120 
összesen 2160 frtot juttatott irodai segédkezésiikért, to-
vábbá a tanítók országos árvaházát is 500 frtnál többel 
támogatta. — A tanítók ezen országos jótékony intézete 
azonban még ma is sokkal gyöngébb, semhogy kitűzött 



szép feladatának a legszerényebb mértékben is megfelel-
hetne. Évenkint igen számos folyamodót üres kézzel 
kénytelen az »Eötvös alap« jótéteményeit osztó orszá-
gos bizottság elutasítani, pedig épen most, ez idő szerint 
kezdődik az »Eötvös alap« legnehezebb korszaka, mint-
hogy napról-napra szaporodnak azon kiérdemült tanítók, 
a kiket pénzügyi tekintetek következtében az 1875-diki 
országos tanítói nyugdíj törvény csak azért zárt ki a 
tanítói nyugdíj-intézet áldásaiból, mivel e törvény szen-
tesítésének idejében már betöltötték volt életöknek 50-ik 
évét. Ugyanezért az »Eötvös-alap«-ot gyűjtő és kezelő 
országos bizottság azon alázatos kérelemmel fordul a 
hazának minden egyes hű fiához, különösen pedig a nép-
oktatás-ügy iránt melegebben érdeklődő iskolaszéki tag 
urakhoz és a királyi tanfelügyelőségekhez, fogadják az 
»Eötvös-alap« ügyét hathatós pártfogásukba és figyel-
meztessék a hazának polgárait is arra, hogy emlékezzenek 
meg filléreikkel a nemzet legszegényebb napszámosainak 
jótékony egyesületéről. A haza minden egyes néptanítóját 
pedig ezennel ismételve felszólítjuk, lépnének azon néhány 
ezer lelkes kartársaik sorába, kik már évek óta hetenkint 
2—2 krral évenként 1 frttal járulnak a kartársi közér-
zület és szeretet szent oltárához, annyival is inkább, mivel 
hogy ha a hazának minden egyes néptanítója ezen arány-
lag csekély összeget meghozná, országos jótékony inté-
zetünk évenként 25,000 frttal gyarapodnék és a magyar 
tanítóság hozzá méltó önérzettel tekinthetne az »Eötvös-
alap í-ra, mint olyanra, a mely még a németországi 
tanítók Pestalozzi alapját is felülmúlja, nemcsak a célt, 
hanem áldásos működésének sikerét tekintve is. — Tiszte-
lettel alulírottak készséggel szolgálnak gyüjtőivekkel és 
alapszabályokkal minden egyes iskolai hatóságnak és 
iskolának, a mint erre levelezési lapon felszólíttatnak. Eddig-
elé kibocsátott gyüjtoioeinknek gondozóit pedig alázatosan 
kérjük az »Eötvös-alap* országos bizottságának nevében: 
legyenek szívesek azokat a gyűjtés eredményével együtt az 
* Eötvös- alap* pénztárnokához, Orley János fővárosi tanító 
úrhoz (Budapesten, VIII. ker. ősz-utcai közs. el. iskola) 
legkésőbb 1888. január 10-ig beküldeni, hogy a nyilvános 
nyugtatványozást a »Néptanítók Lap*-jának hasábjain 
eszközölhessük. A midőn a magyarországi tanítók >Eötvös-
alap «-jának érdekében fölemelt esdő szózatunkat e becses 
lapok mélyen tisztelt olvasóinak kegyes pártfogásába 
ajánljuk, maradtunk kitűnő tisztelettel Budapesten, a 
tanítók »Eötvös-alap*-jának bizottsága nevében Péterfy 
Sándor, elnök. Luttenberger Ágost, titkár. 

T Á R C A . 

A r é g i j ó ö regek . 
A »jó pásztor* lelkiismeretes gondossággal meg-

választja a területet, melyen nyáját legelteti, ép oly 
szorgosan ügyel a forrásokra, melyekből itat. Mivel a 
prot. istenitisztelet legfontosabb része az igehirdetés : 
rendkívül nagy jelentőséggel bír, hogy milyen források-
ból merítjük prédikációnkat. 

A mai prédikáció-irodalom bő termése mellett, úgy 
látszik, felesleges s kárba veszett munka, a régi tarlókon 
böngészgetni. Nagy munkába kerülne az avult köntösű, 
ódon nyelvezetű öregeket divatosan fölöltöztetni; s kér-
dés : van-e bennük használható s tanulmányozni való ? 
Megérdemlik-e a vesződséget, a mikor a maiak szépen 
s minden fáradság nélkül bőven adnak minden kigon-
dolható alkalom s ízléshez valót ? Rendkívül téves, sőt 
veszélyes ez a megszokott hiedelem. 

íme bemutatunk néhány régi jó öreget, kiktől so-
kat s bizonyos tekintetben többet tanulhatunk, mint a 
maiaktól. 

I. 

G o m b á s i. 

A mult szazad Hetesyje és Könyves-Tóth Kalmánja 
egy személyben. Jelenben már kevéssé ismert s még kevésbé 
méltatott kivá'ó predikáció-irónk. 

Ilomiletika-iróink — Tóth Ferenc, Zsarnay, Tóth 
Mihály és Mitrovics — nem hivatkoznak r á ; miből azt 
lehetne következtetnünk, hogy nem tartják őt példány-
szónoknak, beszédeiben nincsenek szembeszökő rethorikai 
figurák, kitűnő szerkezet, meglepő invenció, eszmegaz-
dagság ; vagy — a mit Mitrovics felszokott használni — 
nincsenek kirívó hibái; szóval: nincs benne semmi ér-
dekes, a mit követendő, vagy kerülendő például fel 
lehetne mutatni. Közönséges hónak tartják, kit külön 
méltatni nem szükség, elég egyszerűen megemlíteni, hogy 
»fuit« ; és síriratul fejfájára vésni: 

»Sem nem rosz ez, sem nem jó, 
Mind csak hiábavaló.* 

Nem méltányos, nem igazságos! A jó Gombasi 
példányszónok. Igaz, nem rethorikai szempontból; de 
sok más tekintetben nagyon sikeresen lehetne rá a Ho-
letikákban hivatkozni, s mint látni fogjuk, méltóbban, 
mint sok jelenkorira. 0 a -»f'<dusi prédikátorok« minta-
képe; saját vallomása szerint »falusi pred kációkra kivánt 
utat mutatni « 

Kérem, ne tessék kicsinylőleg mosolyogni! A mi 
gyülekezeteink nem Genf, Berlin, London, még csak 
nem is Pest s Debrecen; a mi gyülekezeteink falusi fö'd-
míves népből állanak. Ezek nyelvén tessék beszélni, 
hogy épülhessenek 1 Nagy mesterség ám ez. A mai for-
rások után hirdetni ezeknek az igét annyi, mint a nép-
dalok, tilinkó és cigányzenéhez szokott népünket zon-
gora-rapsodiák s ábrándok, opera-áriák élvezetére utalni. 

Az új nemzedék, ha nem irtóznék a régieknek már 
csak nevük s alakjuktól is, feltalalván valami öreg papi 
könyvtárban Gombásit, némi kis munkával sikeresebben 
használhatná, mint Hetesyt, vagy K. Tóth Kálmánt. 

Nem becsmérlem egyiket sem. Jó és dicséretes 
dolgot cselekedtek, midőn megismertették s izelítették 
a külföld jeleseit, s úgy tudom, átültetett munkáik eléggé 
használatnak s kelendőségnek örvendenek. Gombási ugyan-
ezt tette ezelőtt egy századdal, egy maga, a mit ők 
ketten. Csakhogy ő »falusi prédikációkat* csinált az 
akkori nagy mesterek műveiből. És ha most Hetesy 
Gombásit adná új öltözetben, nem cselekednék roszat ; 
mivel a készet, sült galambot röptiben szájába váró kor-
nak a mult század legkitűnőbb francia, angol és német 
termékeit nyújtaná s azon felül egy, s mástól eltérő s 
elhanyagolt, de — szerintem helyes iránynak kovethe-
tésére mutatna ösvényt, a mi már maga is nagy nyere-
ség lenne. 

E jó öreg »falusi prédikátor* életviszonyairól — fáj-
dalom — alig tudok többet, mint az Ú j Magyar Athe-
nás mond. 

A mult század második felében Erdély különböző 
részeiben hivataloskodott s bizonyára nem valami sze-
rencsés körülmények közöt t ; mert sok helyen megfordult 
s úgylátszik nem feljebb-feljebb, hanem alább-alább szálló-
lag. Prédikációit sem a maga erejéből, hanem valami is-
meretlen és önkénykedő Maecenás gyámoh'tásával adja 
ki. A Maecenás fentartja magának, hogy meghatározhassa : 



mennyi és milyen menjen sajtó alá a beszédekből. Paran-
csolatom az volt — mondja a *34 prédikációkt e'ősza-
vában — hogy az egész munka csupa fordítás legyen 
és nehezen nyerhettem meg ezt is, hog}' másféléket is 
elegyíthessek közikbe.* Az »Egynehány válogatott pré-
dikációk* -ban is hivatkozik e kényszer helyzetre. »XVI-ot 
u. m. a lefordított beszédekből közzéteszek, annak paran-
csolatjából, akinek nem lehetett nem engedelmeskednem.* 
Ki volt a parancsoló Maecenás ? nem tudni, mivel köny-
vei mellől, az akkori szokás ellenére, hiányzik az ajánlás; 
terjedelmes »előljáró beszédei*-ben és siirű >jegyezgeté-
seiben* sok érdekes adatot nyújt ugyan; de pártfogójá-
ról hallgat. 

Az előszó s szöveg alá tett jegyzetek után tudhat-
juk, hogy a francia, angol és német nyelvet, önszorga-
lom után annyira elsajátífá, hogy »a szent hivatalra 
tartozó könyveket azon nyelveken értené* ; természetesen 
ezen kívül a latin, görög és héberben is szép jártasság-
gal birt, idézgetvén (de csak a jegyzetekben) a classi-
kusokat, a Károli fordítását több helyütt kiigazítván az 
eredeti héber és görög szöveg után. Saját irodalmunkat 
is jól ismerte, ajánlgatja a fennforgó tárgy bővebb tanul-
mányo ását azoknak, kik az idegen nyelveket nem értik 
a saját nyelvünkön ís meglevő s megnevezett források-
ban. Szóval: Gombási irodalmilag képzett ember volt. 
Hol s mikor szü'etett és halt meg? nem tudni. 1781-ben 
Harasztkereken laktában, már öreg embernek mondja 
magát. Az oda való lelkész megmondhatná, mikor halt 
meg. En annál többet, mint az Új M. Athenás mond s 
az imént jelzett helyeken önmaga nyilvánít vagy sejtet, 
ma sem tudok, noha tudakolgattam utána. 

De célunk, e helyütt, különben sem életét, hanem 
munkáit vizsgálni. 

Prédikációi két vaskos kötetben jelentek meg. Az 
első 1779-ben, Kolozsvárit, 4 rét 352 lapon »Egynehány 
válogatott prédikációk« cím alatt, adva 16 beszédet s 
10 oldalra terjedő »előljáró beszédet*. E beszédek, for-
dítások Kraft , Stapfer, Saurín, Mell, Werenfels, Dodridge 
után ; de nem szolgai fordítások. »Szorosan a betűhöz 
nem kötöttem magamat* — mondja az előszóban — mi 
kitűnik, ha valaki e beszédeket az originállal összehason-
lítja.* Prédikációmat — folytatja — imitt-amott holmi 
jegyezgetésekkel is kívántam világosítani, mely aljegyze-
tekből tűnik ki nagy olvasottsága a theologiaban, klassi-
kusokban s történelemben. Ezen »jegyezgetések« terjedel-
messége miatt az eredetileg 20-ra tervezett prédikáció 
helyett csak 16 fért a kiszabott keretbe. 

Ot év múlva — 1784 — jelent meg a második 
kötet, szinte Kolozsvárit, 4-rét, két »darabban*, 3 0 2 + 
325 lapon. Már ezek nem fordítások, hanem — mint ő 
maga osztályozza — három rendbeliek : 1) csupa fordí-
tások, 2) átdolgozott és 3) eredeti prédikációk. Címök 
»Harmincnégy prédikációk.« Még terjedelmesebb, 15 ol-
dalnyi előszóval, melyben becses adatokon kívül nagy-
jelentőségű homiletikai nézetekre is találunk. 

Ha a >jegyezgetések«, vagyis a szöveg alá tett 
jegyzetekre , / 3 részt leszámítunk, még akkor is igen ter-
jedelmesek e beszédek, közép számítással 19—20 oldalra 
terjedők. A mai tüdő és fü le lő t t mindenesetre szokatlan 
terjedelem. Csak Török Pál versenyezhet vele. Azt is 
azzal gyanúsították, hogy nem mondta végig, vagy ha 
végig mondta, de nem hallgatta végig csak az — egy-
hazfi. Önkéntelenül merül fel Gombásinál is a kérdés : 
ugyan végig mondta-e e 10 leveles prédikációkat ? s ha 
kibírta : végig hallgatták-e a harasztkereki, haranglábi, 
berekeresztúri atyafiak ? és mindezen hihetetlennek látszó 
esetekben vépültek-e rajta f En hiszem és vallom, hogy 

Gombási végig elmondta, hívei végig figyelemmel hall-
gatták és így épültek is rajta. 

Két körülményből merem ezt állítani: először, mert 
prédikációit ki »kellett* nyomatnia. Az ismeretlen párt-
fogója nagy műértő volt, olyan, a milyenről egy aljegy-
zetben tesz említést. »Az igaz és valóságos tudós ember 
nemcsak a cifra prédikációkban gyönyörködik; hanem 
azokban is, a melyekben látja, hogy a keresztyén val-
lás alaptételeit, a nagy és mély igazságokat úgy adja 
elő a pap, hogy a szegény együgyű nép is megfoghassa*. 
Ez az »igazi és valóságos tudós« látta, hogy Gombási' 
beszédeinek kár volna elveszniök s kinyomatta. 

Azonban ez csak következtetés. Bizonyosabb a 
tapasztalás. Tulajdon tapasztalásom után mondhatom, 
hogy Gombási e prédikációkat elmondthatta végig s 
figyelemmel hallgatták s népe épült rajta. Én használtam 
Gombásít megrövidítve, (de még így is a szokottnál még 
egyszer nagyobb lett a beszéd) s az ő beszédeivel értem 
el azt a soha nem remélt eredményt, hogy hallgatóim 
több izben felszólítottak, mondanám el még egyszer 
erről, meg arról mondott beszédeimet. Soha Szász Károlyt 
Fejest, Fördőst, Illyést, Lukácsot, Hetesyt, K. Tóth Kál-
mánt, Kis Ádámot, Kalmárt, soha egyetlenegy szerzőt 
így meg nem dicsértek ! Semmiféle forrásnál az én nyájam 
ily jóízűt nem ivott! 

Ismét kérem, ne méltóztassék szánakozólag moso-
lyogni. Legjobb birálója a prédikációknak a nép. Ez 
adja a leghelyesebb kritikát. Miként a költészet termé-
keinek megítéléséhez nem mulhatlan szükség az esztheti-
kailag s irodalmilag kiművelt szakértelem s egy költe-
mény legszebb s legigazibb birálat a, ha a laikus figyel-
mét is megkapja, leköti : úgy prédikációink jóságát is 
hallgatóink ítélik meg leghelyesebben, nem pedig mi. 
Megtetszhetik nekünk egyik vagy másik beszéd, különös 
szépnek, remeknek találjuk s elmondván, tapasztaljuk, 
hogy útfélre esett a mag. . . Nem az a mi feladatunk, 
hogy saját Ízlésünkhöz és felfogásunkhoz képest beszéljünk, 
hanem hallgatóinkéhoz. A cigány nem azt húzza, a 
mi neki tetszik s a mint a kotta tartja, hanem azt és 
úgy, a mit a mulatni akarók kívánnak. 

Gombási beszédeit figyelemmel hallgatták s hal-
gatnák most is és épülnének is rajta. Ennek titka abban 
van, hogy Gombási alkalmazkodott gyülekezetéhez, beszélvén 
homiletikai szabályok szerint s mégis népszerűen, érthető 
világossággal, jigyelemgerjesztőleg s érdekesen oly tárgyak-
ról, melyek hallgatóinak lelki szükségeiből folytak. 

Lássuk csak ez érdemeit 1 
I. A tárgy helyes kiválasztása, alkalmazkodás a 

gyülekezet szükségeihez, ez Gombási s minden jó pred. 
író első érdeme. Hogy mikép választá meg a tárgyakat , 
és mikről beszélt, a tartalom-jegyzék gyaníttatja. 

Az első kötet tartalma: 

i -ső beszéd: Istennek a természetben tündöklő 
dicsősége. II Az úrnak menydÖrgő dicsősége. III. A 
betegség hasznai. IV. Mire figyeljünk betegségünk s fel-
gyógyúlá'-unkor ? V. Az ünnepek megszentelése VI. Emlé-
kezzünk meg bűneinkről. VII. Kézség Isten akaratának 
teljestíésére. VIII. Istennek az Izraellel, s Izraelnek az 
Istennel kötött szövetsége. IX. Az Isten sujtoló vesszeje. 
X. Az úrtól gerjesztett tűz. XI. Az isteni gondviselés homá-
lyos és világos utai. XII. Kapernaum ítélete. XIII. Mi 
nem elég az üdvösségre ? XIV. Mi elég az üdvösségre ? 
XV. Az Isten parancsolatai nem nehezek. XVI. A 
balgatag megátalkodottság. 

Béltartalmukat tekintve e beszédek nem közönsé-
ges, hanem u. n. »alkalmi* beszédek. A két első p. o. 



nyári, a 3—ik új év utáni; a 6-ik úrvacsora előtti u. n. 
bűnbánati, a 7-ik urvacsoráláskori. Van egy temetési is 
a (Xl-ik) stb. 

Az egyszerű, jelentéktelennek látszó thémák meg-
pillantásával nem szabad megelégednünk s ezek után 
Ítélnünk. Mai prédikációinkban a tárgymutató a kirakat, 
szépen csábitólag elrendezve, csalogatja az embert a 
boltba, belépve: nem találunk annyit és olyat, mint a 
kirakat után méltán várluk. Gombási nem nyegle kal-
már. Kirakata egyszerű, jelentéktelennek látszó; de 
belül érdekes cikkek vannak. Lássuk például az első 
prédikációt. 

A 164-ik zsoltár 24-ik verse alapján (»Mily vagyok 
a munkáid, Uram 1 Mindeneket bölcsen teremtettél. Betölt 
a föld jóságoddal*) szól »Istennek a természetben tündöklő 
dicsőségéről. A jelenkor szemüvegén futólag tekintve 
nem egyházi beszéd, inkább természettani ismeretek-
közlése népszerű modorban. Az aljegyzeteket felhasz-
nálva mai természettani ösmereteklcel — mondaná a mai 
nemzedék — szépen lehetne beszámolni felolvasásul a 
népkörben. 

De behatóbban vizsgálva, meggyőződünk, hogy egyike 
a legszebb nyári egyházi beszédeknek. Ezt bebizonyí-
tandó s Gombási tárgyalási módja s nyelvezetéből is 
Ízelítőt adandó, egy kissé megállapodunk e beszédnél. 

(Folyt, köv.) Szentkuthy Károly. 

B E L F Ö L D . 

A komáromi egyházmegye őszi közgyűlése. 
Egyházmegyénk folyó évi okt. 19-én tartotta őszi 

közgyűlését Rév-Komáromban Vályi Lajos esperes és 
Beöthy Zsigmond egyházmegyei gondnok urak elnöklete 
alatt. Délelőtt pontban kilenc órakor esperes úrnak buzgó 
imája után világi gondnok úr a szép számmal egybe-
gyűlt közönséget üdvözölvén, ügyszeretetet, egyház és 
közoktatásunk iránt buzgó s buzdító, emelkedett szellem-
ben tartott besz de után a gyűlést megnyitotta. 

Egyébb fo'yó ügyek között a közfigyelmet leg-
inkább igénylők ezek valának: 

A majdnem bonyolulttá vált szapi templomi bot-
rány némi finánciális dolgokat is érintő elfajulásával 
együtt, világi gondnok úr tapintatos s bírói bölcsességet 
feltüntető vezetésével a közbékét minden oldalról bizto-
sító megoldás felé tereltetett, a mennyiben a már úgy is 
csendesülő hullámok végkép elsimítása a közeledő can. 
visitatióra bizatott, s valóban jövőre is alig vo'na kívána-
tosabb, mintha az ilyenféle ügyeket, a tapintatos eljá-
rásáról ismert esperes úr mindjárt keletkezésük alkalmá-
val megorvosolná. 

A csicsói egyház existentiáját biztosító s e gyűlés 
elé beterjesztett azon intézkedése, hogy miután az egy-
házi adó kivetése a gyiiletkezet tagjaira nem csak pár-
szám, hanem az ingatlan birtokok aránya figyelembe vé-
telével is történik, — más községben lakó, de Csicsó 
község határában ingatlanokkal biró ev. ref. egyénekre 
földbirtokaik vagy egyéb ingatlanaik után egyházi adót 
ró : közhelyesléssel találkozván —- mintán ilyenre a mél-
tóságos Konvent 1885-iki gyűlése jegyzőkönyve 62-dik 
§-aban világos példát lát, helyben hagyatott . 

Jóllehet, hogy az e. megyei számvevőszék felállítása 
még a tavaszi gyűlésen el lőn határozva, mindazáltal en-
nek működése — miután az erre vonatkozó tervezetet az 
egyházak nem ismerik : ez évben nem fogonatosíttatik. 

A lelkész özvegyi gyámpénztár számadása alkalmá-

val felvett választmányi gyűlés jegyzőkönyvileg beterjesz-
tett jelentése szerint a gyámoldai tőke ma már meghaladja 
a 20,000 frtot. A gyámoldai pénztár lelkészek és egyhá-
zaknak 7-es, egyebeknek pedig ezután is 8-as kamatra 
ád kölcsönt, 

Esperes úr míg egyesekhez is ily értelemben szól, 
felhívja egyházmegyénket a prot. tudományos társulatba 
való belépésre, mely felhívásra 100 forint alaptőke 5 szá-
zalékos kamatainak évenkinti fizetése mellett nevezett tár-
sulatba belépni egyházmegyénk elhatározta. 

Vályi Miklós úr végzett papnövendék a káplán! 
vizsgát sikeresn kiállván: exmittáltatott, s az egyház-
megye s. lelkészei közé soroztatott. 

Többször lőn egyházmegyei gyűléseinken hangoz-
tatva, hogy a komáromi egyház növendékei, azon ok 
miatt nyernek a vallás s különösen az éneklésben ered-
ményeiben ki nem elégítő oktatást, mivel a közös iskola 
tanórái, hova a ref. növendékek is járnak, a növendé-
kek minden idejét felemésztvén a vallás és ének tanítá-
sára hetenkint alig pár óra fordíttathatik; úgyanazért 
hogy ez égető bajon némileg segítve legyen, az egyház-
megyei gyűlés a komáromi egyház presbyteriumát jegyző-
könyvileg megkeresi, hogy e hiányon segítendő, ha egyéb-
ként nem lehető ; a vasár- és ünnepnapok néhány óráinak 
igénybe vételével igyekezzék a bajt orvosolni. 

Ezek s más kevésbé fontos ügyek letárgyalása után, 
melyet mélt. püspök úr kezdettől végig becses jelenlé-
tével s az ügyekben bölcs s tapintatos hozzászólásával 
szerencséltetett: vil. elnök úr az egyházmegyei közönség 
által harsányan megéljenzett úgy tartalom, mint alakte -
kintetében kitűnő beszédével a gyű'ést befejezettnek je-
lentette ki. 

Ezután more p itrio következett a minden ily gyü-
lekezések poesise, a közebéd, melynek helyiségeül Schnell 
János vendéglője ezúttal is igen alkalmasnak bizonyult. 
Hanem az itt elhangzott felkös'.öntések reprodukálását 
szeretném avatottabb tollra bízni. Legelőszőr is Vályi 
Lajos esperes úr emelkedett fel helyéről, püspök úrra 
mondván gyönyörű toasztot, a Barsban végzett püspöki 
látogatás alkalmával dúsan szedett virágokból fűzvén 
püspök úr halántékára igazán oda illő koszorút. Majd 
Beöthy Zsigmond vil. elnök úr fordult szintén püspök úr 
felé, megemlékezve azon nagyszerű hatásról, melyet 
barsi kőrútjában mindenütt előidézett, s melynek varázs-
hatása őt ís mintegy elbűvölte. Egyházmegyénk arany-
tollas elnökei (Beöthy Zs. négy évvel ez előtt 50 éves 
irói jubileuma, Vályi L. pedig a püspöki kíséretben Bars-
ban lőn kitüntetve arany tolla1) egészen méltók voltak 
magokhoz, kiknek felköszöntésére püspök úr hasonló 
zsanérban felelt. Meglátszott mindhármok felköszöntőjén, 
hogy a költészet géniusza bölcsőjök álmait kedves mo-
solyával megaranyozta. A szellemi rakéták csak úgy 
pattogtak, cikáztak a világi elnök úr szívességéből egész 
bőségben nyújtott illatos szivarok által gerjesztett füst 
fellegek fantasztikus gomolyaiban. El mult ez is, mint 
minden elmúlik a világon. Eerdinand bűvös hatású he-
gedűje dacára, az eddig példásan összetartó társaság is 
bomladozni, oszladozni kezdett a szélrózsa minden irá-
nyába. Az idő már előre haladott volt. Kezet szorítot-
tunk egymással, óhajtásával s reményével az édes vi-
szontlátásnak-. 

N. Keszi. / 
Závori Elek, 

ev. református-lelkész. 



Az unitárius „Dávid-Ferenc-Egylet". 
E lap folyó év áprilisi, azután szeptemberi számaiban 

ismertetve volt ez a szép reményekre jogosító egyesü-
let. Ezen ismertetéseknek mintegy folytatását képezi a 
mostani közlemény. Ez idő óta életrevalóságának több 
kiváló jelét adta. 

A második évi közgyűléséről adott ismertetéshez pót-
lólag megjegyzem, hogy a Brit t- és külföldi biblia-társu-
lat, Londonban élő Duka Tivadar nagy hazánkfia aján-
lata folytán, 600 bibliát adott ajándékul, kiosztás végett. 
Lehetetlen leirni az örömet, melyet ez az adomány 
előidézett az ifjú egyesületben I Szorgalmas, jó erklöcsű 
tanulók között a falusi iskolákban 463 bibliát osztott 
ki ebből. 

Ezen gyűlésen határozták el, hogy ^Unitárius 
Közlöny* címmel egy néplapot szerkeszt s ad ki az 
egyesület havonként. Ara egész évre I frt 20 kr. Szer-
kesztik : Nagy Lajos és Boros György theologiai taná-
rok. E g y irodalmi bizottságot is választottak ezen a 
gyűlésen. 

A megkezdett felolvasások sorát ez év folyamában 
is folytatta az egyesület. így dr. Brassai Sámuel >A 
hit és vallásról* olvasott fel. A nagy tudós a maga 
költségén nyomatta ki 1000 példányban e tárgyról tar-
tott értekezését s az egylet tulajdonába bocsátotta. 
Ujabban októker 30-án » Melyik az igazi tudomány?« 
címmel szintén nagy becsű felolvasást tartott. Érdeke-
sen mutatta ki, hogy nem az úgynevezett »modern tudo-
mány*, hanem a theologia és a metafizika az igazi 
tudomány. Ugyanekkor Boros György tanár olvasott 
fel egy részletet »Az unilárismus Magyarországon a XVI-ik 
században* című tanulmányából, még pedig azt a rész-
letet mutatta be, mely Válaszuti György »Skaricza Má-
téval való beszélgetését* ismerteti. Ez a mű kéziratban 
van meg az unitárius főiskola könyvtárában Kolozsvá-
ron. 1588-ban irta Válaszuti. Az unitárius főiskolában 
levő példány 1606-ki másolat. írója Pécsen volt unitárius 
pap Irálya szép, magyaros. Jankovich egy részletet kö-
zöl belőle akadémiai értekezésében. Ipolyi Arnold e rész-
letről nagy elismeréssel ír a »Vörösmarty Mihály életé-
ben.* Egyháztörténelmi szempontból kiválóan becses. 
— Különösen, mint hitvita irat. — A vita, melyet leir, 
Pécsen volt az unitárius templomban, melyet az unitá-
riusok a katholikusokkal közösen birtak. Skaricza Máté 
ráckevei református lelkész beszélt a templomban, de 
kikötötte, hogy Válaszuti ne beszéljen. Ez rá is állott 
azzal a feltétellel, ha ez neki három kérdést enged, hogy 
a beszéd végén intézzen hozzá. Skaricza beleegyezett. 
A beszéd végeztével a polgármester felnyújtotta Skaricza-
nak a bibliát, hogy abból bizonyítsa be a szenthárom-
ságot, mert erről folyt a vita. Egy ember kiszaladt a 
templomból s egy 100 éves bibliát hozott be, hogy abból 
bizonyítson Skaricza. A templomban nem jutottak meg-
állapodásra, sem a templomon kívül. A vita, vagy a 
mint Válaszuti írja »beszélgetés* 5 napig tartott . A 
falusi emberek szentirásbeli helyeket hoztak fel Skaricza 
ellen, a mi arra mutat, hogy a köznép igen jártas volt 
a bibliában. Megegyezni még sem tudtak. Az 5-dik 
napon Skaricza felkelt az ebédtől, szekérre ült s gyorsan 
elhajtatott. 

A télen minden hónap végén felolvasásokat rendez 
az egylet. Nov. 27-én: dr. Bartók István olvas fe l : »A 
pap, mint az egészség őre.* Ürmössy Lajos »Magyar 
társadalom és irodalom*; dec. 27-én dr. Hegedűs Is tván: 
»A halhatatlanság kérdése a klassikus irodalomban* ; 
Boros György: »Templombajárás és nem járás*. Január 

I 29-én Kovácsi A n t a l : »Luxus a nevelésben.« Február 
I 26-án Kőváry László * Társadalmi kérdés« ; Fanghné 

Gyújtó Izabella : »Az anya.* Március 25-ikén Kozma 
I Ferenc »A vallásos nevelésről.* A felolvasások Kolozs-

várt tartatnak az unitárius főiskola nagy »Hall« termében. 
Igen szépen látogatják. 

A fiók-egyletek is meglehetősen működnek. Van 
5 fiók-egylete. Minden pap és tanító köteles tagja lenni. 
Ezeken felolvastak: Kiss Sándor lelkész: »A vasárnap 
falun és a Dávid-Ferenc-Egylet hatásköre.* Deák Miklós 
lelkész »Az unitárius keresztyénségnek vannak-e bálvány-
képei ?« Kádár Lajos taní tó: »Az elemi oktatás általam 
gyakorolt módszere.* Kelemen Albert esperes »A nép-
iskolai vallástanításról.* Sándor Gergely lelkésza »A val-
lás és erkölcs javításáról.* A második közgyűlésen ol-
vasta felÜrmösi Kálmán lelkész »A nyári vallástanításról* 
című értekezését. Ezek a művek részben az egylet lap-
jában, részben önálló füzetekben jelennek meg. 

Tagjai szép számmal szaporodnak. A napokban 
küldötte szét az »Unitárius Közlöny* első rendkívüli 
számát. Karácsonyra megjelenik az első rendes száma 
is, melyben a pályázaton kitüntetett művek közlését 
kezdi meg. 

Ezek után nincs szükség dicshymnust zengeni az 
egyesület felett, dicséri az maga magát. Csak előre 1 

Kolozsvár. 
Dézsi Mihály, 

pap- és tanár-jelölt. 

R É G I S É G E K . 
Bornemisza Péter vallásfelekezeti álláspontja. 

(Válasz Zoványi Jenőnek.) 

Bornemisza Péterről írt igénytelen dolgozatomat csu-
pán azért tettem közzé, mert nagyon kevés volt az, amit 
erről a rendkívüli munkásságú férfiúról tudtunk; s h o g y 
azt lehetőleg kidolgozhassam, nem riadtam vissza semmi 
fáradtságtól sem, lelkemből, óhajtván kerületünk első 
püspökének életére fényt deríteni. Tehát ez, és a törté-
neti igazság keresése volt egyedüli célom ; s midőn 
tanulmányom közben meggyőződtem arról, amit róla 
adatokra hivatkozva elmondtam, számot vetettem ma-
gammal s épen azért beszéltettem magam helyett oly 
sokszor és sok helyen Bornemiszát magát, mert nem 
akartam történetet csinálni, hogy ne mondjam hamisí-
tani, és magokból a tényekből igyekeztem levonni min-
den egyes következtetésemet. Hogy ezt elértem-e ? 
annak megítélését a szíves olvasóra bízom; de azért a 
magam részéről is el kell még egyet-mást mondanom 
Zoványi Jenő pataki theol. s.-tanár s alkönyvtárnoknak, 
»nehogy feljebb értsen maga felől, mint illik.* 

Zoványi hosszasan avval vezeti be cikkét, hogy 
»Bornemisza még az egységes protestáns vallás híve 
v o l t . . . s az elválás nem lehetett egy perc munká ja . . .* 
Az elsőre azt felelem, hogy az a Bornemisza, akiről 
azt írtam, hogy már 1564-ben a szentek képeit össze 
törette, az oltárokat a templomokból kihányatta, aki 
már akkor kenyérrel szolgáltatta ki az úrvacsoráját, az : 
az egységes protestáns vallás híve semmiesetre sem 
lehetett, mert ezen tettével már külsőképpen kezd a 
puritán kálvini irány felé hajolni, híven követvén a máso-
dik parancsolatot: »ne csinálj magadnak faragott képet 
és semmi hasonlatosságot azoknak formájára, melyek 
ott fenn az égben vagy itt lenn a földön vannak . . . és 
ue tiszteljed azokat . . . mert én vagyok a te urad Iste-



ned« . . . s ha ezt tudjuk könnyű kimutatni, hogy bizony 
az elválás nem lehetett egy perc munkája. Nem Ís volt; 
ezt én soha és sehol nem állítottam; sőt határozot-
tan kijelentettem, hogy bár Bornemisza nem akarta 
nagyon élire állítani a dolgot, s szelid lelkével a jó bé-
kességet igyekezett a két protestáns felekezet között fen-
tantartani, de mégis kiérzik soraiból, hogy a kálvini 
irány híve volt, ha állásánál fogva Melánchton közvetítő 
módszerét alkalmazta is. Először hát a külsőségekkel 
közeledik Kálvin nézete felé : az oltárokat s vele mind-
azt, mi a katholicismusra emlékeztet, a templomokból 
eltávolítja, ostya helyett kenyeret osztogat az úrvacso-
rájában, s ezen munkája közben mindjobban megérlelő-
dik szíve, lelke csendes küzdelmei között benne azon 
gondolat, azon irány, a melyből én azon vakmerőséget 
bátorkodtam következtetni, hogy református volt. 

Epen ezért engem sem győz meg Zoványi azon 
évre, hogy »Bornemisza nem vétkezett lutheránus meg-
győződése ellen a legkevésbbé sem, amikor kenyeret 
osztogatott az úrvacsorájában.* Éppen nem, mert na-
gyon is vissza tudom magam helyezni abba a korba, 
a melyről szó van. Tudjuk, mily elkeseredett harc folyt 
Tiszántúl és Erdélyben a reformátusok és unitáriusok 
között. Ismeretesek Méliusz vitái, mindenki ismeri az 
üldözést, a mely Dávid Ferencet és követőit sújtotta, 
kik az egyház-, a hit javításában nálunk még tovább 
menni merészkedtek ; és éppen ezért tartom első' jelnek, 
közelgetésnek Bornemisza azon lépését, mikor az ostya 
helyett kenyeret mer szolgáltatni az úrvacsorában, hala-
dásnak az ö reformátussága felé. Zoványi érvelése támo-
gatásául kútfőkre hivatkozik, én sem állok egyedül vé'e-
ményemmel, Thót Ferenc is azt írja, hogy a különbség 
nem sok volt köztünk, és csupán abban állott, ha valaki 
az úr vacsorájáról Kálvinnal egyet értett. 3) Abból, hogy 
Bornemisza kényérrel és nem ostyával szolgáltatja ki a 
úrvacsoráját, külsőleg egyetért már Kálvinnal •— hogy 
róla mit tanít, azt majd csak később tudjuk meg, akkor, 
mikor munkáit egymás után világ elé bocsátja. 

Es éppen ezért tartom reformátusnak; mert hatá-
rozottan megállapított s általánosan kötelező szertartá-
sok még nem voltak, de az a külsőségben való közel-
getés már eléggé jele a belsőnek és avval is mintegy 
jelezve van már az irány a változás felé. 

Ki tagadja, hogy Balassa Bálint református volt ? 
De azt már nem állítom, hogy »állhatatos«, lett volna, 
mert nagyon jól tudom, hogy később katholizált. Es az 
az >állhatatos« szó jóllehet másolóm hibája, mert ő az 
eredeti conceptuson kitörölt szót hűségesen leírta, de 
ha már itt vagyunk hadd mondjam el róla, ami bennt 
maradt a tollban. 

A kálvini érzelmű Bornem :sza nevelt Balassa 
Bálintkából református Bálintot, olyat, akibe annyira 
belecsepegtette Kálvin dogmáját , hogy az főúr létére 
vallásos, mondjuk »Istenes énekeket< í r t ; s kérdem, 
hogyan, miképpen nevelhette volna Bornemisza Balassa 
Bálintot reformátussá, ha ő maga mégis lutheránus 
maradt akkor, mikor a serdülő Bálint még mindig csupán 
a Bornemisza által kijelölt vallásos iratokat fordítgatja ? 
Azt ma már nem tagadja senki sem, hogy a Balassák 
reformátusok voltak; s elhiheti Zoványi, hogy egy főúr, 
aki magának udvari prédikátort tart, ha ő és családja a 
reformált egyház híve: semmiesetre sem az egységes 
protestáns tant hirdetők közül választ ilyet magának, 
hanem a saját álláspontján, meggyőződésén levőkből. Es 
az én véleményemet nem alterálja még Bornemisza ker-

') Tóth Ferenc: »Táí a dunai püspökük élete*. Győr, 1S08. 38. 1. 

tölése sem, akármint szépítgeti tételeit, az nála mind 
csupán a jó békességért történik s talán ez az ingadozás, 
határozatlanság mind nagy befolyással volt arra, hogy 
egy Skultéti Severin színvallásra bírja 1591-ben azt a 
férfiút, aki éppen Bornemisza ajánlottja volt, akit szintén 
lutheránusnak tartottak akkor, mikor az ő urai a Batthyá-
nyiak mindig reformátusok valának. Ez a színvallás Bor-
nemisza életében nem fordult elő, de azért mégis refor-
mátusnak tartom őt Beythe Istvánnal együtt, s ez utób-
binak az 1591-ik évi convertálása is azt bizonyítja, hogy 
az elválás egy tettekben gazdag fél életen keresztül érle-
lődött meg benne s ne feledjük, hogy ő Bornemisza 
pártfogoltja volt. 

Balassa Bálint mikor érdekből, az ismeretes családi 
baj s V. Sixtus pápánál történt bevádoltatása után 
1586-ban katholikussá lett, Bornemisza már nem élt. 
Tudjuk, hogy Bornemisza 1582-ben megjelent »Énekes 
könyv«-ében egy Istenes énekét sem vette fel Balassá-
nak a XVI. század e Petőfijének, szerelmi lantosának, 
még pedig azért, mert az egykori nevelő nagyon jól 
ismerhette tanítványának ingatag, veszekedő, csapodár 
temperamentumát ; és éppen azért is nem tetszhettek 
tán azok néki ? De mindezek dacára sem tagadhatja 
senki azt, hogy Bornemisza, Balassa Bálintot reformá-
tussá nevelte ; s ezt semmi esetre sem teheti, ha oly hű 
követője Luthernek, mint Zoványi véli, s elhiheti, hogy 
abban a korban, mikor a vallás volt minden, mikor a 
haza közös ellenségén kívül másról mint erről nem is 
igen beszéltek : éppen úgy nem tartottak a református 
érzelmű főurak lutheránus prédikátort, amint nem vá-
lasztanak például ma főiskoláink unitárius vallástanárokat. 

Sopron, 1887. nov. 1. 
(Vége köv.) Thúri Etele, 

református lelkész. 

Egy ismeretlen dunamelléki püspök. 
Ritka érdekű írott kötet került kezembe a báró 

Nyári-féle levéltár okmányaiból. 
Fogtövi János régi váci lelkész prédikációi ezek, 

sajátkezűleg összeírva az 1614 és 15-ik években Vácon. 
Képzelhető meglepettetésem és a meghatottság 

több százados lelkész elődöm 411 lapos munkája meg-
pillantásánál. 

A könyv hitelessége kétségenkívüli, maga a talá-
lási hely is a hitelesség bélyegét üti fel reá. A teljesen 
sárgult papír az elmúlt hosszú évek nyomát hordozza 
magán, elavult az írás rajta, sokszor alig olvasható. 

Az események, melyek elszórtan felemlítve vannak 
a — sajnos — történelmileg szegény kötetben, a legszi-
gorúbb kritikát is kibírják. A prédikációk az akkori 
idők theologiai és filozofiai képét tükrözik vissza. Nyel-
vezetéért, mely koráé, és a kifejezések tömörségeért s 
magyar nyelvi tisztaságáért nyelvészetileg egy önálló 
tanulmányban lesz e kötet méltatva. 

Az egészben legérdekesebb az itt szórói-szóra követ-
kező önélet-vázlat. 

»En is, Fogtövi János, Vácon városi prédikátor 
lévén, kezdem az emberről és az ő idejéről, ez könyv-
beli prédikátiókat írnom. Időmnek negyvenkilencedik 
esztendejében, prédikátorságomnak 23-ik esztendejében, 
Vácon laktomnak 1 i-ik esztendejében. Az mit ifjusá-



gombán írtam és cselekedtem, azokat az úr Isten tudja 
csak ; emberek is láttak benne. Tholnai iskolában tanul-
tam 4 eszt. Debrecenben azután 4. eszt. Szegeden mester 
voltam 2 eszt. Veresmarton ís azután 1 eszt. Cegléden 
ordinált Johannes Kertvélyesi, ki aklcor püspök volt 1592 
ult. Junii. 

Adácsi prédikátor voltam 2 eszt. Tököli nehezen 
másfél esztend., Fogtövi alig másfél eszt. I'átkai kezdet-
től 1 eszt., Makádi ma lőn 3 esztendeig. Jaj ki sokat 
bujdostam közbe-bözbe.« 

Az én szememet mindig bántotta a történelmi 
hézag, mely a dunamelléki ref. püspöki széket 1572— 
1607-ig üresnek mutatja fel; mert ez jele lett volna — a 
külső bajok mellett — nagy benső harc és züllöttségnek, 
a mi a reformátió ama koráról s Sz. Kiss István kerü-
letéről nyomban holta után, alig tehető fel. És Íme csak-
ugyan kitűnt, hogy ez a szék nem állott üresen. Nem 
volt fejetlen test ez a kerület, melyben Körtvélyesy 
János ceglédi pap és püspök 1592-ben papokat szentelt. 

Körtvélyesy János püspök — s tán több társa — 
neve is hogy mehetett feledésbe, arra a török-világ zava-
rai adhatnak feleletet. 

Elfeledett porlepte aktákban ha e névvel találko-
zunk, ne siessünk el mellette, talán kiderül, mely időre 
esik tiszte annak, kiről ma csak annyit tudunk, hogy 
mint püspök szentelt papokat 1592. junius utolsó napján. 

Vac. Vörös Károly, 
ref. lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 
A keresztyén vallás ellen intézett legújabb 

támadások. 
1. The Service of Man: an Essay towards the Béli-

qion of the Future. B\) I. Cotter Morison. (London, 
'1887. XXXI. 318. I.) 

2. Über religiöse u. ívissenschaftliche Weltanschauung. 
'Ein historisch-kritischer Versuch von Prof. Dr. LJ. Büchner 
(Leipzig, 1887. 75. I.) 

>Ours is an age of apologetic* — »korunk az 
apologetika korac mondja egy angol iró s a mondás 
igazsága oly evidens, hogy minden bizonyítgatás fölös-
leges volna. »Kettős áramlat szorongatja a Krisztus 
egyházát, a műveletlen tömeg elveti a vallást praktice s 
a vallás iránt ellenséges tudomány theoretice igyekszik 
a theologiát leküzdeni. A tömeghez tudós magyaráza-
tokkal férni nem lehet; itt a munkás, segítő s építő 
szeretetnek kell közbenyulnia s ha a pártok el tudnák 
magukat határozni arra, hogy e téren egymásnak kezet 
nyújtsanak, ahelyet hogy dogmatikai civódásokkal egymást 
leküzdeni igyekeznek: egyházunk dolga bizony jobban 
állna. A vallás praktikus elvetése azonban még sem egészen 
független a theorice ellene irányzott támadásoktól, ha 
lassan, is de mégis közkincscsé válnak a kutatás ered-
ményei. S így követve hasznára van a vallásosság prak-
tikus emelésének, ha a vallás jogosultsága s jelentősége 
a tudomány támadásai ellenében kimutattatik« — mondja 
Pünjer nagy obb művében (Geschichte der christ. Religions-
philosophie seit der Reformation I. Band.) 

S bizony erre nagy szükség van. Csak egy pillan-

tást kell vetnünk arra a másfél évtizedre, mely Strauss 
hirhedt »Régi és új hit« című művének megjelenése óta 
elfolyt s egy rövid pillantás elég arra, hogy majd min-
den évben új és új, a vallás s különösen a keresztyén 
vallás ellen intézett támadásokat konstatáljunk. Nem hiány-
zanak ugyan apologetikus művek sem, de míg a vallás-
ellenes könyveket ezer és ezer hasonló szellemű lap 
ajánlgatja az olvasó közönségnek, a vádiratokat sajtó ő 
nagyhatalmassága agyonhallgatja s a szakkörökön kívül 
alig vesz róluk valaki tudomást. Szomorú dolog, hogy 
Tompa szavai a keresztyénségre alkalmazhatók 

Ki sem mult még a hős oroszlán — — 
— — S felette már a ronda varjak 
Ehserege megjelen, 

hirdetve á la Hartmann »DÍe Selbstzersetzung des Chri-
stenthums.* 

Ilyen a keresztyénség végfelbomlását károgó varjú 
a két föntebb nevezett munka is. De hátha a leányzó 
nem halt meg, csak aluszik ?! hátha a varjak károgását 
a föltámadás győzelmi éneke váltja fel! »Láttam én már 
nagyobb viharokat is« — mondhatja a kétezredéves 

' épület. 
Angolországban a »Supernatural Religion« meg-

jelenése óta (1874) aligha intézett valaki a keresztyén 
vallás ellen erősebb támadást, mint Morison »Az ember 
t iszteletéivel (a magyar kifejezés nem egészen találó, s 
kissé szokatlan is, ellentéte : istentisztelet). A mű, dacára 
hogy több mint 300 lapot foglal magában, töredék ; 
szerző előszavában elmondja, hogy szándéka volt a régi 
dogmák helyébe valami positivumot állítani, de ebben 
betegsége megakadályozta. Mi ezt Csak sajnálattal vehet-
jük tudomásul; de hogy a könyvnek pusztán negatív 
eredménye van, hajlandók volnánk inkább a dolog ter-
mészetének, mint Morison úr egészségi állapotának tulaj-
donítani. Oh a rombolás munkája oly könnyű, senkisem 
volt benne nagyobb mester, mint Strauss, de ha positivu-
mot keresünk nála, ha a régi, itt-ott talán szürkés falak 
helyet tuj pompás épületet várunk: mily keserű a csalódás! 
A jövő vallásának képe nem képes bennünket kielégíteni, a 
jövő vallása nem képes az evangélium vallását kipótolni! 
Ha nézzük Hartmannt, mint ez a jövő vallását festi, szánal-
mas mosolynál egyéb ajkunkra nem jöhet. Ha halljuk a 
norvég költőt, Ibsent a mint stockholmi tósztjában kifejti, 
hogy a legrövidebb idő alatt költészet, bölcsészet és 
vallás egy új kategóriává s új élő hatalommá olvadnak 
össze, melyről egyébiránt a most élőknek világos fogal-
muk nem lehet : — hát (ezt megbocsátjuk a költőnek, 
bár ilyes valamit képzelni eszünk csakugyan nem képes, 
de viszont a költő is megbocsát nekünk, ha élő hitünket 
egy most még világosan nem képzelhető egyvelegért 

I elhagyni semmi kedvünk sincsen. Morison is valószínűleg 
elődei sorsára jut, ha positivumot nyújt s hogy meggyő-
dését műve utolsó két fejezetében s a címmel csak jelzi, 
ez megóvja őt a fiascotól, mely a jövő vallása építési 
vállalkozóit eddig érte. 

A könyv tartalmát a következő pontok képezik: 
1. Ugy Angolországban, mint még inkább egyéb 

országokban a keresztyén hittől való eltávozás mind 
jobban észlelhető; s a mai kor skepticizmusa sokkal 
komolyabb és tudományosabb, mint a mult század deiz-
musa volt. 

2. A keresztyénség vigasztaló hatalma nagyon na-
gyítva van, s fölvethető a kérdés nem több aggályt s 
lelki kint szül-e e vallás, mint a mennyi örömet, meg-
nyugvást s vidámságot ád. 

3. A bűnbánatra következő bűnbocsánatnak nagy 



tana által a keresztyén vallás épen az élet utolsó pilla-
nataiban az üdvözülést az erkölcsiség rovására meg-
könnyíti. 

4. Az erkölcsisség a »hit századaiban* igen alacsony 
fokon állott, s mennél messzebb megyünk vissza, azon 
időkben midőn a hit legszigorúbb volt, az erkölcsiség 
dolga a legroszabbúl állott. 

5. A keresztyén vallás kevés befolyással van a 
nagy világra, hanem annál nagyobb hatással néhány 
kiváló egyénre, kik valóságos szentekké levén — a köz-
véleményre megmérhetlen befolyást gyakorolnak, s ez 
által a vallásnak megszerzik azon tiszteletet, melyet 
az élvez. 

6. Jóllehet a szentek önfeláldozása nemcsak kérdést 
nem szenved, kétségbe nem vonható, de rendkívül ma-
gasztos és vonzó is, mégis mint eszköz az emberi szen-
vedés megkönnyítésére s a legigazabb értelemben vett 
embertiszetletre, a tudománynyal hatásra s erőre nézve 
össze sem hasonlítható. 

Messze vezetne célunktól, ha az egyes tételekre 
kimerítő megjegyzéseket tennénk, épen azért legyen sza-
bad csak néhány vonással megtenni megjegyzéseinket. 

1. A mit Morison az első pontban konstalál: az 
tény. Elismertük a vallástól való elidegenedés tényét fön-
tebb is. Hogy a skepticismus korunkban tudományosabb, 
mint az előző században volt, az sem szenved kétséget. 
Csak az a nagy kérdés: mi köze a tudománynak a val-
láshoz ? A hit és tudás egymáshoz való viszonyáról any-
nyit hallunk a mai időben, miben áll hát ez a viszony ? 
Fölmegy a vallás a tudományban, mint a pozitivisták 
állítják vagy meg van létjogosultsága a legkifejlettebb 
tudomány mellett is? Mi ez utóbbit valljuk (lásd alább 
6. pont) s hisszük, hogy összeütközésre aligha került 
volna a dolog, ha a ker. vallás szóvivői nem feledkeztek 
volna meg arról, hogy a vallás nem tudomány, s hogy 
Krisztus nem tudományos rendszert, hanem vallást adott 
az emberiségnek. Mi sajnáljuk ugyan, hogy egyesek túl-
kapásai miatt a vallásnak kell szenvednie, de hisszük, 
hogy e szenvedés jóra vezet, annak belátására t. i. hogy 
a vallás ép oly kevéssé diktálhat a tudománynak téte-
leket, mint a mily kevéssé pótolhatja a tudomány a vallás 
helyét. 

2. Hogy a ker. vallás több aggályt, mint megnyug-
vást szerez, az lehet privát meggyőződése Morison úrnak, 
de e tétel igazságát bátrak vagyunk kétségbe vonni. A 
ki vörös szemüveget tesz fel: mindent vörösnek lát ; 
a ki a világot pesszimisztikus üvegen nézi, annak nem-
csak a vallás, az élet minden öröme hiábavalónak tűnik 
fel. Szerelem, szeretet, barátság, családi boldogság, pat-
riotizmus stb. mind nem nyújtanak annyi élvet, mint a 
mennyi szenvedés jár nyomukban. (Philosophie des Un-
bewussten. 7-te Aufl. II. Band295 s köv.) Igen is annak, 
a ki a világot pesszimisztikus szemüvegen nézi — de a 
keresztyén vallás — tessék bár paradoxnak ez állítás, 
dacára a siralomvölgye fölött való siránkozásnak, opti-
mista a szó tiszta értelmében. S ha bűneink tudatában 
könyeziink, könyeinken ott ragyog a reménység szivár-
ványa, mert, hiszünk egy Istenben, mindenható atyában. 

3. A harmadik pontra nekünk protestánsoknak fe-
lelni szükségtelen. 

4. A negyedik pont ép így maradhat válasz nél-
kül. Szerző műve 6-ik fejezetében »a hit századait* raj-
zolja s nagy olvasottsága képessé teszi arra, hogy a 
középkorról egy chronique scandeuluse-t adjon olvasóinak, 
melynek pikáns volta talán némelyeknek tetszik, de a 
mely argumentumait nem épen erősíti. 

5. A ker. vallás kevés befolyással van a nagy 

világra, mert — magas követelményei vannak az egye-
sek erkölcsisége iránt. Csak a következetlenségre óhaj-
tok mutatni, mely e pont s a 3-ik között van. 

6. Morison a tudománytól vár mindent — s épen 
ebben az óhajban fekszik az egyoldalúság. Az ember 
szinte csodálkozhatnék, hogy sem Morison, sem elvtársai 
nem látják be, vagy nem akarják belátni, hogy az em-
ber nem pusztán intellektuális lény. A psychologusok 
még mindig három féle tehetséget különböztetnek meg : 
érző, akaró s gondolkodó tehetséget. A vallás épen e 
három harmonisztikus fejlesztésében áll, mert a vallás 
sem nem pusztán érzés (Schleiermacher) sem nem pusz-
tán akarat (erkölcsi, Kant), de legkevésbé gondolkodás 
(rationalisták). A vallás egyik sem, hanem mindahárom. 
Hogy intellektuális tehetségünk is szerepeljen, okvetlenül 
szükséges, mert különben a vallást a babonától nem 
különböztethetnők meg, de e tehetségnek a többi rová-
sára való fejlesztése sohasem vallásossá tesz, hanem a 
tudomány karjaiba vezet. A másik két oldalnak figye-
lembe nem vevése Morison úr legnagyobb hibája, s csak 
azért nem vádoljuk őt egyoldalúsággal, mert ez egyol-
dalúság annyira elterjedt, hogy azon csodálkoznánk, ha 
Morison úr nem osztaná. A jövő vallása az ember tisz-
telet lesz szerinte, de ugyanez lesz Büchner szerint is, 
a kinek legújabb művét nem árt kissé figyelembe venni, 
hogy megtehessük a jó úr vallására is megjegyzéseinket. 

(Vége köv.) Antal Géza. 

I R O D A L O M . 
A magyar tud. Akadémia kiadasában most jelent 

m e g : Kereskedelmi szótár. A m. tud. Akadémia által 
kiküldött szakbizottság közreműködésével szerkesztették 
Ballagi Mór és György Aladár. I. kötet német-magyar 
rész, VIII + 384 lap; II. kö te t : magyar-német rész, 
392 lap. — E két kötethez több mint 300 irodalmi 
forrás használtatott fel, köztük az összes törvények, mi-
niszteri rendeletek, s utasítások, számos iparkamarai 
jelentés, a különféle szak- és tájszótárak, nyelvészeti 
folyóiratok, különféle hazai s külföldi kereskedelmi és 
közgazdasági munkák, tekintélyes kereskedőházak ár-
jegyzékei, pénzintézetek s más kereskedelmi társaságok 
nyomtatványai. Az ez úton összegyűjtött roppant ter-
jedelmű szóanyag megbírálása a két szerkesztő, t. i. 
Ballagi Mór és György Aladár feladata volt, kik e cél-
ból 1884 elejétől kezdve csaknem naponként közösen 
tanácskoztak és dolgoztak. A német-magyar rész nem 
kevesebb mint 22,495 cikket tartalmaz, a magyar-német 
rész pedig még valamivel többet. A két vaskos és gyö-
nyörű kötet ára öt forint, s a két kötet külön nem, csak 
együtt kapható. 

Lampel Róbert (Wodianer F . és fiai) kiadásában 
épen most jelent meg : Gyakorlati tót nyelvtan. Dr. Ahn 
F. módszere szerint. Saját 2-ik kiadása után átdolgozta 
Glósz Miksa, főgymn. tanár. Ára 80 kr. — Dr. Ney's 
Ungarische Sprachlehre nach Ollendorf's Methode. 24-ik 
jav. kiadás. Ára 1 frt 80 kr. — Magyar olvasókönyv a 
középiskolák I. osztálya számára. Az új tanterv és mi-
niszteri utasítás értelmében szerkesztették Tomor Ferenc 
és dr. Váradi Antal. 6-ik változatlan kiadás. Ára 90 kr. 
— Magyar nyelvtani kézikönyv. IV. füzet, a népiskola 
V. és VI. osztálya számára. Irta Belicza József, fővárosi 
h. igazgató-tanító. 3-ik átnézett kiadás. Ára 40 kr. — 
Gyakorlati angol nyelvtan új tanmódszer alapján, mely 
szerint angol nyelven olvasni, írni és beszélni a legrövi-
debb idő alatt alaposan megtanulhatni. Tanodai és 



magánhasználatra irta Dallos Gyula, sajtó alá rendezte 
Patterson Arthur, egyetemi tanár. 4-ik jav. kiadás. Ara 
t frt 50 kr. — Deutsche Sprachlehre mit Uebungsauf-
gaben von Moritz Langraí. I. Theil: Wortlehre. (36-ik 
jav. kiadás) II. Thei l : Satzlehre (20-ik jav. kiadás). E g y -
egy füzet kötve 36 kr. 

A Franklin-társulat kiadásában a következő 1888 ra 
szóló naptárak jelentek meg : Magyar nők naptára, szer-
keszti Beniczky Irma. 20-ik évfolyam. Ára 60 kr. — 
Protestáns új képes naptár. 36-ik évfolyam. Szerkesztette 
Dúzs Sándor, tanár. Ára 50 kr. — Borászati naptár, 
szerkeszti dr. Nyáry I^erenc 15-ik évfolyam. Ára 80 kr. 
— Falusi gazda naptára. A magyar gazdák, kertészek, 
lelkészek és tanítók számára szerkeszti Sporzon Pál. a 
Gyakorlati Mezőgazda szerkesztője. 24-ik évfolyam. Ára 
80 kr. — A magyar nép naptára. Képes kalendárium 
sokféle has/nos és mulattató olvasmánynyal ellátva. 
Toldalékul Paprika Jancsi »Nevessünk« című tárcája. 
Szerkeszti ifj. Tatár Péter. 33-ik évfolyam. Ára 25 kr. 
•— Neuer lllustrirter Volks-Kalender für Ungarn und 
Siebenbürgen 23-ik évfolyam. Ára 50 kr. — TJj honvéd 
naptár, egyúttal katonai naptár a magyar nép számára. 
Szerkeszti Áldor Imre. 21-ik évfolyam. — Lidérc naptár. 
27-ik évfolyam. Ára 60 kr. — István bácsi naptára. 
Képes kalendárium, szerkeszti Kőhalmi Klimstein József. 
23-ik évfolyam. Ára 50 kr. Mindezen naptárak nagy-
számú képekkel vannak ellátva s kiállításuk szebbnél 
szebb, mint a Franklin-társulat kiadványaié általában. 

Pozsonyban most került ki a sajtó alól Luther élete 
első füzete, melylyel kezdetét veszi a nagy reformátor 
első eredeti és kimerítő magyar életrajza. Irta dr. Masz-
nyik Endre theol. akad. ny. 1*. tanár. E munka Luther 
arcképével van ellátva, s a mívelt közönség, különösen 
az ifjúság számára van szánva. E célnak meg is felel, 
könnyed, élvezetes és tanulságos olvasmány. Az egész 
mű ára 2 frt 40 kr leend, egyes füzetnek 30 kr az ára. 
A munka szerző sajátja, ki nagy figyelemmel s gonddal 
dolgozott művén. »Ha — úgymond — hősömet olva-
sóim is úgy megszeretik, a mily szeretettel és lelkese-
déssel én csüngtem s csüngök, míg élek, r a j t a : meg 
lesz jutalma fáradságomnak, mert ki őt, az benne egy-
házát szereti meg, s míg van szív, mely ő érte dobog, 
evangyéliomi egyházunk élni s virulni fog.« Melegen 
ajánljuk e művet közönségünk szíves pártfogásába. 

Megrendelési felhívási Erkölcsiség szabadakarat 
nélkül, című munkám épen most került ki a sajtó alól : 
ennélfogva tisztelettel kérem Uraságodat annak szives 
megrendelésére- A mű azon igazságot igyekszik bebizo-
nyítani, hogy az emberi cselekményekben épen oly tör -
vényes rend uralkodik, mint a természet egyébb tünemé-
nyeiben. Es ez nem is lehet máskép, mert hiszen az 
emberi akarat is a természet egyik tüneménye. Azon 
törekvés tehát, mely az akarat által létrehozott cselek-
ményeket a természetben általánosan elismert ok és 
okozati egybefüggés uralma- alól kivonni akarta, csakis 
a dolog félreértésén s azon téves felfogáson alapulhatott, 
a mely szerint szabadakarat nélkül erkölcsiség sem le-
hetne. Művem az akarat tüneményeinek élettani lefolyása 
s a moral-statisztika alapján kimutatja, hogy az akarat 
indító okai által kötve van ; de egyúttal az erkölcsi fo-
galmakat, az erényt és bűnt, a jutalmazást és büntetést 
is ugy magyarázza, hogy azok ezen felfogás mellett is 
lehetségesek. Midőn tehát az akaratot a maga valódi 
mivoltában mutat ja b e : ugyanakkor gondoskodik arról 
is, hogy eddig táplált erkölcsi fogalmainkat ne csak alá 
ne ássa, hanem azokat, helyes alapot vetve számukra, 
még inkább megszilárdítsa. Ajánlásul szabad legyen még 

azt is felhoznom, hogy bár könyvem bölcseleti kérdése-
ket tárgyal, de azért oly nyelven van irva, hogy azt 
nemcsak a szakember, hanem bármely művelt egyén is 
könnyen megértheti. Tartalma 11 nyomatott ív: ára 
1 frt 20 kr, melynek elő/etes beküldése esetén a meg-
rendelők bérmentve kapják. A megrendelés akár egye-
nesen a szerzőnél, akár ifjú Csáthy Károly könyvárus-
nál tehető. — Debrecen, 1887. novemb. i-én — Dr. Öreg 
János. 

A magyarhoni ág. hitv. ev. egyetemes egyház 
theologiai akádemiájának évkönyvét az 1886—87-ik 
iskolai évről Schneller István theol. akad. igazgató tanár 
szerkesztésében vettük. Az évkönyvben legelső helyen 
az igazgatónak székfoglaló beszéde van. melyben magas, 
emelkedett stylusban értekezik az igazgató állásáról 
szemben az akadémiai szabadsággal, az akadémikusok 
önállóságával és a törvényszerűséggel, mindenik utóbb 
említett fogalomnak valódi bölcsészeti és ethikai tar-
talmát fejtve ki. Majd Pukánszky Béla theol. r. tanár 
közli tanárvizsgálati dolgozatának kivonatát »A pen~ 
tateuch Jőalkatrészeinek jellemzéséhez« cím alatt, mely-
ben a pentateuch eredetére s egyes alkatrészeire vonat-
kozó legújabb hypothesiseket, leginkább a Kuenenét és 
Wellhausenét dolgozza fel, s egészen e 'két utóbbi nagy 
biblicus nyomán állapítja meg ajáhvista, elohista s 'b mun-
kájának előállását és korát. A széles olvasottsággal biró 
szakembert árulja el az értekezés minden sora. Azután az 
igazgatói jelentés közöltetik, melyből, mint legfőbb s 
általánosabb érdekű adatokat a következőket kivánjuk 
kiemelni: A tanterv módosíttatott s az eddigi kötelező 
28 s illetve 30 tantárgy 22-re, s az eddig kötelező 
70—74 heti óraszám 6o*ra szállíttatott le. Böhm János 
tanár helyére Stromp László választatott meg. Az aka-
démia nem ugyan közvetlenül, de közvetve részesült 
nagyobb jótéteményben egy kath. nő Schindler Köhler 
Antónia részéről, ki 14,500 frtot hagyományozott a 
pozsonyi egyháznak, hogy az összeg kamataiból főleg 
tanári és lelkészi pályára készülő ifjak nagyobb stipen-
diumban részesüljenek. A lefolyt tanévben működött az 
akadémián 7 rendes-, I magántanár és 1 énektanító. 
Előadatott 22 kötelező tantárgy heti 60 órán, 4 szabad 
tárgy heti 6 órán, s volt 7 seminarium heti 8 órában. A 
hittanhallgatók száma 41 volt. Alapvizsgát tett 22 ifjú, 
szakvizsgát pedig 5. Különböző ösztöndíjakban 1550 frt 
50 kr erejéig részesültek a hallgatók. Az akadémiai 
könyvtár gyarapítására évenkéut 500 frt fordíttatik s a 
könyvtár, mely csak 1882/83-ben alapíttatott, máris 
820 műből áll 1160 kötetben és 109 füzetben. A lefolyt 
tanévben gyarapodott 41 művel 93 kötetben. Azonkívül 
a nagy könyvtár theologia osztályában van 3986 mű 
5369 kötetben. A theol. magyar önképző-kör könyvtára 
áll 1273 kötetből. A nagy gonddal összeállított évköny-
vet ajánljuk az érdeklődők figyelmébe. 

A protestáns népkönyvtar című havi folyóiratból 
Scholz Gusztáv és Farkas József szerkesztésében a IX. 
és X-dik füzetek hagyták el a sajtót. IX-dik füzet 
Karsay Sándor püspök arcképét hozza életrajza kísére-
tében. Bierbrunner Gusztáv Luther édes anyjáról ad igen 
kedves képet. Forgách Endre »A szerencsés préci« cím-
mel ír egy kis beszélyt, mely különben a protest. árva-
házi naptárból lenyomat. Hamary Dánieltől »Emlékez-
tető vers sorok vannak közölve; F. Varga Lajostól »Ugy 
a paraszt* című beszély. Török József folytatja elmél-
kedéseit »A bölcső mellől«, melyekben nem egy szép 
gondolat is van, de van sok sentimentalismus is. Sok 
idő után végre megint megszólalt a jó humorú, kitűnő 
népies iró Boross Mihály is s adott egy elbeszélést »A 



sárkány irtok« címmel, melynek vége a X. füzetben van 
közölve. E füzet többi olvasmánya a következő: »A 
halottak napjára* Hörk Józseftől, »Az ima« Sz. Zí.-tól ; 
»H t és szerelem® Kolozsi Elvirától; »A tekintetes 
asszony« Páloczi Gzinke Istvántól; »A bölcső mellől« 
Török Józseftől és »A paraszt szoknya® Madarassy 
Lászlótól. 

A „Nemzeti Nőnevelés" című havi folyóiratból 
Sebestyén Gyula tanár szerkesztésében a Vil i . (októberi) 
füzet a következő érdekes tartalommal jelent m e g : 
Sebestyén Gyula a magasabb fokú leányiskolák reform-
járól értekezik nagy tanulmánynyal s alapossággal; 
—a —a a miskolci református felsőbb leánynevelő 
intézetet Írja le ; Subert Zsófia »A nők Eötvös és Ke-
mény regényeiben® címmel ír nagyobb jellemrajzi tanul-
mányt, melynek e füzetben van befejező közleménye ; 
Szegfi Emmi »A magyar nyelv tanítása idegen ajkú 
iskolákban s a grammatikai mű<zavak«-ról értekezik; Berta 
Ilona igen érdekesen ismerteti a cheltenhami »Ladies col-
lege ®-t, hol ő maga ís egy hetet töltött el tanulmányi 
útja alkalmával. Az állandó rovatokban (nőnevelési szemle, 
irodalom stb ) több kisebb-nagyobb cikk s bíralat fog-
laltatik. A kitűnően szerkesztett tartalmas folyóiratot ajánl-
juk a tanügy barátainak becses figyelmébe. 

Tanitó az iskolában. Rövid útmutatás arra : miként 
lehet a népiskolában jó fegyelmet tartani s helyesen 
oktatni. Tanítók és tanítókká lenni akarók számára irta 
Kehr Károly »Praxis der Volksschule® cimű műve nyo-
mán Környei János Hazai viszonyaink s az eredeti mű 
io. kiadásának szem előtt tartásával újra átdolgozta Gyer-

tyán f f y István a bpesti paedagogium igazgatója. A mű a 
Lampel Róbert-féle cég kiadásában jelent meg s a 19 ívre 
terjedő munka ára 1 frt 50 kr. A munka értékét igen 
találóan jellemzi maga az átdolgozó a hozzá irt előszóban, 
midőn azt mondja róla, »hogy oly röviden és világo-
san, oly szellemes s a néptanítói hivatás oly nemes 
és idealisticus felfogásával senki sem irt ehez hasonló, a 
falusi néptanítók szükségleteinek ennyire megfelelő 
tanítás- és módszertant. Sőt a Kehr müvében nyújtott 
didactikai és módszertani utasításokon kívül meríthető 
e műből mindezeknél valami becsesebb i s : a hivatas 
iránti lelkesedés, a valódi népnevelői szellem.® A maga 
is kiváló paedagogus így jellemzi egy másik kitiinő 
* tanító művész« munkáját. Illetékesebb bírálatot senki 
nem adhatna s mi is csak az átdolgozóval azt kí-
vánhat juk: ^Szolgáljon e mű a valódi népnevelői 
szellem terjesztésére® s a legmelegebben ajánlhatjuk e 
megérdemlett figyelemre méltatásra. Értékét növelik a 
hazai iskolai viszonyoknak élénk, alapos és folytonos 
szemmel tartása, úgy hogy a mű valoságos »agenda« 
lehet a tanítók kezében. Az átdolgozás igen szép ma-
gyarsággal, könnyed, világos, egyszerű és élvezetes styl-
lal van irva. Ily műveknek s így átdolgozva igazán 
csak örülhetünk.-

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Legfelsőbb adományok. Király ő felsége a fehér-

csurgói evang. egyháznak iskola építésre 100 frtot, a 
veszprémi evang. egyháznak temploma belső felszerelé-
sére szintén 100 irtot adományozott. 

* Az Irodalmi Társaság alapító tagjai közé a 
hét folyamán beléptek : A pá-pai ev. ref. hittanihallgatók 

'önképzőköre ioo frttal, oly módon, hogy az évi 5% s 

kamatot minden év jan. 10-re befizeti; Révész Kálmán 
pápai theol. tanár szintén 100 frttal oly kötelezettség-

gel, hogy a 100 frtot a megalakulás napjától számított 
3 év alatt készpénzben lefizeti, addig is fizetvén a 5°/0-os 
kamatot. A barsi evang. esperesség évenkénti 5 frt fize-
tésének kötelezettsége mellett már régebben szintén az 
alapítók sorába lépett. A soproni evang. felső esperes-
ség, mint jegyzőkönyvéből látható, a társaság rendes 
tagjául jelenkezett s magát 5 éven át 6 frt évi járulék 
fizetésére kötelezte. 

* Százéves jubileum. A budapesti ágostai hitval-
lású evangélikus gyülekezet e hó 13-án ünnepli meg 
fennállásának szászéves jubileumát. A délelőtt 9 órakor 
kezdődő német isteni tiszteleten Doleschall Sándor lelkész 
az oltári szolgálatot végzi, Schranz János lelkész pedig 
ünnepi beszédet mond. A 11 órakor kezdődő magyar 
Istentiszteleten Korbély Géza, segédlelkész oltári imája 
után Horváth Sándor lelkész fogja az ünnepi beszédet 
tartani. Déli 12 órakor az evang. gimnázium dísztermé-
ben a gyülekezet első alapítói közül Beleznay-Podma-
niczky Mária bárónő és Teleky-Róth Johanna grófnő arcké 
pét fogják leleplezni. Az alkalmi beszédet a két testvér-
gyülekezet közös főfelügyelője Busbacli Péter ország-
gyűlési képviselő mondja. Az ünnep délután 2 órakor 
a vigadó termeiben tartandó díszebéddel fog véget érni. 
Az ünnepet megelőző pénteken és szombaton délután 
6 órakor a gimnázium nagytermében Doleschall Sándor 
lelkész két felolvasást fog tartani a gyülekezet történe-
téből, melyre mind a két napra szóló egy forintos 
jegyeket adnak ki. Ugyanekkor jubilál a budapesti tót 
ev. egyház is, mely fennállásának 50. évfordulóját ünne-
peli, Áz ünnepi istenitiszteleten az oltári funkciót Du-
bovszky Nándor rákoskeresztúri lelkész végzi s ő osztja 
az úrvacsorát is; az ünnepi beszédet pedig az egyház 
lelkésze, Bachat Dániel főesperes tartja. 

* A kisdedóvás ötvenéves jubileumának megün-
neplésére készül tudvalevőleg ez idén az országos kis-
dedóvó egyesület. Az ünnepre, melyet november hó 
20-án tartanak meg, a következő programmot állapították 
meg véglegesen : I. P. Szathmdry Károly előadása a 
kisdedóvás ötvenéves történetéről. 2. Komócsy József 
költeménye, szavalja: P. Márkus Emilia. 3. Bellovics Imre, 
a zenekedvelők egyesületének karnagya által ez alka-
lomra irt kardal. — A megnyitó beszédet Berzeviczy 
Albert államtitkár tartja. Ugyanez alkalommal díszes 
emlék-album fog megjelenni, melyben P. Szathmdry Ká-
roly, az egyesület buzgó titkára, írja meg mindama vi-
szontagságokat, melyeken e humánus intézmény átment 
az eszme meppendítésétől fogva A könyvet hat illusztrá-
ció fogja disziteni, az első azt a szegény házat ábrázolja, 
a melyet Festetich Leó gr. alapított 1836-ban. Ez volt első 
kisdedovónőképző-intézet Magyarországban. Mily sok s 
mily terhes küzdelmébe került az eszme bajnokainak, a 
míg ez az áldásos intézmény népszerűvé vált, erről csak 
azoknak lehet fogalmuk, a kik ez ötvenéves történet 
lapjait átforgatják. Az első kisdedóvó-intézet átellenében 
egy hazai nagybirtokos gúnyból kutyaóvó-intézetet alapí-
tott s ez idétlen eszmére háromszor annyit költött, mint 
a mennyi a kisdedóvás terjesztőinek rendelkezésükre állt. 
De azért a budai kisdedóvó példájára számos hasonló 
intézet keletkezett rövid időn az országban s végre a 
Valero-utcai országos egyesületet is megnyitották. Ennek 
folytatása volt az egyesület jelenlegi, szegényháztéri hi-
vatalos helyisége, melyet 187.7-ben szenteltek fel. Most 
a régi épületszárnyhoz uj, díszesebbet csatoltak, a ben-
lakók számára szolgáló ágyak számát 30-ról 60-ra emel-
ték. Hogy az új épület megnyitásával összeessék, azért 
halasztották el a jubileumot tavalyról, mikor az egyesü-
let első félszázadát betöltötte. A kettős ünnepélyen való-



sziniileg a király és királyné is megjelennek, a kik abban 
az időben hosszabb tartózkodásra Budapestre érkeznek. 

* Az egyházi közalap törvényszerű rendeltetése 
cím alatt figyelmet keltő vezércikket írt Fejes István 
konventi képviselő a »Sárospataki Lapok® 44. és 45-ik 
számaiban. E'ső cikkében a Közalap múltjára vet vissza-
pillantást s mond kritikát a segélyosztás eddigi módja 
fölött. Hibáztatja az elaprózott segélyezést, mely egye-
seknek pillanatnyi enyhülést szerez ugyan, de mara-
dandó hatás nélkül enyészik el. Majd azt sürgeti, hogy 
a Konvent által már elfogadott indítványa értelmében 
»elő kell venni a törvényt, megvizsgálni a segélyezendő 
célokat s megállapítani a segélyezés módját, megfelelőleg 
a céloknak s összhangzatban azokkal.« »A közalap legfőbb 
rendeltetéseül ... a lelkészi jövedelmek rendezését tekintem 
—• írja a második cikkben •— minélfogva én mindaddig, 
míg ez a cél elérve nincs, épen semmit sem adnék az 
egyházak kisebbszerű, mellékes szükségeire, hanem a 
törvény szerint mindenekelőtt fölsegélném őket a legfőbb 
szükségökben ; hasonlóképen, a rendkívüli esetek kivéte-
lével, megszüntetném a lelkészek tömeges segélyezését 
is, hanem e helyett, addig, míg a sor minden csekélyebb 
díjazású lelkész khartájának rendezésére kerülhet, a leg-
szigorúbb helyzetben levőknek évi állandó segélyt biztosí-
tanék « A közalap évi jövedelmét ekképen osztaná e l : 
» i . Lelkészi jövedelmek fundációja a megszabott mini-
mumig ; e célra volna fordítandó a jövedelemnek leg-
alább fele. 2. Evi állandó segély a legcsekélyebb jöve-
delmű lelkészeknek és rendkívüli esetekben másoknak is. 
3. Veszélyeztetett egyházaknak fontos létkérdési ügyek-
ben alapos fölsegélése. E két célra volna fordítandó a 
jövedelem második fele.« A lelkészi jövedelmek fundá-
cióját fokozatosan véli keresztül viendőnek. A kivitel 
módozatjára nézve az összes egyházak főkönyvének elké-
szítését indítványozza, melyben pontosan ki legyen tün-
tetve, hogy mi van ? mi kell ? E főkönyv volna a Konvent 
további útmutatója. Alapítanunk kell, mert az áldozat-
készség gyengül az elforgácsolás miatt, mely egymás 
elleni torzsalkodásra hívja ki a lelkészeket és egyházakat, 
e legnemesebb intézményünk rovására. 

* A tatai reform, egyházmegye Czike Lajos espe-
res és Konkoly Thege Imre gondnok elnöklete alatt 
Tatában rendkívüli közgyűlést tartott. Előző nap lelkész-
értekezlet is volt, melyet Czike L. újonnan választott 
elnök figyelemreméltó beszéddel nyitott meg. A beszé-
det egész terjedelmében közli a »D. pr. K.« A köz-
gyűlésen először a most választott egyházmegyei tanács-
birák esküdtek fel és foglalták el helyeiket, névszerint: 
Czibor József, Kecskeméthy Jenő és Pereszlényi János 
mint egyházi, Kiss Móric és Pőczt János mint világi 
tanácsbírák. A közgyűlés után tartott consistoriumban 
megsemmisítették az etei lelkész-választást, minthogy a 
választó közönség oly ittas állapotban volt, hogy öntu-
datosan választani nem volt képes. (D. pr. K.) 

* Molnár Aladár síremlékének leleplezése kegye-
letes ünnepély kíséretében folyt le f. hó 8-án a balaton-
füredi reform, temetőben, nagyszámú érdeklődők jelenlé-
tében. Képviselve voltak: Veszprémmegye, a mérsékelt 
ellenzék, az orsz. izraelita tanító-egyesület, a veszprémi 
tanító-egyesület, a veszprémi ref. egyház, Molnár A. ro-
konsága stb. Nagy feltűnést keltett, hogy sem az Aka-
démia, sem a közoktatásügyi minisztérium, melyeknek 
Molnár tagja volt, nem képviseltették magukat. Az em-
lékkő ünnepélyes leleplezése előtt a »Balaton-felvidéki nép-
tanító-egyesület* diszgyűlést tartott a b.-füredi vincellér-
képző-intézet nagytermében. Elnöklő Németh Gerő a gyű-
lést megnyitván, elnöki jelentést tesz, mely szerint az 

emlékkőre közadakozásból 1353 frt 65 kr jött be, mely 
összeg a takarékpénztárban 1523 frt 0.3 krra emelkedett. 
A diszes emlékkövet Havranek Antal székesfehérvári 
iljú szobrász 900 frtért készítette. A megmaradt összeg 
*Molnár-alap« cimén oly célból helyeztetik el egy pénz-
intézetbe. hogy kamataiból ab.-füredi »Szeretetház*-ban 
évenkint egy árva gyermek tartassék el. Az elnöki jelen-
tést Nagy Áron szeretetházi igazgató mély tanulmány-
nyal készített emlékbeszéde követte. E beszédben Molnár 
Aladárt bemutatja tanulóéveiben, majd mint tanárt jel-
lemzi, később mint a közoktatás szervezésének részesét 
állítja elénk. Bemutatja őt mint népnevelőt, a nőnevelés 
ügyében mint úttörőt s a szegény-nevelést illetőleg való-
ságos apostolnak tünteti föl. Majd mint törvényhozót, 
magánembert s a tanügyi irodalom cstiggedhetlen bajno-
kát jellemzi hű vonásokban. Az emlékbeszéd útán a 
diszgyűlést berekesztették s a diszes közönség a temetőbe 
vonult. Itt az ünnep sorrendjét a b.-füredi dalárda nyi-
totta meg karénekével, ezt Segesdy Miklós b.-füredi ev. ref. 
lelkész emelkedett hangú gyászbeszéde és imája követte. 
Ezután szép ünnepi beszéd kíséretében Németh Gerő át-
adta az emlékkövet gondozás végett, a mit Ecsy László 
kir. tan. üdvözlő beszéddel szívesen fogadott. Szép Lipót, 
az országos izr. tanító-egyesület nevében koszorút helyez 
az emlékkőre, kifejtve Molnár Aladár érdemeit. A mér-
sékelt ellenzék, a balaton-füredi r. kath. egyház, az ev. 
ref. eklézsia, Veszprémmegye alispánja s többen szin-
tén csinos koszorúkat helyeztek el az emlékkőre, mely-
nek homlokzatán a következő felirat olvasható : Molnár 
Aladár született 1839. Meghalt 1881. A népnevelés 
bajnokának s az első magyar szeretetház megteremtő-
jének emlékére emelte: Magyaroszág -néptanítói s tan-
ügy barátai adakozásából a balatonfelvidéki néptanító-egye-
sület. Végül Vekerle László dr. tanfelügyelő beszélt. 

* Gyászos jelenségek egyházunkban, melyek talán 
nem egészen esetleg találkoznak. A makói ref. egyház 
presbitériuma legközelebbi ülésében tiszt. Csécsi Miklós 
lelkész indítványára megtagadta a prot. irodalmi társa-
ság pártolását és pedig azért, mert a pártolásra fel-
hívok között azon unitáriusok püspöke neve is előfodul, 
kikhez minket sem hittani, sem történeti egység nem 
fűz, s kik úgy a múltban mint a jelenben s valószínűleg 
a jövőben is a magyarországi reformátusok legnagyobb 
ellenségei voltak és lesznek. — A mezőberényi ref. egy-
ház hívei közül legközelebb 10 előkelő gazdag család 
jelentette be az unitáriusokhoz való átállási szándékát, 
és pedig azon ok miatt mert a békési határban levő 
földjeik után az egyházi felsőség által a békési egyház-
nak is fizetni köteleztettek. — A batonyai ev. ref. egyház 
hívei közül többen készülnek áttérni az unitáriusokhoz, 
és pedig azon ok miatt, mert a lelkészjelölő bizottság 
nem jelölte ki nekik azon lelkészt, kihez ők — mint egy-
házuk felvirágoztatójához — már eleve szép reményeket 
fűztek, s hozzá odaadó hűséggel ragaszkodnak. 

* Templom-szentelés. A somogymegyei Gyékényes-
ben — mint nekünk irják — okt. 30-án szép ünnep folyt le. 
A gyékényesi alig 700 lelket számoló evang. gyülekezet 
által épített gót-stilű szép új templomot szentelték fel vagy 
2000 összeserglett lélek jelenlétében. A felszentelést An-
dorka János somogyi esperes és ih.-berényi lelkész —* ez 
alkalommal mint a püspök megbízottja — teljesíté, ki szép 
beszéd után átadta hivatásának a gyönyörű új templomot 
és áldást mondott a vallásos érzületű buzgó kis gyüleke-
zetre. A szentelés után a gyülekezet 100 terítékű ebé-
det adott, melyre a megjelent vidéki előkelőségek vol-
tak hivatalosak és melynek folyamán számos felköszön-
tőt mondottak. A lakomát tánc követte. 



* Nagy István nagyváradi lelkész síremléke 
tárgyában meleghangú felhívást bocsátott ki N.-Váradon 
az egyházközségben alakult gyűjtő-bizottság, mely Dombi 
Lajos lelkész elnöklete alatt műdödik. Nagy István 
Nagyváradnak erős meggyőződésű, vas jellemű papja, 
bihari esperes és a bihari egyházmegye lelkészgyámol-
dájának megalapítója: azon papjaink közülvaló, kiknek éle-
tét és működését maradandó alkotások örökítik. A sza-
badságharcban való szereplésért halálra Ítéltetett, de íté-
lete kegyelem utján fogságra változtattatott, melyet a 
nagyváradi várban töltölt. Irodalmilag is működött és 
becses könyvtárát a debreceni főiskolának hagyományozta. 
E jeles férfiúnak emlékét akarják most megörökíteni 
tisztelői, barátai és paptársai, kik az elhunytnak sírem-
léket fognak állítani Nagyváradon. Az ecélra szánt ado-
mányok Füredi László egyházi pénztárnokhoz külden-
dők Nagyváradra. 

* A Duna-Marosközi ref. segélyegyesület novem-
ber l-jén Szapáry-falván mega'akult több duna-maros-
közi lelkész és hívek jelenlétében. A gyűlés istenitisztelet 
tartással kezdődött, Bihari Gábor bunyaszegszárdi lelkész 
mondott egy hittől s lélektől áthatott buzdító beszédet. 
Isteni tisztelet után a gyűlés megalakulva, Vécsey István 
elnökké választatva, Szalay József a duna-marosközi lel-
készek helyzetét ismertetve, kérte a jelenvoltakat, mond-
ják ki egy segély-egylet szükségességét. Mi egyhangú-
lag kimondatván, azonnal az alapszabályokat tárgyalták 
le, s választották meg az egyesület tisztviselőit.J Megvá-
lasztattak : elnökké Vécsey István, alelnökökké Hajdú 
Gyula, Bihari Gábor, igazgatóvá Szalay József, titkárrá 
Rácz Károly, pénztárnokká Menczer Lipót. Ezután Rácz 
Károly felolvasta az Eberfeldi egyház és lelkésze leve-
lét, melyben tudatják, hogy az egyesület örökös igazgató 
tagjai lesznek, s a tagsági illetéket 500 frankba már el 
is küldötték. Szalay József IOO frttal szintén az örökös 
igazgató tagok sorobá lépett. Ezután Rácz Károly ol-
vasta fel a »Beszermini egyházmegye« című művét, mely-
ben az iró azt fejtegette, hogy a 16. és 17-ik században a 
duna-marosközi kerületben annyi ref. egyház volt, hogy 
külön egyházmegyét alkottak, s indítványozza, hogy a 
Duna-Marosközén levő 12 ref. egyház 17,000 ref. lélek-
kel alakuljon külön egyházmegyévé. Végül Szalay József 
a duna-marosközi szórványokról, s azok lelkészi gondo-
zásáról tartott szabad előadást. Délben, illetőleg dél-
utáni 4 órakor, mert ekkor lett vége a gyűlésnek, Rácz 
Károly úr vendégszerető házánál gyűltek össze a jelen-
voltak, élvezve a jó ebédet s hallgatva egyetlen egy 
toasztot, mit Bihari Gábor úr mondott rövid szavakban 
a ház jó asszonyára s Vécsey István úrra. Az estét szin-
tén együtt töltöttük, s egyházunk javára célzó dolgokról 
beszélgettünk 10 óráig, a mikor mindnyájan ágyba men-
tünk azon hittel s tudattal, hogy a mai napon jó dol-
got végeztünk s puritán egyházunk követelésének meg-
felelŐleg éltünk. — Sz. J. 

* Rövid hírek. Besztercén nov. 6-án szentelte föl 
Szász Domokos püspök az új ref. templomot, melynek 
létesiilése főként báró Bánffi Dezső Szolnok-Doboka és 
Beszterce-Naszódmegyék főispánja buzgólkodásának kö-
szönhető. — A brassómegyei ev. magyar esperesség külön 
válásának ünnepélyes kihirdetése a napokban ment végbe 
a Csernátfalvában tartott rendkívüli esperességi közgyű-
lésen. A királyi engedély kihirdetését az esperesség 
öszszes egyházai félórai harangozással fogadták, az egy-
házak papjai és felügyelői mindnyájan Csernátfalvára 
gyülekeztek, hogy a » fölszabadulás* ez ünnepén jelen 
lehessenek. 

* Gyász-hír. Dr. Emericzy Géza, az iglói tanitó-
képezdei igazgató tanára, s ismert nevű tanügyi iró f. hó 
5-én Budapesten elhunyt. A beküldött gyászjelentésben. 
»Özv. dr . Emericzy Gézáné szül. Máday Etelka a maga 
és gyermekei Andor, Edith és Géza, valamint a meg-
boldogult anya, özv. Emericzy Jánosné, végre minden 
közelebbi és távolabbi rokon s jó barát nevében mély 
fájdalommal jelenti forrón szeretett, felejthetetlen férje. 
dr. Emericzy Gézának az iglói tanítóképző intézet igaz-
gatójának, f. hó S-én délelőtt 11 órakor, életének 49-ik, 
boldog házasságának i i-ík évében agyhüdés folytán történt 
gyászot kinultát.* Temetése nov. 7-én ment végbe Buda-
pesten a kerepesi-úti sírkert halottas házából. A végtisz-
tesség tételen résztvettek Gönczy Pál, Gyertyánffy István, 
dr. Kiss Áron, Zirzer Janka, Szuppan Vilmos, Péterffy 
Sándor, s több más tanférfiak; az iglói képezdét Somogyi 
Géza h. igazgató és Wiener Péter tanár képviselték. 
A budai paedagogium gyászéneke után Horváth Sándor 
lelkész végezte az egyházi szertartást, s volt tanártársai 
nevében Somogyi Géza búcsúzott el tőle megható be-
szédben. A koporsót számos koszorú borította, melyeket 
a család, a kartársak és művei kiadói küldöttek kegye-
letük jeléült. Áldás és béke kamvaira? (Nekrologját kéri 
a Szerk.). 

* Hibaigazítás. Mult számunk 1430. 1. 33. sorába 
azon boszantó sajtó hiba csúszott be, hogy >határozata 
igazságáról« helyett »határozata gazságáróU szedetett, 
mit ezennel kijavítunk. 
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jpV Teljes szétm-m péld-áinyokival m i n d i g szolgá.lb.a.tuzi.k:. 

Nagy Péter emlékköve leleplezésére. 
(1887. október 29-én.) 

Már negyedszer tarolja le a természet díszét 
hervasztó őszi szél, mióta a halál komor angyala 
gyors villámként lesújtva szétzúzta nemes voná-
sidat, kedves néhai főpásztorunk, fájdalommal, 
gyászszal borítva ezerek meg százezerek szivét. 

A negyedik hervadással újra megjelentünk 
a sírhant körűi, mely porladó tetemidet takarja; 
de nem sírni, nem gyászolni, nem a fájdalmat fel 
újítni jöttünk a haldokló természettel. A termé-
szet élete őszszel kihal, tavaszszal újabb tenyé-
szetre ébred, csörgedez a patak, lombot hajt a 
fa, új virág és új kalász ékíti a mezőt. Meghal 
az ember is, de hasztalan várjuk az ébresztő 
tavaszt. Azon szív szeretettől többé nem dobog 
fel, azon ész szövétneke többé nem világol, azon 
szemek sugárzó fénye többé nem lelkesít, amaz 
ihletett ajkakról az igazság megelevenítő szavát 
hallani többé nem fogjuk. Meghal az ember, s 
előbb, semhogy elporlanék, elenyészik mindaz, a 
mi benne földi, véges emberi vala. Csuda-e, 
ha a megnyílt sírnál szemeinket csak az elmulóra 
fordítva, nem látjuk azt, a mi örökké tartó, ha, 
siratva azt, mit végkép elveszténk, nem tudunk 
vigasztalást találni abban, a mi maradandó nye-
reségünk ? 

Úgyde a mi Istenünk, nem a halottak, hanem 
az élők Istene. Minket is, az ő szellemének ré-
széseit, életre, örök életre teremtett. Nekünk nem 
szabad az elmulandók felett vég nélkül kesereg-
nünk, sőt inkább fel kell emelnünk szemeinket 
az örökkévalóra, a szellem maradandó műveire. 
Az örök Isten munkásságának nagy műhelyében 
testi szemeink ugyan csak folytonos változást, szaka-
datlan születést és halált látnak, de szellemünk felfe-
dezi a mulandóban a maradandót, szellemünk előtt 
n/i ' ^ánvalóvá lesznek Isten örök gondolatai, szel-
ler ,' szemeink előtt a mulandóság világa átalakul 

Isten bölcs világterve megvalósulásának színterévé. 
Isten ezen nagy munkához társul szólítá az em-
bert. Közülök koronként kiválaszt némelyeket, 
beléjök önti szellemét mérték nélkül, hogy fel-
ismerni tudják az ő nagy gondolatait, világolja-
nak társaiknak, irányt jelöljenek, erőt kölcsönöz-
zenek az egymásra következő emberöltők mun-
kásságának. Isten ezen nagy munkatársainak emléke 
fenmarad, fenn is kell maradnia a késő nemze-
dékre. De ezen emlék nem azt örökíti meg, mi 
velők együtt sírba szállt, sőt hova-tovább 

»— lerázva mindazt, a mi benne földi, 
Egy éltető eszmévé finomul; 
Mely fenmarad s nó'ttön nő tiszta fénye, 
A mint időben, térben távozik, 
Melyhez tekint fel az utód erénye, 
Óhajt, remél, hisz és imádkozik.* 

Ezen emlékedet nem e hideg márvány örö-
kitendi meg közöttünk! Gyarló emberi kéz műve 
ez, és csak a mi hálás kegyeletünk csekély, elmú-
landó jele. Önmagad, a te hatalmas szellemed 
alkotott negyven éven túlterjedő lankadatlan mun-
kásság utolérhetlen művészetével el nem muló 
emléket, ércnél és gránitnál szilárdabb anyagból, 
ama kősziklára emelt ház építésénél, melynek neve : 
Istennek anyaszentegyháza. 

Ezen élő emléket kell megragadnia és meg-
örökítnie a mi hálás megemlékezésünknek is. Azon-
ban érzem, remegve érzem, hogy ezen emlék 
hatalmas vonásainak kidomborítására gyarló az 
én tehetségem, erőtelen az én szavam. Mindaz-
által van egy, a mi erőtelenségemben is szól-
nom kötelez, a mi biztat és felemel, a mi 
végig az én büszkeségem és dicsekedésem marad: 
az a mélyen érzett, soha nem lankadó hálás 
kegyelet, mely lelkemben él iránta, az ő atyai 
jósága iránt. És ha gyámoltalanságom érzetében 
ezen drága emlékhez fordulok erőért és útmu-
tatásért: lelkemre újabb aggodalom boruja nehe-
zedik. Félek, nehogy megcsaljon és félrevezes-
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sen épen a szív határtalan hálaérzete; hogy, 
midőn a valót, úgy a mint lelkem előtt lebeg, 
híven rajzolni nem tudnám, a túláradó érzelem-
től kölcsönzött kiszínezett vonásokkal próbáljam 
pótolni az én tehetségem hiányát. Nem, hiszen 
semmi sem volna méltatlanabb a te emléked-
hez és jellemedhez. Nem, nem akarom, nem sza-
bad felejtenem, hogy kicsinységemben is mélta-
tál vala arra, hogy olykor, egy-egy rövid percre 
feltárd előttem legbelső egyéni érzelemvilágod 
rejtekét, melyből nyíltan kiolvashatám, hogy, mi-
vel nem egyszer találkoztál, a hálátlanság sem 
érinté gyöngéd lelkedet oly kellemetlenül, mint a, 
bár sokaktól megérdemelt, hálaérzet szavakban 
áradozó nyilvánítása; biztosramegismerhetém, hogy 
a félreértés és gyanúsítás, mi életed néhány évét 
keseríté, nem volt oly visszatetsző és sértő nemes 
érzelmeid előtt, mint az émelyítő hízelgés, mely 
idegen, költött vagy akár csak túlzott érdemekkel 
akart volna ékesíteni. — Nem, üdvözült, nem; 
hálatelt ajkamról hamvad ne sértse hízelgő beszéd; 
óh tekints rám egeidből, ihlesd lelkemet, jelenj 
meg előttem serény, faláldozásteljes munkássá-
godnak nemes, méltóságteljes, de egyszerű sze-
rény alakjában, mely mit sem került annyira, 
mint a zajt, tüntetést és piacot! 

Ah, érzem, látom, szent döbbenéssel félve 
ismerem fel szellemujjaid intését, mely szemei-
met az igazság ama tiszta kútforrása felé irá-
nyítja, melynek üde, tiszta vizével táplálkozék a 
te lelked, melynek üde, tiszta vizével oly gyakran 
enyhitéd az igazság, az Isten után óhajtozó lel-
kek szomját. Követem ezen ujjmutatást, bizalom-
mal nyújtom ki kezem ezen erőforrás, a szent 
könyv felé. Ennek lapjairól lassanként kidombo-
rodik és meg elevenedik lelkem előtt ama nagy 
apostol képe, kinek rokon lelkébe te oly kiváló 
előszeretettel, oly mélyen hatoltál be, kinek maga-
san járó, avatlan szemek előtt gyakran felhőkbe 
vesző gondolatait oly megragadó világossággal 
tolmácsolád. Látom őt, amint vágyó és aggódó 
szemekkel tekint a messze távolból az ő kedves, 
diszes korinthusi gyülekezete felé, melyről mél-
tán mondhatá: ,az én szerelmes fiaim vagytok, 
mert én szültelek titeket az evangélium által 
az ő szerelmes fiai felé, kik közül a távollét alig 
négy éve alatt igen sokan megfeledkezének róla, 
még többen az ő evangéliumáról, hogy támadna 
közöttük meghasonlás és versengés, nem az evan-
gelium követése körűi, melynek Pál és Apollós 
egyformán szolgái valának, hanem a hirdetők sze-
mélyének kissebítése vagy magasztalása lelett. 

Es ime hallom az apostol intő szavát az ő 
szerelmes fiaihoz; hallom, hallom a te szavadat 
én hozzám és a te szeretett egyházodhoz : 

>Senki ne dicsekedjék emberekkel, mert 

mindenek tieitek.. . . Kicsoda azért Pál és kicsoda 
Apollos, hanem szolgák, a kik által hittetek, és 
pedig mindenik úgy szolgál, a mint az Úr adta 
neki. Én plántáltam, Apollos öntöz, de a növe-
kedést Isten adja. Mert Isten munkatársai vagyunk; 
ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. 
Én az Istentől nekem adott kegyelem mértéke 
szerint, mint bölcs építőmester fundamentumot 
vetettem, más épít rá. Hogyha valaki épít e fun-
damentumra aranyat, ezüstöt, drágakövet, avagy 
fát, szénát és szalmát; kinek-kinek építése nyil-
vánvalóvá lesz, és hogy a munka minemű, a tűz-
próba mutatja m e g . . . . A mi egyébiránt azt illeti, 
rólam úgy Ítéljetek, mint Krisztusnak szolgája, 
Isten titkainak sáfára felől. A sáfárban pedig az 
kívántatik meg, hogy mindenben hivnek találtas-
sák. Engem pedig semmiben sem vádol lelkiis-
mere t em/ 

Istennek munkatársa voltam : Isten szántó-
földjén plántáltam, Isten épületénél a továbbépí-
tésre alapot vetettem. Nem egyedül ; öntöző és 
építő társaim valának. Minemű munkát végeztünk, 
a tűzpróba mutatja meg; ha növekedés volt, 
Isten adta. Én igyekeztem hü sáfár lenni, és sem-
miben sem vádol az én lelkiismeretem. íme az ő 
vallomása, íme, ha szabad emberileg szólnom, 
az ő dicsekvése. S ki az közöttünk, a ki két-
ségbe vonná, hogy ezen vallomás igaz, ezen 
dicsekvés méltán megilleti? Nem most, midőn 
már ő maga egy fensőbb szellemi légkör lakója, 
s mi magunk is az idő és távollét hatására a 
földi indulatok elhomályosító gőzétől megtisztult 
szemekkel tekintünk felé; — nem most, de akkor, 
a küzdelmek hevében, midőn a nagy küzdelmek-
kel elválhatatlanul együtt járó ellentétek csaknem 
természeti szükségességgel verék fel az emberi 
szenvedélyek porát : kicsoda merészkedett volna 
kétségbe vonni, hogy ő szép, de sokoldalú és 
terhes munkával járó hivatását odaadó gonddal, 
kitartó szorgalommal híven tölté be ? O maga 
mondta volt egyházunk és hazánk halhatatlan em-
lékű nagy fia, néhai gr. Mikó felett tartott beszé-
dében : ^ A legkissebb jármű kormányzása is igényel 
— ha egyebet nem — folytonos figyelmet, hát 
még olyan nagy hajóé, minő erdélyi ref. egyház-
kerületünk ? s kivált ha annyi ellenkező szelektől 
zajlanak a vizek, mint azok, a melyeken vajha 
már áteveztünk volna!4 Nem méltán alkalmaz-
hatjuk ezen szavait saját emlékére is? 18 évig 
volt ezen nagy jármű kormányosa; van-e ennek 
oly kicsiny alkotó része, mely felett folyton éber 
figyelemmel ne őrködött volna ? volt-e a megtett 
útnak oly pontja, melyen a hajó futását vihartól, 
zátonytórfolytonos gonddal ne védelmezte volna ? 



A nagy gonddal áttanulmányozott vizsgálati jegyző-
könyvekből évenként tudomást szerzett minden 
egyházközségről és megtette a szükséghez képest 
megjegyzéseit, intézkedéseit; minek folytán az 
egyházak szellemi és vagyoni ügyében eddig szo-
katlan rend és lendület állott be. Hiszen ha csak 
összeszámítnók mindazt, mit az egyházközségi 
vagyon gyarapodott a pontos felügyelet folytán 
létrejött jobb kezelés, szorgalmi jövedelem, mag-
tárok, adományok, kepeváltsági tőkék és épüle-
tek által: oly tekintélyes összeg jőne ki, mely-
önmagában is fényesebb hirdetője maradna az ő 
hű munkásságának, mint eme márványemlék! 

Még több gondot igényelt az egész jármű, 
az egyház egyetemének kormányzása. Zilált köz-
igazgatást, üres pénztárt, ellátatlan, sőt elláthatlan 
számadásokat talált. 18 évi vezetése alatt úgy a 
püspöki, mint igazgató tanácsi közigazgatásnál a 
rend, pontosság, a központi pénzkezelés és szá-
madások tisztasága, mondhatni példányszerűvé 
változott. 

Igaz, munkatársai is voltak, de ő azok kö-
zött nemcsak a felügyeletben, hanem a folytonos 
munkában is mindig előljárt. És Isten növekedést 
is adott. Bőségben ugyan most sem uszunk, mind-
azáltal a különböző központi alapok, mint a köz-
igazgatási-, garasos-, generális és özvegy-árvai 
pénztár, a missiói és képezdei alap, a kebli do-
mesztika, miket az ő buzgósága, páratlan takaré-
kossága vagy egészen újból alapított vagy meg-
többszörözött, oly tekintélyes fundamentumot kép-
viselnek, a melyre és a melyből máris építkezni 
lehet. 

S ne kicsinyeljétek a mindennapi rendezés, 
gyűjtés és apró takarékosság ezen hangya mun-
káját. Ne kicsinyeljétek! Én készséggel elismerem, 
hogy ennél nagyobb dolgok is vannak, de állítom, 
hogy ez az első, és jaj az olyan háznak, melynek 
vezetői fejőket folyton új, meglepő, piacos ter-
veken törve a mindennapi háztartás és konzer-
válás aprólékos munkáját kicsinyelve veszik vagy 
elhanyagolják. 

A társadalom nagy gépezetében mindenkire 
bízatott kötelességszerűleg valamely feladat. Ennek 
betöltése első kötelessége kicsinynek és nagynak, 
mert legyen bár a gépezet legkissebb szegecs-
kéje az, mely szerepét megtagadja, meg fogja 
érezni a hiányt az egész gépezet. Sokunknak, a 
legtöbbnek, nem is jut, legalább nem látszik, más 
szerepünk; de ha csak ezt híven betöltjük, már 
nyugodtan elmondhatjuk: semmiben sem vádol 
lelkiismeretem. 

Úgyde az ember és a társadalom, mindenek-
felett pedig a társadalmi élet legszellemibb alakja, 
az egyház, nemcsak gép; nemcsak egy gép vál-
tozatlan, óránként megujuló munkáját végzi. Az 

ember és Istennek anyaszentegyháza végetlen fej-
lődésre hivatott szellemi organismus. Maga e szel-
lem és ennek fejlődési törvénye örök, de az or-
gánum, melyben ezen élet nyilvánul, az egész 
szervezet, melyet a fejlődés processusa a szük-
széghez képest felvesz: változó. Ezen szervezet 
megfelő alakulásának vezérlő mestere az örök gond-
viselés. Miként a társadalom megbiz némelyeket, 
hogy egy már kész szervezetben betöltsenek egy 
előirt functiót, azonképen a godviselés is el hívja 
a maga választottait, hogy magának a szervezet 

| átalakulásának legyenek vezérei, irányadói. Nagy 
Pétert nemcsak egy emberi társadalom, az egy-
ház, bizta meg a kötelességszerű püspöki teen-
dők végzésével, de a gondviseléstől is nyert egy 
missziót, hogy egy hosszú időre szóló, újabb, 
erőteljesebb életfejlődés orgánumát segítsen meg-
születni. 

Tudjuk, hogy az ő püspöksége idejében jött 
létre úgy saját egyházkerületünk újabb szerve-
zete, mint az öt testvér egyházkerület szerves 
egyesülése. Sem egyikről sem másikról nem 
mondom, hogy az egészen új, még kévésbé, hogy 
az ő gondolata vagy az ő műve volna. Hiszen 
lehetnek tán gondviselésszerű nagy férfiak, kik 
magok gondolkoztak és alkottak egy-egy egész 
korszak helyett; kik gondoltak ki és akottak 
olyat, mi másnak eszébe sem jutott. Lehet, hogy 
voltak, de akkor is nagy kérdés marad, vájjon 
az ilyenek az egézséges fejlődés szolgálatában 
állottak-e, vagy tán inkább a pusztító, legjobb 
esetben, a tisztító vihar szerepét teljesíték, hogy 
elmondhassák: utánnam az özönvíz. Hiszen még a 
keresztyén korszak legnagyobb alkotása, a refor-
mátió is, sem nem egészen új sem nem egy 

, ember műve. 
Minél kevésbé új, más szókkal: minél régeb-

ben és minél többek által érzett közszükség az, 
melyet valaki megragad és kielégítni segít; minél 
kevésbé törekszik arra, hogy ő legyen minden-
ben minden, sőt inkább nemes önmegtagadással 
arra igyekszik, hogy a közszükségnek megfelelő 
szervezet keresését és megalkotását is közös mun-
kává tegye: annál izmosabb, életrevalóbb és élet-
adóbb maga az alkotmány. A mi egy ember 
agyában születik, az lehet elméletileg tökéletesebb; 
a mit egy ember egyedül alkot, az lehet mű-
vészileg összhangzóbb, mert inkább megfelelhet 
egy egységes elvnek, inkább kidomboríthat egy 
egységes eszmét; de a tapasztalati életnek nem 
egy elvet, hanem száz meg százféle jogosult ér-
deket kell szolgálnia, az eszmét a való életben 
száz meg százféle változatban fogjuk fel és való-
sítjuk, s egészséges életfejlődés csak ott van, 
hol a jogosult érdekek és felfogások kellő tekin-
tetben részesülnek, és a fejlődés oko vezérének 



csak az mondható, ki mindezeket tekintetbe veszi 
és ha kell, önmagát, azaz elmélete és eszméje 
szigorú következetességét, összhangját, akár mond-
hatnók merevségét is megtagadni tudja. Az ilyen, 
meglehet nem fog egyszerre bevégzett, kiállításba 
való műremeket alkotni, de alapot, széles és biz-
tos alapot rak le, melyen egyszerre sokan meg-
férnek, hogy az egyes emberénél miiéig nagyobbb 
közös erővel építsék a házat. 

Ilyenforma alapvető munkát végzett ő, a 
bölcs építőmester, mindkét alkotásnál, mély belá-
tással, sok erőfeszítéssel és mindenekfelett nagy 
önmegtagadással, 

Kerületünk régi hagyományos alkotmánya 
már rég túlélte volt magát. Ezen kívül a század 
uralkodó eszméje, a demokracia és a képviselet 
elve is mind hangosabban követelte jogait. Azon-
ban ezen aspiraciók érvényre jutásának útjában 
állott egyfelől az a józan, államfentartó konzervativiz-
mus, mely az alkotmány kérdésében az elmélet 
tisztasága íölé helyezi a történelmi fejlődés jogát, 
az a sokszor ösztönszerű belátás, hogy az egy-
házalkotmány sem tisztán demokratikus, sem kizá-
rólag képviseleti alapra nem fektethető. Hiszen 
már maga a bibliai alap, a presbiteri rendszer, 
tagadása a közönséges demokráciának s akár 
arisztokratikusnak is mondhatnók; a képviseleti 
rendszer egyoldalú alkalmazása pedig az állandó 
elemtől fosztaná meg alkotmányunkat. Ezen ma-
gasabb szempontokhoz járult másfelől a konzer-

vativizmus ősbűne, a csökönösség és a veszélyez-
tetett előjogok önzése. Az ellentétes nézetek ki-
egyenlítése pedig annál nehezebb volt, mert a fő 
hatalmat két külön testület gyakorolván, beleját-
szott a testületi féltékenység és hiányzott az érint-
kezés közös terrenuma. Pedig az átalakítás már 
elodázhatatlanná vált. Gondoljátok csak el, mi tör-
tént volna egyházkerületünkkel, ha a testvérekkel 
való egyesülés ténye régi állapotában, szervezet-
len találta volna! 

Hát Nagy Péterben, illetőleg az általa veze-
tett zsinatban, meg volt a kezdemenyezés bátor-
sága. Mondják, a kezdemény egyoldalú volt. De 
hát lehetett volna más? Mondják, ama terv meg-
bukott. Én azt hiszem, célt ért, mert ugy kezdett, 
hogy folytatásának kellett következni, mert első 
lépcső volt ahhoz, melyben már 15 év óta élünk 
s mely már több körültekintéssel kisérté meg, 
hogy a modern képviselet elve és a történelmi 
fejlődés által jogosított érdekek között élhető 
egyességet teremtsen. Ki mondaná, hogy tökéletes 
alkotmány? de ki tagadná, hogy már is igen sok 
üdvös eredménye volt? 

Közönségesen úgy tartják, hogy Nagy Pé-
ternek az új alkotmány nem tettszett; sőt önmaga 
is nyiványitá, hogy létrejöttében sem érdeme sem 

hibája nincs. Én azt hiszem, hogy nemcsak a 
közvélemény, de jelen esetben ő maga is téve-
sen Ítélte meg szerepét. Ha rosznak Ítélte, köte-
lessége volt ellene működnie, pedig tudjuk, hogy 
kötelességét sohasem mulasztá, az sem ismeretlen, 
hogy erre lett volna ereje. Ha nem tevé, akkor 
tényleg elismerte, hogy azon cél, mely előtte lebegett, 
ezen úton is elérhető s igy legfennebb saját sé-
relmét, saját igazának erőszakolását tagadta meg, 
mi által az új alkotmány életbe lépését tényleg 
biztosította és abba azután is 12 évi önzetlen 
munkássága által életet öntött. 

Sőt tovább megyek, s nem vonakodom ki-
mondani, hogy mindenekfelett ő volt az, a ki 
kivívta, hogy a még mindig ingadozó uj alkotmány 
biztos alapot nyerjen, hogy emberileg állandóvá 
tétessék és a mennyiben szükséges, a továbbfejődés 
iránya is megjelöltesék; igen, mert főleg az ő 
közbenjárásának és nagy tekintélyének köszön-
hető, hogy a zsinat kerületünk külön alkotmányát 
elismerte, törvénybe iktatta és fejedelmi szente-
sítés alá terjesztette. 

És itt nem hallgathatok el egy önként jövő 
következtetést; t. i. ha új alkotmányunk rá 
nézve csakugyan annyira sérelmes volt, vagy ha 
saját sérelmét és igazát a közjó érdekében meg-
tagadni mindig kész nem lett volna : bizonyára 
sokkal kevesebb fáradságába kerül vala a zsina-
ton az úgynevezett erdélyi specialitásokat elejtetnie, 
mint a magok egészében elismertetnie. Úgyde 
mélyen meg volt győződve s ezt többször nyilvá-
nítá is, hogy ha nekünk, az erdéiyi ref. egyház-
kerületnek, van még kilátásunk életre és felvi-
rágzásra : azt csak az unióból, az egyesülés által 
megnyiló szellemi és anyagi segélyforrásból me-
ríthetjük, másfelől mély belátással felismerte, hogy 
a külön alkotmány elejtése veszélyeztetné épen 
Erdély belépését. Ezen meggyőződés és ezen be-
látás mellett nem lehetett volna lelkének oly sé-
relme s nem lehetett szívének oly drága kincse, 
mit önként sőt örömmel áldozatul nem vitt volna. 

Remélem, nem sértem ünnepélyünk öszhang-
zatos kegyeletét, ha itt emléketökbe idézem azon 
kinos meghasonlást, mely évek előtt közöttünk 
dúlt; hiszen aggodalom nélkül gondolhatunk rá, 
mert, Istené legyen a dicsőség, a felkorbácsolt 
szenvedélyek hullámai nem ezen sírhanton törtek 
meg; lezajlódtak, elmosúltak volt azok jóval előbb. 
Kerestétek-e valaha ezen áldott kiengesztelődés 
legmélyebben járó megfejtését? 

Én korántsem vonom kétségbe, hogy erős 
akarat képes megfékezni a leghatalmasabb szen-
vedélyt is; távol van tőlem, hogy parányit is 
levonni akarnék azon kiváló érdemből, mely a 
kiengesztelődésben a megbánásra és bocsánatra 
hajló lelkek egyéni nemes gyöngédségét méltán 



megilleti; de tudom, hogy erőt vett szenvedély-
lyel szemben az akaratnak még hatalmasabb erő-
forrásra van szüksége, hogy diadalmaskodhassék ; 
tudom, hogy a lelkesedés ihletett perceiben fel-
színre került gyöngéd érzelmek ismét felkorbá-
csolhatok, hacsak egy magasabb regióból jövő 
áramlat végkép meg nem töri a szenvedély viha-
rát ; én tudom, hogy embernek lehet ereje még 
a Golgotha keresztjének viselésére is, de csak 
akkor, ha maga előtt egy szent missziót lát, ha 
tudja, hogy keresztjét egy szent ügy diadaláért 
kell viselnie. 

Ily magasztos, minden földi érdeket, indula-
tot, és hatalmasságot legyőző erőnek kútfeje volt 
az unió szent ügye, melyben az üdvözült éle-
tének legmagasabb isteni misszióját ismerte fel, s 
melybe élete utolsó 8 évének minden vágya, szen-
vedélye és törekvése beleolvadt. Ezen szent misszió 
hatalmas érzetének volt első követelménye, egyszers-
mind első következménye is a kiengesztelődés, a 
béke, a teljes egyetértésre jutás itthon ; a mi oly 
szilárd, oly állandó leve, hogy míg előbb a mi 
versengésünk még a testvérkerületeknél is méltó 
aggodalmakat keltett, később az előkészítő kon-
venteken és a zsinaton az erdélyi képviselők össze-
tartása csaknem példabeszédszerüvé lett. És ki 
mondja meg, vájjon nem sok részben épen ezen 
irányzatnak köszönhető-e, hogy a zsinatnak sike-
rült szerencsésen kikerülni az egyesüles egyik 
veszélyes kőszirtjét: a kerületek autonomiája el-
kobzásának és a szükségtelen egyformásitásnak 
Scylláját. Ezen szirttel szemben egy másik, még 
veszélyesebb állott, melyen már nem egyszer 
szenvedett hajótörést minden egyesülési kísér-
let; tudni illik a kerületek autonomiája meg-
őrzésének túlvitt erőszakolása, mi az egyesü-
lést, ha sikerült volna is, nagyon lazává s hatály-
talanná tette volna. Még nagyobb aggodalommal, 
sőt a veszély egy imminens percében kitörő szen -
vedélyességgel ragadta meg a kormányrudat, 
hogy elfordítsa a hajót ezen Charybdistól is. Es 
ha egyik irányban örömest tagadta meg, ha kel-
lett, lelkének régi sérelmét, másik irányban, mi-
dőn némelyek az előmunkálatok legvégén a be-
végzett munkát újra elől kezdeni és az egyesülést 
elodázni akarták: akkor — bár ez nemes lelké-
nek sokkal nagyobb fájdalmára esett, — nem 
vonakodott áldozatul hozni szívének nagyrabecsült, 
drága régi barátságát sem, csakhogy a veszélyt 
elhárítsa. 

A veszély el lőn hárítva. A fundamentum 
megvettetett. Ezen alapra építni fog, és ezen 
alapon épülni fog erdélyi és egyetemes magyar 
ref. anyaszentegyházunk nemzedekről-nemzedékre. 
És ha akadna, ki épít fát. füvet, szalmát, ne 
aggódjatok, ezt megemészti, elsepri a tűz; de 

épített és épít már is a jelen, építni fog a jövő 
nemzedék szakadatlan sora aranyat, ezüstöt és 
drágakövet. Minél magasabbra és díszesebben 
emelkedik ezen épület, minél többeknek nyujtand 
biztos, kényelmes otthont: annál ékesebben szóló 
hirdetője lesz a nagy alapvető áldott emlékének 
— a nagy alapvető mély hatású bölcs elméjének, 
önmegtagadó nemes lelkének! 

* * 

T. H.! Mai ünnepélyünk mindenekfelett az 
alapvető emlékének vala szentelve. De mégsem 
hagyhatjuk említetlenűl, hogy az ő legfőbb hiva-
tása nem az alapvetés, hanem az építés vala. 
Mint papnak építnie kellett azon alapra, mely 
már megvettetett; mely a Jézus Krisztus. Építnie 
kellett ezen alapon Isten országát, Isten országában 
a keresztyén kegyességet : az önfeláldozó szeretetet, 
a szív tisztaságát, a szellem hata lmát ; építeni a 
szívekben a kegyelem művét, a keresztyén életet : 
a bűnbánatot, a megtérést és újjászületést; az 
értelemnek megvilágosodását, az érzelmek tisztu-
lását, az akarat szilárdulását, a megszentelődést 
és megdicsőülést. Tudjátok, hiszen éreztétek mind-
nyájan, minő bűbájos varázshatalommal rendel-
kezett ő ezen épitő hivatása teljesítésére. Nem 
országszerte ismert és méltán magasztalt ékes 
szólását értem. Az ékesszólás szép adomány, de 
igazi erejét nem a szavak művészi használatából, 
a hang terjedelméből, összhangzatos szinezéséből 
hanem belső, szellemi tartalmából meríti, az ékes-
szólás szíveken uralkodó hatalma ^nem emberi 
bölcsesség hitető beszédében, hanem lelki erőnek 
megmutatásában áll, nem emberi bölcsességből, 
hanem isteni erőből származik* ( i . Kor. II. 3. 4.). 
Ha az ő prédikálása mint éles kard hatott át a 
hallgatók szívén : ez onnan van, mert a miket 
szólott, közvetlen belső keresztyén élettapasztala-
tából meríté, mert saját tapasztalatból ismerte az 
emberi szív legmélyebb rejtekeit; ismerete igaz és 
átható volt, mert a hit mennyei fényénél szerezte, 
hite a végesben a végetlent, a gyarló emberben 
az örökkévalóságra hivatott isteni rendeltetést vi-
lágítá meg és tárta fel. Ha híveit a szellem ma-
gas légkörébe emelte, ez onnan van, mert >szó-
lotta Istennek titkos bölcsességét, a melyet szem 
nem látott, fül nem hallott, az embernek is gon-
dolatába nem ment, . . . de neki megjelentette 
Istennek lelke, mert isten lelke lakozott benne.* 
(1. Kor. II. 9. 10.). O megismerte és hirdette 
Isten mélységeit, mert nem a messze távolban, 
nemcsak az ész és tudomány hideg fényénél, de 
közvetlen közelben, saját tiszta szívében látta és 
tapasztalta Istent. 

Ebben rejlik ékesszólásának utolérhetetlen 
varázsa, mely be tudta csepegtetni a legmélyebb 



igazságot az egyszerű gyermeki szívbe és elra-
gadtatásba hozta a legegyszerűbb igazsággal a 
tudósok és bölcsek elméjét. Igen, mert a kicsi-
nyeknél és nagyoknál közös kútfőből, a szív élő 
hitéből merített. Józan, világos, de mély és erős 
hite volt azon bűvös lajtorja, melyen felemelke-
dett és emelte híveit a menyei angyalok közé 
és lehozta az égi erőket a földre az embe-
rek közé. 

Ajkainak varázshangja elnémult, de az a 
lélek, melyből merített, él még közöttünk. A ha-
talmas tölgyet ledönti a tetőről a fejszecsapás, 
de az érett makkok széthullanak a barázdákon, 
mások a völgy patakába gurulnak és a víz távoli 
vidékek termő talajába sodor j a : azonképen az ő 
ihletett szavai is sokakhoz eljutottak közelben és 
távolban, élő hite sokakat megelevenített , szere-
tete lángra gyújtott , isteni élete elbűvölt, szel-
leme átszállt sokakra és működik tovább, miként 
a nap melege és fénye áthatol a levegőn. 

Es míg eme hit, és míg eme szeretet, és 
míg eme szellem él és uralkodik közöttünk : élni 
és magasztaltatni fog eme szellem dicső megtes-
tesülése, az ő nemes alakja, az ő áldott emléke. 

Dr. Kovács Ödön. 

Az állami iskolák vallási iránya. 
E cím alatt vehemens cikket irt legközelebb Szőts 

Sándor. Elolvastam eleintén nagy érdeklődés, azután 
mély megdöbbenés, végre erős csalódás változó izgal-
mai közepett. Bizonyára méltó tárgy az egyházi köz-
élet oly szemes megfigyelőjének, mint a cikkíró, bírálat 
alá venni az állam valláserkölcsi irányzatát, s annak a 
társadalmi és egyházi életre kihatását. Erdeket kelt a 
tárgyilagos hangú történeti bevezetés is. De megdöb-
bent a merész conclusio, és — megnyugvást csak abban 
találunk, hogy épen úgy csalódtunk felköltött várako-
zásunkban, mint szerencsére csalódik cikkező is, ha azt 
hiszi, hogy az őrállók éberségét fokozni alkalmas a hamis 
vészjelzés. 

Mert bizony nem indokolt a vészkiáltás, hogy az 
állami és községi iskolák a valláserkölcsi élet hanyatlá-
sára vezetnek, és hogy az állam »közömbössége« a val-
lásfelekezetek iránt ellenlétben áll a protestantizmus 
szellemével, sőt megtámadja létérdekeit, kedvezvén a 
katholicizmusnak. A mennyiben a vád súlya épen az 
állami és községi elemi iskolákra nehezedik, ezeknek 
valláserkölcsi irányát pedig legszigorúbb lelkiismeretes-
séggel és legmelegebb ügyszeretettel fölismerni s ellen-
őrizni keresztyéni kötelességem és szakpályámból folyó 
hivatásom nekem is : hadd üljek e felszólalással akár a 
vádlottak padjára, akár a védői székbe, földerítendő a 
vád alaptalanságát. 

Előre jelzem, hogy nem tartozom az állami és 
községi iskolának a felekezeti iskola rovására pártolói 
közé. Nekem jó iskola kell, nemcsak jól tanító, de jól is 
nevelő intézet; hogy ki tartja ezt fenn, közömbös; hogy 
miként vezeti : minden jellegű iskolánál a valláserköl-
csi nevelés szempontjából bírálom meg. így itél a tan-
hatóságok minden közege, mert ez az állam álláspontja, 

mit megörökített népoktatási törvényében. Éppen nem 
közömbös tehát a nép s új nemzedéke vallásossága 
iránt az állam ; sőt az állami és községi iskolákat ép 
azért állította a felekezeti iskolák mellé, mert tapasztalta, 
hogy nemcsak a reáliák oktatásában, de a vallásos mű-
veltségre s művelt vallásoságra nevelésben sem felelt 
meg a kor követelményének a jótékony verseny nélkül 
állott régi felekezeti iskola. Azok a szülők, kiknek vallás-
talansága, templomkerülése, Isten-káromlásai ellen oly 
mély elkeseredéssel zúgolódik a cikkiró, nem az állami 
és községi iskolák növendékei, hanem még a régi fele-
kezeti iskoláké ; és én most a legszorgosabb megfigye-
léssel sem hallok tizedrésznyi káromlást, léha istentelen 
beszédeket a gyermekek szájából, mennyinek akaratlan 
is fültanúja voltam gyermekkoromban. Nem nagyobb a 
vallástalanság és erkölcstelenség az állami és községi 
iskolák aerájában, mint volt annak előtte, hanem igenis 
nagyobb a mértéke a vallásosság iránti igényeknek s 
haladást sürgető érdeklődésnek.* És ez jó jel; mert 
bizonyítja, hogy a Szász Károly, Csengeri Antal, Goncy 
Pál, Molnár Áladár és ref. egyházunk más jeleseinek 
irányadó közrehatásával alkotott népoktatási törvény 
helyes nyomra vezetett a valláserkölcsi nevelés útvesztett 
mezején. 

Az új iskola föltárta a réginek épen a vallás-ok-
tatásban rejlett végzetes módszerbeli hibáját. A hitoktatás 
módjában volt leghiányosabb a régi felekezeti iskola. A 
külsőségekre szoktató kath. és görög hitoktatásról nem 
is szólva: a protestáns iskolák formalismussá tették a 
vallást; nem volt hitoktató lelkész, hanem leckéztető, 
lélek és értelem nélkül magoltató és kikérdező rektor, 
vagy preceptor (sokszor még az sem, hanem a gyerekek 
faggatták egymást: »ha széjjel nézez magad körül, mit 
látsz édes fiam leányom ?«) Én is úgy tanultam a kátét, 
Hiibnert, Kistükört, mint más százezeren, és bennem 
sem épített hitet ez a tanítás, mint más százezerben 
nem, míg a felekezeti népiskolában voltunk. Hanem 
mikor lelkész tanárok oktattak a vallástudományban, 
akkor nőtt sudárba az a mag, mit még a szülői háznál 
vetegettek kisded keblünkbe : a hitnek, vallásnak magva. 
Egyetlen sikere volt a régi népiskolai vallástanításnak : 
a rászoktatás, rákényszerítés; de ez nem élő hit, annál 
kevésbé öntudatos protestáns vallás. 

A népiskolai törvény épen nem az állam közönyének 
bizonyítéka a vallásosság iránt, hanem az eddiginél 
sikeresebb vallás-erkölcsi nevelés ösvényére vezető böl-
csességé. Mit mond a törvény? Hogy a vallás és erkölcs-
tant, a köteles tantárgyak e legelsőjét tanítsa a lelkész. 
Tehát kiveszi a hitoktasást a laikus tanító kezéből és 
visszaadja oda, hová az egyházi törvények és régi or-
szágos törvényeink szerint is egyedül tartozik : az elméje 
összes tudományával, hivatása egész szeretetével és hite 
teljes erejével a hitoktatásnak élő pap kezébe. Ez kö-
zöny-e ? nem inkább az állam minden souverin ténye-
zőjét mélyen átható vallásosság, és hitsugallta bölcsesség, 
melynek újjmutatását hálás elismeréssel kell fogadniok 
az egyházaknak ? 

Amint hogy úgy is fogadták. A protestáns egyházak 
legnagyobb részt letettek a felekezeti jelleg nélküli isko-
lák perhorreskálásáról, sokan siettek az állami és községi 
iskola valláserkölcsi jó iránya felől meggyőződésüknek 
azzal is kifejezést adni, hogy a felekezet által fenntartott 
iskolát átadták a községnek, az államnak. Épen Erdély 
demonstrált e meggyőződés mellett legtömegesebben, s 
épen Déva is — a cikkező lelkipásztor buzgó agitálására 
— bizonyságot tett a felől, hogy a vallást nem kell fél-
teni az állami iskolától. 



Hogyan történhetik hát most, hogy a dévai állami Í 
iskola létesítésében érdemeket szerzett cikkíró ez iskola 
vallástalansága miatt jajdul föl? Hogyan történhetik, hogy 
a vallásosság hanyatlásától félti az új nemzedéket ép akkor, 
mídőn a hitoktatás csodás erejű munkája őreá ruházta-
tott, s illetőleg ebbeli egyházjogilag megszabott munka-
tere az állam által biztosíttatott? Lelkész urakl ha baj 
van a hitoktatás körül, ne az államnál keressék annak 
forrását. Nem a cikkíróról szólok, őt lelkes papnak isme-
rem. De bizony-bizony fölös számmal találtam hitoktatót, 
kinek nehéz dolog beszámolnia a reá bizott talentumok-
kal sáfárkodás felől; találtam még oly papot ís, ki azzal 
kapacitált az áll. iskolánál hitoktatásért honorárium kiesz-
közlésére, hogy ha nem kap fizetést, nem tanítja a 
vallástant. De ne hagyjam el a vádlottak padját, ne 
akarjak vádlóvá lenni : ugyanazon számban, hol az álla-
mi iskolák vallástalansága constatáltatik, egy következő 
nem jelentéktelenebb cikk az iskolai rovatban azt con-
statálja, hogy »a kisebb egyházak iskoláinak nagy töme-
ge kiáltó szóval hívogatja a lelkészi kart, hogy a vallás-
oktatáshoz, a hitelemzéshez való természetes közükkel és 
speciális jogukkal álljanak a cselekvés, a gyakorlati műkö-
dés terére, és segítsék megvédeni a vallásos szellemet, 
már a népiskolából kihatólag. Hogyha ez megtörténik, 
ha a lelkész apostoli munkája leszen a vallásoktatás, óh 
akkor de sok vád fog önmagától lehullani a tanítókról!« 

Ha ez megtörténik, és ha a lelkész a vasárnap 
délutánról legtöbb helytt elmaradt istenitisztelet helyett 
vasárnapi iskolát tart, s ott főleg az ének elhanyagolt 
művészetébe vezeti (és kántora által vezetteti) be a gyer-
mekeket : bőven kárpótolva lesznek a növendékek, hogy 
nem a tanító oktatja hitre, egyháztörténetre, énekre őket. 

y> Hogyha ez megtörténik.« Itt a cikkiró másik súlyos 
vádjára lehet áttérnem. Hogy az állami iskola kedvez 
a katholicizmusnak. Kedvez bizony, ép olyan mértékben, 
mint a protestántismusnak : mindegyiknek kezébe adta 
a hitoktatás fegyverét. Csakhogy mig azt a protestáns 
lelkészek nagy részének kezében »rozsda marja«, a katho-
likus egyház szorgalmas forgatással ragyogtatja. Egész 
irodalma támadt a hitoktatásnak a katholikus atyafiak-
nál, szaklapok keletkeztek, tan- és vezérkönyvek könyv-
tárakká nőttek, mind a hitelemzés módszerével foglal-
kozók. A lelkész ott ül az iskolában, nem leckét fö'adni 
és kikérdezni, hanem, ami az ő isteni tiszteletében hiány-
zik : oktatni, értelemmel, érthetően, szeretettel, közvet-
lenséggel. Hányan teszik ezt a mi papjaink közül ? Kiváló 
példát csak egyet találtam ; ez egy öreg lelkész kitűnő 
módszerű és sikerű hitoktatása felől nem is mulasztot-
tam el jelentést tenni miniszteremhez, — és a > vallásos-
ság iránt közömbös* állam első tisztje a miniszter, köszönő 
iratban fejezte ki elismerését az agg lelkipásztor iránt. 
Hányan concurrálnak ily köszönő iratért ? hányan a tnr-
vényszabta kötelesség teljesítésének jutatalmazó öntuda-
táért ? hányan a papi szent hivatás ama legszentebb 
munkájával, »engendjétek hozzám jőni a kisdedeket,« 
az Úrnak ez Ítéléséért • »Jól vagyon jó és hív szolgám, 
a kevésen hív voltál, többre bizlak ezután.* 

A »vallástalan* állami és községi tanítók egy tényéről 
szintén a cikkiró jeremiádjával egyidejűleg (44. szám) 
emlékezik meg az Egyh. és Isk. Lap, amely tény szin-
tén ellene szól Szőts Sándor vádjának. A háromszékmegyei 
tanítótestület egyhangú határozat folytán megkereste az 
iskolai gondnokságokat és iskolaszékeket, hogy az illető 
lelkész uraknál tegyenek kérő lépést gyermekistenitisztele-
tek tartása végett. Hogy a gyermekistenitisztelet mennyire 
emeli a gyermekek hitét és vallásosságát, mennyire fej-
leszti ez által jó erkölcseiket: aligha szorul — főleg e 

szaklap közönsége előtt — magyarázatra; csak azt jegy-
zem meg, hogy máris több iskolaszék jelentette, hogy 
magáévá teszi a tanitótestület javaslatát, és megkéri az 
illető lelkészeket a hitoktatás e leghatalmasb eszközének 
fölhasználására. Nem fogom elmulasztani a tudósítást : 
kik és mily sikerei tartottak gyermekistenitiszteleteket. 

Igaz, hogy ez ismét egy munkával szaporítja a 
lelkész teendőit. Vájjon igaz-e? nem könnyebbül-e meg a 
hitoktatás és nem lesz e maradandóbb hatású általa ? nem 
lesz-e a vallásosság és erkölcsiség a gyermek természetévé, 
a templombajárás édes meg szokottság ává, az úrvacsorával 
élés benső vágyává f Nem kevesbül-e így meg a felnőtt 
hívekkel való ktizködése, sikertelen bajlódása a lelkész-
nek? nem s/ünik-e meg ily módon rövid idő alatt a most 
jogosúlt panasz, hogy a tárva álló templomok üresek, a 
bezárt ajtajú börtönök tömvék. 

De a szegény pap ingyen köteles a hitoktatást vé-
gezni, az állam nem tartozik érte fizetést adni ; kötele-
zetleniil ad ugyan néha, de keveset; az egyház pedig 
nem honorálhatja papjának hitoktató munkáját, mert 
nincs reá alapja. Hinc íllae lacrimae. Hát ebben több igaza 
van cikkirónak, de a baj orvoslását keresve, kár volt 
az államot megtámadni, és a vallástalanság vádjával súj-
tani iskoláit. Ezzel csak maguk alatt vágják a fát a hit-
oktatók. Magam is óhajtanám a lelkészek jobb dotálta-
tását, magam is Örülnék, ha az állam tartozatlanul, mél-
tányosságból, több honoráriumot juttatna hitoktatóinknak : 
ám keresse a javadalom új forrását föl a konvent, főleg oly 
városokra nézve, hol sokféle állami tanintézet van, mert 
ott bizony meggyőzhetlen, és fél sikerű a hitoktatás; de 
a konvent aligha teszi magáévá az állam és községi is-
kolák s azok hatóságai vallásosságának kérdésében Szőts 
Sándor álláspontját, alaptalanoknak fogja itélni súlyos 
vádjait. 

Eötvös K. L. 

T Á R C A . 

A r é g i j ó ö regek . 
(Folytatás.) 

A bevezetésben elmondja, hogy Isten kétfélekép 
jelenté ki magát az embernek : a természetben és szent 
beszédében. »Két könyve van ennélfogva az isteni kije-
lentésnek : a természetkönyve s a biblia. A természet 
könyve a nagy mindenség, melynek három levele van : 
az ég, a föld és a tenger. A kínaiak abcjéről írják, 
hogy azt senki egészen meg nem tanulhatja, lévén 
annak 80 ezerig terjedő betűi, (tulajdonkép alakok és 
képek) meg annyi betű, a mennyi tárgy van az ég alatt. 
De a természet könyvének 3 nagy levelén mégis több 
a betű. Mert a mennyi csillag látszik a magas ég kék 
boltozatján; a mennyi teremtett állat és dolog található 
a földszinén s belsejében, és a mennyi bámulatos csodák 
vannak a mély tengerben : annyi betűit lehet a termé-
szet könyvének számlálni. Még pedig olyan betűk ezek, 
melyekben folyvást olvashatják még az Írástudatlanok 
is, a nagy teremtő mindenhatóság át, bölcseségét és jóságát. 

A kijelentés második könyve a teljes szentírás. 
Kötelessége ismmár Sz. H. a ker. embernek, hogy szor-
galmasan olvassa a kijelentés két könyvét s nem illő, nem 
is szabad egyiket a másikért félretenni. Az alapigére tér. 
Ebben az Istennek a természetben tündöklő dicsőségét 
zengi Dávid, különösen mindenhatóságát, bölcseségét és 
jóságát. 



Én is azért mostani tanításomban ezekre figyelme-
zek s azt mutatom meg: mily könnyű a természet köny-
véből Isten e tökéleteségeit megtanulni. S miután ezt 
véghez vittem, s ekkép a ti értelmeieket elkészítettem 
volna: aztán szivetekhez fordulok, igyekezvén aira is 
megtanítani benneteket, hogy ez isteni tökéletességek is-
merése micsoda indulatokat nyomjon azokba. 

S ezzel adta a felosztást, miből látható, hogy e 
felosztás valóban szövegszerű, magából a textusból me-
rített. 

Ez alapon halad aztán, mi közben a szöveg alá 
sűrűn teszi a »jegyezgetéseket« s miután szemléltette 
Isten dicsőségét itt e földön, népszerűen s folyvást érde-
kesen így folytaja: »De hagyjuk el egy kissé e földte-
két s lépjünk gondolatunkkal a világ egy újabb meze-
jére, vegyük gondolóra ama roppant nagyságú ürt, me-
lyet égnek hívunk: mily csoda dolgokat látunk ott! Az 
első, az itt tündöklő égi testek közt, a mi szemünkbe 
ötlik, a mi napunk. Magától is elgondolhatja mindenki, 
hogy midőn ez a mi egész földünknek minden tenge-
rekkel össze, világosítására s felmelegítésére elég, mily 
roppant nagyságúnak kell ennek lennie.* Itt G. egy ál-
jegyzete jön : »Anaxagoras, a hét görög bölcs egyike, 
nem merte a napot Peloponesusnál (Morea) kisebbnek mon-
dani, tehát körülbelül 30 • mértföld nagyságúnak.« 
Egy újkori Flammarion Camill beszél e jegyzetekben. 

Majd az emberi testet szemlélvén, így szól : »Maga 
ez a mi testünk mily szép remek munkája a bölcs te-
remtőnek I Nincs ebben egyetlen egy tag, mely szer-
fölött vagy sok, vagy kevés volna. Nem találkozott még 
eddig okos ember, ki azt kivánta volna, hogy csak egy 
taggal is több volna testében « 

Itt megint jegyzetet tesz G. egy csillag alatt : 
*Morus ugyan azt kivánta, hogy a lábszár élén is hus 
volna, hogy ne esnék oly keservesen az ütés ; az ember 
mellén pedig rostélyos ablak az érzelmek s gondolatok 
ki'anulására. De talán azt is maga bánta volna meg.« 

Ily modorban folytatja végig. Beváltja szavát : az 
első részben csakugyan az értelemhez, a másodikban már 
a szívhez szól, meghatóan, szépen. 

Az utána következő is nyári beszéd. Gombási eze-
ket bizonyára nagyobb sikerrel mondta el, mint mi a 
mai u. n. nyári, aratási stb. évszaki beszédeinket Gon-
doljunk csak Pap István » Természet templomára*, Bartók 
János s más szerzők, a »Papi dolgozatok«, »Prot. Pap* 
s más gyűjtemények u. n. nyári, aratási stb. beszédeire. 
Mily különbség I Hallgatóink veszik észre legjobban a 
különbséget. Modern forrásainkat elitélnék, mert rövidek: 
nagyon rövideket lehet rajtuk aludni; Gombási hosszú s 
a figyelmet mégis ébren tartja az első részben a nem 
hallott vagy régen hallott tárgyak érdekesen összeállí-
tott közlése, az újság ingere, az ismeretvágy, szóval: a 
valóban értelemre ható, a második részben az igazán 
szívhez szóló beszéd által. 

Igaz, hogy ismeretek közlése — még kevésbé az 
u. n. utiütárismus — nem lehet a prédikáció célja; de 
már ha időszaki beszédeket kell mondanunk, választa-
nunk kell vagy mai modorú prédikáció és alvás, vagy 
ébrenlét, figyelés s a Gombási féle előadás közt. 

A címek, tartalomjegyzék után s futólag tekintve, 
azt gyaníthatnék hát, hogy ezen beszédek ma már nem 
használhatók; nemcsak az ódon nyelvezet, de a tárgy 
miatt is. Beléjük merülve azonban meggyőződünk, hogy 
azon alkalmakra, a melyekre irvák, átöltöztetve egytől-
egyig, mind a legsikeresebben használhatók. 

Még inkább áll ez a Il-ik kötetre nézve. 
Mint említők e Il-ik kötet nem midnd forítás, leg-

nagyobbrészt átdolgozás Watt, Faigeaux, Werenfels, 
Tillotson, Van Til, Spanheim, Drelinkurt, Jablonszky, 
Stapfer, Kirkhberger, Wolf (genfi) s Picktét után (Dii 
Bosk, a francia Chrysostom, munkáit nem veszi át »mert tud 
olyan atyafit, ki a Dü Bosk prédikációinak fordításában 
fáradozik. Nem akarja sarlóját a más vetésébe vágni.«) 
S mi több részben eredetiek. 

Tartalma a Il-ik kötetnek: 
1. Isten fiai vagyunk, a szent lélek rendes tanúbizony-

sága szerint. 2. Isten fiai vagyunk, a szent lélek rendkívüli 
tanúsága szerint. 3. A bűnbe visszaesés siralmas volta. 
4. Az átalkodottság. 5. A jó cselekedetek. 6. A rágal-
mazás. 7. A harmadik parancsolat. 8. A vasárnap meg-
szentelése. 9. A biblia haszonnal olvasása. 10. A köz-
napok helyes felhasználása. 11. Egy kegyes utazó. 12. A 
hetedik parancsolat. 13. Egy igaz bűnbánó. 14. A pes-
tis s ennek idején kötelességeink. 15. A pestisből felgyó-
gyult kötelességei. 16. Isten ítélete az árvizekben. 17. Is-
ten irgalma a csapások közt. 18. Sáskajárás. 19. Isten 
szeretete. 20. Felebaráti szeretet. 21. Ifjak kötelessége. 
22. A vénség unalmai. 23. A vének kötelességei. 24. A 
jó gyermeknevelés. 25. Szülők tisztelete. 26. Hiábavaló 
a szorgalom Isten áldása nélkül. 27. A szent keresztség. 
28. Készület az Úr vacsorájához. 29. Az utolsó ítélet. 
30. Az örök halál. 31. Az örök élet. 32. A kegyesség 
nagy titka. 33. A Krisztus feltámadásán épült reménység. 
34. Egy üdvös pünkösti kérdés. 

Alig van köztük olyan, melyet —• kivévén a leg-
szorosabb értelemben vett alkalmiakat (pestis, sáskajá-
rás) — átidomítással használni a legjobb eredménynyel 
ne lehetne. A tárgy maga mindenkori, általános becsű, 
hit tani és erkölcsi nagy igazságok, de úgy feldolgozva, 
hogy sem száraz szőrszálhasogató dogmatizálásba, sem 
egyoldalú moralismusba nem esik mint kortársai.*) Azt 
az elvet, melyet az előszóban mond ki, hogy t. i. a 
tévelygések kiirtása s az üdvösség útjába gördült akadályok 
elhárítása, a Il-ik kötet szerint pedig: az erény megkedvel-
tetése s a bűn megutáltatása, volt beszédeinek egyedüli célja, 
soha sem téveszti szemei elől, sem az i-ső prédikáció-
ban felmutatott módot, hogy t. i. az értelemre és szívre 
kell hatnia. S azt hiszem, az igehirdetés célja ma is csak 
az építés, azaz a tévelygések, balhiedelmek irtása, a bűn 
megutáltatása s a javítás, erkölcsi tökéletesedés eszközlése, 
az üdvösség útjaban levő akadályok elhárítása s ezt ma 
is csak azzal a móddal érhetjük el legjobban, ha t. i. 
az értelemre és szívre hatunk. Es azon tárgyakra nézve, 
melyekről Gombási beszél, ma is sok a »tévelygés* és 
sok az útban fekvő akadály népünknél. Bizony haszno-
sabb ezekről beszélni, mint szüreti, őszi, nyári, téli, ta-
vaszi stb. tárgyakról, vagy perikopába fűzni az egyházi 
évkort, bizonyítani bizonyításra nem szorult tételeket, 
menydörögni nem tapasztalt bűnök ellen, szóval beszélni 
mindenről, csak hallgatóink lelki szükségeire tartozó 
dologról nem. 

A tárgyat jól meg nem választani ép oly bűn, 
mint a kiválasztottat azon módon, mint a forrásban áll, 
elmondani. 

Ha Gombási nyelvtani s terjedelmi tekintetben mó-
dosítást nem igényelne, még akkor sem volna jó azon 
módon használni. Ez ellen ő maga tiltakozik. »01y mun-
kákat fordítottam — így figyelmeztet — melyeket szer-
zőik fényes, nagy gyülekezetek előtt mondtak el; de a 

*) Gombásinak tulajdonképeni kortársai (mint p. o. Kolmárnak 
Kis Ádám), nincsenek. Erdélyben Nádudvari (a ki tulnjdonkép hittant 
irt prédikációkban (1741), Verestói (1765) e lébb; nálunk Péceli (1790), 
Hunyadi (1792—99) jóval utóbb éltek, -



szegény, tanulatlan hallgató semmit sem épül ezeknek 
legszebben elkongatott prédikációikból. Tanulják meg az 
ilyenek, hogy az embernek kidolgozott, kész munkáiból 
csak világosságot kell meríteni, mint valami jó kommen-
tátorokból s azután a maga hallgatóihoz alkalmazott stílu-
son kell a dolgot előadni. Én soha sem mondtam ugy el, 
mint az originálban voltakc Ugyanezt hirdetik Dobos 
és Révész. 

S valljuk meg őszintén, hogy többnyire ezen mó-
don használjuk; mindössze azt a változtatást teszszük, 
hogy kiírjuk, megrövidítve, az erősebb helyi vonat-
kozásokat vagy feleslegesnek látszó részeket elhagyva, 
(mert fő dolog, hogy minél rövidebb legyen,) */* legfel-
jebb 20 percnél tovább ne tartson; mert falun *a hosszú 
kolbászt s rövid prédikációt* szeretik . . . ez az egyetlen, 
a miben népünkhöz alkalmazkodunk.*) En legalább 5 he-
lyen hallottam Révésznek Robertson nyomain irott egyh. 
beszédeiből Illyést azon módon, s láttam leirva Dobos 
egyházi beszédeit szórói-szóra. Mi annál feltűnőbb, mert 
ép ezen két lelkiismeretes szónokunk figyelmeztet, hogy 
munkáikat ne használjuk ezen módon, inkább csak ta-
nulmányozgassuk. 

Ha hát lelkiismeretes pap átdolgozta még az újabb-
kori beszédeket is: bizonyára nem vesz kárba Gombásí 
átdolgozására fordított ideje sem. Annyival is inkább, 
mert a falusi gyülekezet szükségeihez alkalmazott tár-
gyakon kívül találand itt még más jó tulajdonságot is, 
mit egyebütt, különösen az új munkákban, alig lelhet, 
nevezetesen 

II. 
Szövegszerűséget . 

A szövegszerűség, hogy t. i. a théma és felosztás 
a textusból legyen merítve, ma már ritka madár. A 
textus ma többnyire csak cég, mely alatt, mint a hit-
vány szatócs, mindent árulunk, csak azt nem, mit a 
szövegben hirdetünk. Gombási nem svindler. Ad azt, a 
mit a firma igér, bőven, jó anyagból s ráadásul a »je-
gyezgetésekbenc egy kis csecsebecsét, melynek szinte 
van értéke, ugyanazon anyagból való, beilleszthető a fő-
tárgyakba s nem csalódom, állítván, hogy Gombási e 
jegyzeteket nem azért tette oly sürüen, hogy olvasott-
ságát fitogtassa; hanem alkalmat akart adni azoknak, 
kiknek a szoros tárgyilagosság egyhangúnak látszott, a 
változatosság kieszközlésére. 

Bármelyik prédikációját ^ vizsgáljuk: tétel és részek 
mind a szövegből merítvék. Álljon itt a már bemutatott 
i-ső prédikáció mellett néhány példa. I. k. VII. pred. 
V. Mózes 29. r. 10—19 v. Istennek Izraellel s Izraelnek 
az Istennel kötött szövetsége (úrvacsorai). Mózes a felolva-
sott szent leckében 5 dolgot kiván figyelembe vétetni 
az Istennel kötött szövetségre nézve : fontolná meg 
Izrael a hely szentséget: »ti állotok — u. m. — a ti 
uratok Istentek előtt.* 2. A szövetkezőket: »ti állotok 
u. m. most mindnyájan a ti uratok előtt, a ti véneitek* 
stb. 3. Az egymásnak tett kötelezést: »ti állotok u. 
m. ki — válaszszon téged ő magának népévé s legyen 
neked Istened.« 4. A szövetség terjedtségét. 5. Annak 
peesétjét, az esküt: »szövetséget szerzesz s esküvel meg-
erősíted azt.« 

A Il-ik kötet XXXII-ik prédikációja I. Timoth. III. 
16. (»Minden versengés nélkül a kegyesség nagy titka 
ez : az Isten megjelent a testben*) alapján *a kegyesség 

*) »A falusi nép ki nem állhatja a hosszú prédikációkat — mondja 
Hetessy V. az átdolgozott egyház beszédek I k. előszavában — Rövid 
legyen . . . csak egy részecske legyen, de az szép, vonzó, megható, ér-
dekes legyen.* 

nagy titkáróU beszél. Mindjárt az alapigére nézve is 
jegyzést tesz: »a magyar bibliában ugyan így van: 
a mi hitünknek nagy titka, de én a betűhöz tartottam 
magamat, midőn kegyességet fordítottam a görögből.* Az 
Isten fiának testben megjelenése titok. Míg ezt vizsgál-
nám 1) mint titkot, 2) mint nagy titkot, 3) mint minden 
kétség és versengés nélküli nagy titkot, 4) mint kegyesség 
titkát: kérlek, legyetek illő figyelemmel 1 — (Karácsonyi 
beszéd.) 

II. kötet XIII. pr. Alapige Lukács VII. 37—38. »Es 
ime egy asszony, ki a városban bűnös vala, drága kenet-
tel keni.* Egy igaz bűnbánó. Jertek lássuk őt 1) mint 
bűnös aszonyt 2) a mint Jézus lábainál megáll 3) a mint 
Jézus lábait kezeivel mosogatja 4) a mint Jézus lábait 
hajával törülgeti 5) a mint Jézus lábait csókolgatja 
6) drága kenettel megkeni. 

II. k. XII. pred. Az ifjak kötelessége. Alap. pred. 
XII. 3. Emlékezzél meg ifjú 1 a te teremtődről, ifjúsá-
god idején ! 

Két dologról szól a sz.-lecke : I. a kötelességről, 
melyet e szókban ad elő a bölcs : emlékezzél meg i f j ú 
a te teremtődről. II. E kötelesség teljesítésének idejéről, 
mely az ifjúság zöldelő s mosolygó tavasza : a te ifjú-
ságod idején. 

Hagyjuk a pedáns öreget. Lássunk divatos új pél-
dákat 1 Máté VIII. 24. : »És ime nagy háború támada 
a tengeren — ő pedig aluszik vala. . . . Ez alapon szól 
egy legújabb füzet »lávességiink ellenségeiről. * Kettő van, 
a mitől nagyon félhetünk : az első lelkünk ellenségeinek 
nagy száma, a másik az a mély álom, melybe merü-
lünk ennyi fenyegető veszély között. . . . Jertek, ébred-
jünk fel, nyissuk fel szemeinket és ismerjük meg lelkünk 
idvességének ellenségeit. 

Máté XIII. 28. »Valamely ellenségem mívelte ezt.* 
Ebből a következő tételt használja vignettül : Harc ellen-
ségeinkkel, s így származtatja a felosztást: mikép kell 
magunkat védelmi állapotba tennünk? Három szóval 
megmondom : Vigyázz, imádkozz, ha ez nem segít, fuss. 
(Dobos újabbkori egyházi beszédei.). 

Filipp. IV. 8. v. . . . »a melyek igazak . . . azokról 
gondoskodjatok. * Vignett : Az erény megőrzésének 
egyetlen titka : nem tenni meg az első ballépést; mert 

I. Az elsőt meg nem tenni még könnyű. 
II. A másodikat meg nem tenni már nagyon nehéz. 

III. A harmadikat meg nem tenni már lehetetlen. 
A valószinűteg több regényt mint egyházi beszé-

det olvasott szerző bevallja, hogy a főtétel és felosztás 
Jókai Mór után van. (»Prot. Pap* 1883. folyam.) 

I. Kor. 16. r. 13. v. »Vigyázzatok, álljatok meg 
a hitben, úgy cselekedjetek mint férfiak, legyetek erő-
sek.* Ez alapon »Lenni vagy nem lenni? — ez a kér-
dés* thémát találunk az »Ev. lelkészi tár«-ban. Ugyanott 
János IV. 35 —37 versekre. (»Emeljétek fel szemeiteket, 
mert íme megértek az aratásra* stb.) > Jézus és a tavasz* 
felirat ötlik szemünkbe. 

A különben igen jeles Kulifay Zsigmond Solt. 104. 
5. v. alapján (»Az Úr fundálta a földet az ő oszlopain, 
mely soha meg nem mozdul.*) »A szökőnap története 
s tanulságos volta* felett prédikál. (Fördős szerkesztette 
Papi dolgozatok.) 

Mikepércsi Nagy Lajos pedig Vázlataiban Esai. 62. 
4. (»Nem neveztetett többé elhagyatottnak, hanem ily mó-
don : én gyönyörűségem.*) A nemzet felvirágzásának alap-
tényezőiről beszél, a mi egyébiránt még megjárja, de annyi-
ban mégis megrovandó, hogy Nagy Lajos csak vázlato 
kat adván, a szövegszerűségre nagyobb gondot fordít-
hatott volna, mint K. Tóth Kálmán, ki Pál aposto 



Troásban hagyott papírjairól szóló helyet véve alap-
igéül, kidolgozott egész prédikációt ad a munkaszünetek 
olvasásban töltéséről. Csiskó János 4-es alapigét választ 
(Tit. 2. 8. I. János 3. 16—2. Kor. 5. 18. I. Péter 2. 21.) 
és a »Golgotai kereszt«-ről beszél; Gál Péter János 3. 
16—21 után »Pünkösti rózsa7c«-at mutogat stb. 

Ily s ehhez hasonló szövegszerűtlenségeket nem 
találunk Gombásíban. A tételt mindég a textusból 
meríti, a felosztást, a részeket is abból vonja — mint 
láttuk — legtöbbnyire. És ez talán mégis csak érdem; 
mert nehezebb. Egy dolgozat, mely sok mindenféléről 
szól, csak az alapigéről nem, prédikációnak nem tartható, 
mint a kertnek letépett s egy csomóba nyomott virágai, 
még nem koszorú. S mindenesetre könyebb virágot 
tépni, mint koszorút fonni. Kivált szépet, ízléseset! 
Gombási érdeme nemcsak a szövegszerűség, a kifogás-
talan észtani felosztás, hanem a jó stylus is, különösen 

III. 
A jó népies irály. 

Ő falusi prédikációkat ír öntudatosan. »Úgy nézd 
ezeket — mondja az előszóban — mint falusi prédiká-
ciókat. A falusi prédikátoroknak, egyszerűeknek, minde-
nektől meg foghatóknak kell lenni. Tudom, hogy sokan 
siratják falura szorult nagy tudományukat, s vannak, kik 
nem tartják méltónak a populét, hogy prédikációikra 
készüljenek. De én úgy Ítélek, hogy minél nehezebb a 
szegény tudatlan néppel megértetni a dolgot, annál szük-
ségesebb a készület. Nem valami mélységes tudomány-
ból álló készület, hanem olyan, a mely elgondolja, min-
den oldalról meghányja-vesse : mit és mikép adjon elő 
hallgatóinak.« 

A stylus — folytatja tovább — valamint cifra, úgy 
aljas se legyen. A cifra, sallangos rethorikai beszédet 
tiz-husz érti s gyönyörködik benne, de a legnagyobb 
rész nem tudja mit beszél a pap s innen van, hogy a 
cifra szép beszédek mellett mélységes tudatlanságban 
hever a szegény község. 

Tehát tisztában van az ösvénynyel, melyet követ-
nie kell. Tudja, hogy a hegy nem mehet Mahomedhez, 
ennek kell a hegyhez mennie. O nem emelheti föl ma-
gához a népet, hanem neki kell leszállania hozzá. Azért 
beszéde egyszerű, világos nép:es. Ismeri a nagy szónoki 
műveket is, a klasszikus prédikáció-irókat, a híres szó-
nokokat. Az ékesszólás nagy mesterét, kit a prédikáció 
irók példányul állítanak, Chrysostomust nagy gyönyörű-
séggel olvasgatja, de követni nem akarja. Azt hiszi, 
hogy Nazianzi Gergely s Chrysostomus és mái görög és 
deák atyák ékesszólása több kárt tett, mint hasznot. 
Igy ártanak mindazok, kik rethorikai sallangokban be-
szélnek, oly eledelt nyújtván a népnek, melyhez szokva 
nincs, melyet megemészteni nem képes, s ez szüli a 
tudatlanságot a lelkiekben, a közönyt a templom iránt. 

Mind nagy igazságok, melyeket -— fájdalom — 
mellőzve látunk prédikációinkban. A népies irálytól irtó-
zunk, azon tévhitben, hogy póriasnak tartanak. Művészi sty-
lusra törekszünk azt hivén, hogy népünk megszokja, elta-
nulja azt a hangot, melyen a tanult, művelt emberek fejezik 
ki gondolataikat. Es e felfogás, e balhiedelem szüli a sok 
kongó, nagy hangú, de iires beszédeket, melyekhez 
bonckés kell még az olvasónak is, hogy lefejtse, mint a 
rákról a páncélt s kivehesse belőle a csekély élvezhetőt, 
a nép pedig, a falusi földműves, egyetlen csipetnyi lelki 
eledelt sem nyer bennök. 

(Folyt, köv.) Szentlcuthy Károly. 

B E L F Ö L D . 

A pesti evang. egyház 100 éves jubileuma. 
Az evangélikusok pesti gyülekezete méltó kegyelet-

tel és változatos ünnepélyességekkel ülte meg fennállá-
sának századik évfordulóját, az általunk is közölt pro-
gramm szerint. Az érdekes ünnepélyek fényét nagyban 
emelte a vidéki hitsorsosok és a református testvérek 
részvéte, ezzel is kifejezvén amazok az összetartozás, 
ezek a rokonszenves együttérzés élénk tudatát, mit nem 
lehet eléggé ápolnunk nemcsak az ünnepélyes pillanatok-
ban, hanem a mindennapi komoly munkásságban sem. 
Reformátusok és evangélikusok ha egykor a nehéz idők 
nyomása alatt együtt szenvedtünk, illő, hogy most a béke 
napjaiban együtt örüljünk és együtt dolgozzunk. 

Az ünnepélyek tanulságos előzményét azon felolva-
sások képezték, melyeket, Doleschall Sándor a német egy-
ház tudós lelkésze f. hó II és 12. napjain tartott a pesti 
gyülekezet történeti fejlődéséről. A historiailag is becses 
felolvasásokat fényes közönség hallgatta végig a deáktéri 

1 díszteremben, melyet ez alkalomra az egyház elhunyt 
jeleseinek képeivel és virágokkal Ízlésesen feldíszítettek. 
A felolvasások tanulságosan dokumentálták, hogy a pesti 
evang. gyülekezet, mustármag módjára, miként növeke-
dett nagy és virágzó egyházzá a lefolyt száz év alatt. 
A nyomtatott íves felolvasások alapját képező 12 mono-
gráfia szerkesztőségünkhöz is bektildetvén, közelebbről 
részletesen fogjuk ismertetni. 

A tulajdonképi jubiláris ünnepélyek vasárnap, nov. 
13-án mentek végbe; 9 órakor német istenitisztelet volt, 
melyen az oltári szolgálatot Doleschall Sándor végezte, az 
alkalmi szónoklatot Schranz János tartotta, nagy hatást 
keltett kitűnő beszédben, melyben a száz év előtti sötétsé-
get, a lefolyt száz évben mutatkozott derűt és a már meg-
levő s a jövőben várható világosságot tüntette fel. Ugyan-
ekkor tartatott a tót egyház jubiláris istenitisztelete is, 
mely fennállásának 50-ik évfordulóját ünnepelte. A szé-
pen feldíszített templomot zsúfolásig megtöltötték a hívek. 
Az oltártól jobbra és balra a tót ev. iskola megalapító-
jának, Ilajnal Sámuelnek és az új templom alapját meg-

! vető Hvizdák szül. Szlavkovszky Zsófiának megkoszorú-
zott arcképei voltak elhelyezve. Az istenitiszteleten az 
oltári funkciót Dubovszky Nándor rákos-keresztúrí lelkész 
végezte, ugyanő osztott úrvacsorát is a presbytereknek. 
Az alkalmi beszédet Bachat Dániel főesperes, az egyház 
lelkésze tartotta, lelkes szavakkal dicsőitvén az egyház 
és iskola megalapítóit és követendő példákul állítván 
a lefolyt ötven év nagy alakjait és hitbuzgó áldozat-
készségét. 

A magyar istenitisztelet 11 órakor kezdődött Kor-
hely Géza s. 1. szép oltári imájával, melynek végeztével 
Horváth Sándor lelkész tartott ünnepi beszédet 

Jelenések könyve XXXI. r. I—3. v. felett » Ú j ég, 
új föld lebegjen eló'ttünk* — volt beszédének tétele, ki-
fejtvén azt első feltűnésében, majd évszázados megvaló-
súlásában és végre jövendő nagyságában. 

Először úgy látszott — mondá szónok, — hogy a 
két hajó : a protestántismus és a magyar nemzet együtt 
fognak haladni, együtt fejlődni, erősbödni, egymást köl-
csönösen támogatva. Isten nem úgy akarta. Két szá-
zadig sokat szenvedtünk e hazában, míg nem II. József 
a nagy reformátor kiadta türelmi rendeletét. Eleinte 
gyanakodva fogadták apáink a türelmi rendeletet, ők 
nem türelemre, nem kegyelemre, de országos törvényre 
kívánták egyházukat alapítani. Több ereje lesz-e majd 



a fejedelmi rendeletnek, mint az országos törvény-
nek ? kérdék töprengve magoktól, ki tudja, hogy az új ég 
és új föld, melyre a fejedelem mutatott, nem lesz-e 
a fejedelmi kegy színjátéka? Nem támad-e ismét sötét 
felhő nyugotról ? De később reményt merítettek, minden-
felé új imaházak emeltettek. Pesten nem volt IOO evan-
gélikus család, de a kik voltak, kötelezettséget vállaltak 
magukra, hogy elviselnek annyi egyházi terhet, a meny-
nyit ioo család szokott viselni. A szabadelvű fejedelem 
meghajolt ezen magyazázata előtt a türelmi rendeletnek; 
megadta az engedélyt, hogy gyülekezetté alakulhassa-
nak, s e hó n- ikén mult ioo éve annak, hogy e gyü-
lekezet első lelkésze elfoglalta helyét s az első isteni-
tisztelet tartatott egy magán ház termében. A jelenések 
könyve a jók megdicsőülését ragyogó képekkel festi, 
menyaszonyát látja abban, az első Pünköstkor zugó szél 
között töltetett ki a sz. lélek. Mind megannyi képe a 
lelkesedésnek. Ilyen lehetett most apáink szellemi lelke-
sedése. Keljetek ki apáink szellemi, mélységes sírotok-
ból, beszéljétek el, mit éreztetek, midőn először hallot-
tátok az igét saját lelkészetektől. Mit éreztetek, mikor 
már siiem volt a tenger«, a szenvedések tengere, mikor 
révparthoz értetek, s örömmel üdvözöltétek a haza kö-
zepén az új eget, új földet, az új világosságot. Legyetek 
áldottak poraitokban is! 

A második részben rajzolta szónok az új ég és 
föld kifejlődését, megszilárdulását, feltüntetvén azt a mun-
kát, kitartást, melyet az ősök az egyház építésében ki-
fejtettek, s a protestántismus nagy elveinek s világtör-
ténelmi hivatásának megértésében tanúsítottak, s melyek-
nek eredménye az lett, hogy míg ezelőtt ioo évvel, 
egy evang. egyház volt a fővárosban, most van három, 
akkor egy lelkész hirdette az evangéliumot, most 5 ren-
des* és 2 segédlelkész szolgálnak az Úr oltára körül; 
míg ezelőtt 90 évvel egy tanító oktatott, összesen 
90 növendéket, most 36 tanár és tanító működik több 
mint 2000 növendék közt. 

Milyen lesz az egyház jövője? Bizton reménylhet-
jük a legjobbat, reménylhetjük, hogy újabb lelkes áldo-
zatra kész nemzedékek fogják az egyházat örökségül bírni. 
Nem lehet, hogy a kik egyszer az evangelium világá-
val megismerkedtek, visszatérni kívánnának az emberi 
vélemények zavaros tavához, hogy külsőségekbe keres-
sük a vallás lényegét, s nem értett, nem érzett vallás 
híveűl szegődjünk. A lelkes ősök példája lelkesítőleg fog 
hatni, s mint ők, úgy utódaik is ragaszkodni fognak 
egyházunk viharok által megedzett önkormányzati alkot-
mányához. Állani fog a jövőben is egyházunk és iskolánk, 
s nevelni fogják az ifjúságot a vallásosságban s a józan 
szabad gondolkozásban. Hirdetni fogjuk az Isten és 
emberek iránti szeretetet, hit és nemzeti különbség nél-
kül, ápolni fogjuk a szegényeket, árvákat, gyógyítgatni 
a társadalom sebeit. Büszke önérzettel tekinthetünk visz-
sza egyházunk múltjára, kedves reményekkel annak 
jövőjébe, annak jövő nagyságára. Adja Isten, hogy úgy 
legyen. 

A nagy szónoki hévvel előadott lelkes beszédet 
díszes közönség hallgatta végig, melynek soraiban ott 
voltak : báró Prónay Dezső főfelügyelő, Fabinyi Teofil 
és Péchy Tamás kerületi felügyelők, báró Kochmeister 
Frigyes, Sárkány József, Hunfalvy János, Földváry Mihály, 
Földváry Miklós, Fuchs Guszláv, Zsilinszky Mihály, Bánó 
József, Rakovszky Aladár, Zsigmondy V., az evang. pap-
ság köréből Szeberényi püspök, Láng A. esperes és a 
szomszéd egyházak lelkészei. A pesti reform, egyházból 
meghívott vendégekként jelen voltak: Szász Károly 
püspök, Ballagi Mór, Papp K., Farkas J., Vámossy M. stb. 

Istentisztelet végeztével, déli fél egy órakor a díszes 
közönség felvonult a gymn. díszterembe, hogy az egy-
ház első alapítóinak, Beleznay-Podmaniczky Anna Mária 
bárónőnek és gróf Teleky-Róth Johannának arcképe 
leleplezésén jelen legyen. A prot. legény-egylet dalkö-
rének több jó akarattal, mint sikerrel előadott megnyitó 
éneke után dr. Králik Lajos gimn. főfelügyelő lépett a 
szószékre, hogy felolvassa a Busbach Péter egyházi fő-
felügyelő által szerkesztett beszédet, melynek elmondá-
sában szerzőt hirtelen támadt betegsége akadályozta. A 
beszédet — előadója szivességéből — bő kivonatban 
ezekben ismertetjük. 

Budapest balpartí részén, az egykori Pesten van 
j két ház, melyek egyházunk megalapításában históriai ér-
j dekkel birnak. Az egyik a Ferenciek terén még ugyan-

azon állapotban, mint ezelőtt 100 évvel, egy ódon eme-
letes épület, a másik a Szervita-téren, ma már moderni-
zált stylu nagy sarok-épület. Az előbbi gróf Beleznay 

\ Mildósné szül. báró Podmaniczkg Mária Anna, az utóbbi 
gróf Teleki Józsefné szül. Király falvi Róth Johanna úr-

: hölgyek tulajdona volt. E két úrnő, kiket a gondviselés 
apostoli misszióval bízott meg egyházunkban, a főváros-

| bari tartózkodásuk alatt házaikban maguk köré gyűjték 
a fővárosban elszórtan és támogatás nélkül élő evangé-
likus híveket, s azokban a nehéz időkben fenntartották 
bennök az önbizalmat, hitet és reménységet. Megnyitot-
ták fényes termeiket az egyszerű polgárok előtt is, és 
a keleti fényben sugárzó csarnokok, hová rendszerint 
csak az üde öröm és a tarka szórakozás tartja bevonu-
lását, a komoly tervezés és bámulatos kitartás apostolai-
nak lőnek gyülekező helyei, melyeknek a két nő volt 
éltető szelleme és a buzditó lelkesedés terjesztő jó ge-
níusa. 

A két lelkes nőnek buzgó munkatársai voltak a 
hitben erős Pongrácz Boldizsár ügyvéd, Liedemann 
János Sámuel, Schedius Lajos, Glosius Sámuel, kiknek em-
léke a hálás utódók lelkében mélyen bevésve kell hogy 
maradjon. Ez a kis társaság volt lelkes úttörője az 

1 egyházalapítás nehéz munkájának. Első összejövetelüket 
j Beleznay Podmaniczky M. említett palotájában tartották 

s ott folytatták tovább is a nemes munkát, melyben 
Balogh Péter akkori egyetemes felügyelő s később báró 
Prónay Sándor részéről hathatós támogatásban része-
sültek. 

A mű sikerült, a gyülekezet egyházzá alakult: papjául 
Molnár János előbb radványi lelkészt, helyi felügyelőül 
dr. Glosius Sámuelt, iskolagondnokul Liedemann J. Sá-
muelt, iskolafelügyelőül Schedius Lajost választotta meg, 
kiegészítvén presbyteriumát Pongrácz Boldizsár, Nis-
nyánszky György, Werthesz Frigyes (első protestáns tanár 
az egyetemen), és Jenichs Keresztély egyháztagokkal. 
Az ekként megalakult egyház 1787 nov. 11-én tartá első' 
istenitiszteletét a kalap-utcában, a »kalap«-hoz címzett 
máig Ís meglévő házban. Az egyház első papja magyar 
ember volt, de gyülekezetének többségét német és tót-
ajkú hívek képezték. Kezdetben a lelkész belátására volt 
bízva, hogy a minden vasárnap délelőtti német és dél-
utáni tót istenitisztelet mellett évenként hány magyar 
istinitiszteletet tartson. Az 1798-ban tartott első canonica-
visitatio havonként 3 német és 1 tót istenitiszteletet ta-
lált, magyart pedig évenként csak 4-et, ezeket is csak 
katholikus ünnepeken. — Az egyház alapításával karöltve 
járt az iskola szervezése, mi körül Schedius Lajoson 
kívül Fuchs Keresztélynek vannak kiváló érdemei, kiknek 
méltó munkatársai valának Petz Sámuel és a Jármay-

i család akkori feje. 



A templomépítés eszméjének Molnár János lelkész | 
volt ernyedetlen terjesztője, az egyház tagok nem kisebb | 
buzgalmú érlelői. Az 1798-ban még kalap-utcai imahá-
zukban imádkozó hívek 10 év alatt nemcsak iskolát 
állítottak, nemcsak papot és tanítót alkalmaztak, nemcsak 
telket szereztek s azon építkeztek, hanem már a tem-
plom-építés nagy munkájára vállalkozni is éreztek maguk-
ban bátorságot. Az építést 1799-ben kezdték meg, megelő-
zőleg tekintélyes alapot szerezvén, melyhez gróf Beleznay-
Podmaniczky M. 10 ezer, gróf Teleki-Róth Johanna 
4 ezer frttal, és 340 ezer téglával, később végrendeletileg 
ismét 5 ezer forinttal járultak. A templom 1811-ben 
készült el és pünkösd napján szenteltetett fel az akkori 
bányakerületi superintendens, Lycí által a bécsi superin-
tendens segédkezése mellett. 

A beszéd, további részében, az egyház folytonos 
gyarapodását vázolta nagy vonásokban, kiemelve, hogy 
benne különösen a magyarok erősödése volt rohamos, 
elannyira, hogy 1834-ben már elegen voltak ahhoz, hogy 
magyar gyülekezetet alakítsanak. Rövid 3 év alatt az is 
megtörtént s 1837-ben Székács József, az első magyar lel-
kész a gyülekezet 50 éves jubileuma alkalmával beállít-
tatott. 

A tetszéssel fogadott beszéd végeztével lehullott a 
lepel a két nagy alapító-nő arcképéről s a díszes közön-
ség a sikerült festmények megtekintése után eloszlott, 
hogy az ünnepélynek a Vigadó éttermeiben lefolyt végső 
fejezetén ismét találkozzék. A két órakor kezdődött fé-
nyes bankett kitűnő hangulatban folyt le. Az első fel-
köszöntőt báró Prónay D. mondta a királyra, majd 
Bachát főesperes a kormányt, Fabinyi miniszter Szebe-
rényi püspököt, Szeberényi a pesti gyülekezet elöljárósá-
gát. Sárkány J. a ref. testvéreket, Szász K. br. Prónay 
és Péchy felügyelőket, Péchy Doleschallt, ez a három I 
nyelvű, de egy hitű egyházat, Horváth S. Sárkányt, 
Hunfalvyt és Földváry Mihályt, Ballagi az új evang. 
templom apostolait, Fabinyi Gy. a tanárokat stb. éltették. 

Az ünneplő gyülekezet elöljáróságához az ország 
különböző vidékeiről az örvendező részvétnek több rend-
beli nyilvánításai: üdvözletek, táviratok stb. érkeztek, 
többek között Szász Domokos erdélyi ref. püspöktől is, 
e szavakkal: »A jubiláló egyházközséget atyafiságos 
szeretettel köszöntöm. Segélje Isten, hogy századok 
hosszú során át haladjon a fölvirulás útján, mint az ! 
evang. hit és szeretet hű őre.« Mi is azt kívánjuk: vívat, 
crescat, floreat 1 Sz. F. 

R É G I S É G E K . 
Bornemisza Péter vallásfelekezeti álláspontja. 

(Válasz Zoványi Jenőnek.) 

(Vége.) 

Zoványínak ellenem intézett fő-fő támadása, azon 
levél magyar fordítása ellen van intézve, a melyben 
Bornemisza Beythe Istvánt a soproni protestáns egy-
háznak lelkészül ajánlotta és a melylyel — úgymond — 
csak saját nagy gyengeségemet árulom el. Nem vindi-
kálom magamnak azt a mély tudományosságot, klasszikus 
nyelvismeretet, a milyennel tisztelt ellenfelem kérkedik: 
de igazolnom kell »azon bámulandó vakmerőségemet, 
hogy az eredeti szöveget oly botrányosan félre értettem 
és hamis fordítással egy történelmi kérdés eldöntéséhez 
nyúlni merészkedtem.* 

Először is kijelentem, hogy nagyon jól tudom, 

miszerint Bornemisza levele nyomtatásban már többször 
megjelent; 2) és épen azért voltam oly »vakmerő*, hogy 
a Sopron város levéltárában őrizett eredeti levelet fel-
keressem s abból magából vonjak le oly »botrányos* 
következtetéseket, mert a Gamauf gyűjteményéből, tehát 
másolatból közölt nyomtatásban egy lényeges sajtó hiba 
van, hogy micsoda hiba — mindjárt látni fogjuk. De 
előre bocsátom, hogy igyekeztem fordításomnak egy kis 
külső csínt, gördülékenységet is adni, úgy azonban, 
hogy a szabad fordítás mellett az értelem ne változzék. 
Nem is változott; de ha Össze-vissza forgatjuk a mon-
datokat, vagy az egészből csupán egyes szavakat kap-
kodunk ki, akkor igenis egészen más értelem jön ki 
belőle. Tehát »Bornemisza örvend a soproniak tiszta 
istenitiszteletének s azon törekvésüknek, hogy a Krisztus 
kerítései között megmaradjanak* írja, ha úgy tetszik, 
fordítja Zoványi. Jól van; de bátorkodom kérdezni a 
tudós tanártól, hogy ha így fordít, mire magyarázzam 
e szavakat: -»gaudeo, quod complures Ghristi tenetis« 
ha nem arra, hogy Bornemisza azért örül, mert a sop-
roniak a Krisztusnak többféle szolgáit tartják maguk-
nál. Jól megjegyezzük többféle. Vájjon miféle ? Bizonyo-
san nem olyan, mint a többiek (mert ekkor már három 
evang. pap van Sopronban) és ez az egyik ok a melyért 
azt bátorkodtam következtetni, hogy ezen leveléből az ő 
lutheránusságát senki ki nem magyarázza. A mi ezután 
következik, azt sem fordíthatom másképpen. Ám nézzük 
meg: -»et quod inter vos fovetis purum Dei cultum, fiáé-
lemque operám datis, ut se vestri cives inter Ghristi septa -
contineant«, ami azt teszi magyarúl, hogy : és (t. i. örü-
lök), hogy közöttetek az Istennek emberi találmányoktól 
ment tiszteletét (mert a purum Dei cultum-ot miért ne 
fordíthatnám így, mikor az »a tiszta istenitiszteleti, amint 
Zoványi fordítja, ha megmagyarázom, éppen ezt teszi) 
ápoljátok; (mert ha szíves lesz megengedni, foveo a me-
lenget és felmelegít értelmén kívül még azt is teszi, hogy 
ápol); és hűséges munkást visztek (fidelemque operám 
datis), hogy az titeket a többi polgárok között elkülönítve 
megtartson a Krisztusnak. Es miért bátorkodom így for-
dítani az -»ut se vestri cives inter Christi septa conti-
neantv. kifejezést? Azért, mert jobban hangzik fülemben 
mintha úgy fordítanám, hogy a többi polgárok kerítései 
között tartsa meg őket a Krisztusnak, vagy mint Zová-
nyi fordítja, hogy »a Krisztus kerítései között meg ma-
radjanak;* mert így a * cives*-nek ott semmi értelme 
sincs, holott a suly éppen erre van irányozva. 

Hogy Beythe igaz szolgája a Krisztusnak, azt én 
is úgy fordítottam, akit szép elégiái költeményei is aján-
lanak. És itt szabad legyen figyelmeztetnem az egyház-
történelem íróit egy tévedésre, ha úgy tetszik egy, még 
eddig figyelmen kívül hagyott momentumra, amire kü-
lönben már Beythének kortársa, Bornemisza utal bennün-
ket, a mikor azt írja, hogy »ő szép elégiái költeményei-
vel* is ajánlja magát. Mert, tisztelt ellenfelem, az eredeti 
levélben nem »elogiis*, hanem »elegi i s« van, és miért 
ne fordítanám én azt e szerint? Tudjuk, hogy Beythé-
ben költői ér is volt, ha csak el nem disputálja valaki 
tőle azon egyetlen ismeretes költeményét, a melylyel 
Pathai István pápai prédikátort, a későbbi veszprémi 
református püspököt, mint Agenda írót megtisztelte. 
Mert ki tudja más ma még Bornemiszán kívül, hogy ő 
elégiákat is írt akkor, mikor még Alsó-Lyndván a Bán-
fiaknál nevelősködött és Sopronba nem került ? Mert 
nem lehetséges-e, hogyha egy Balassa Bálintnak szerelmi 

2) Zoványi csak két helyen említi, de megjelent ez a F a b ó 
által külön is kiadott »Beythe István életrajzá*-ban a 49. 50-ik lapon, 
de mindenütt hibásan. 



költeményei csak három század múlva kerülnek elő az 
»éji homályból* : úgy annak a férfiúnak is előkerülnek 
még elégiái költeményei, akiről különben már egy i 599 bői 
való >Apologia* is feljegyezte, hogy: *még versöchkéyt 
is zidalmazzák.* Vájjon lehet-e még csak némi kétség 
is arról, hogy ő »elégiái költeményeket ne írhatott volna.* 

Sztáray Mihály pedig épen nem »pályázott« Sop-
ronba a magyar lelkészi állomásért, hanem csupán azon 
forró óhajának adott kifejezést, h o g y : e mi nyomorult 
országunkban, a németek között szélylyel szórva levő ma-
gyarjaink lelki gondozását, mint Urunknak a Jézus Krisz-
tusnak szolgája, teljesíthesse.« Mondom Sztáray éppen 
nem »pályázott,« hanem a soproniak egyenes felhívására 
sietett mentül előbb láthatni az ő magyarjait. (Conabor 
tamen, quam primum fieri poterit, vestris votis satis 
facere, et vos, atque Hungaros meos videre).3) Beythe 
István, már 1573. junius 27-én (in festő regis Ladislai) 
Alsó-Lyndváról azt írja a soproniaknak, hogy levelüket 
vette, és jóllehet bizonyos helyét egy bizonytalannal nem 
örömest cseréli fel, de mégis megteszi ezt, mert forró 
oliajtása, hogy lelkipásztor lehessen, s reményli, hogy ezen 
tettével kellemes munkához kezd (suavis pergatur), s meg-
hívásukat, mint az isteni kegyelem ajándékát elfogadja, 
s igéri, hogy egyedül avval viszonozza benne helyezett 
bizalmukat, hogy a reá bízottakban híven és serényen 
eljárand ; de úgymond, jövetelének bizonyos idejét még 
kitűzni nem tudja, (certum tempus ad vestras domus 
veniendi praefigere non possum), mert urától erre még 
nem kapta meg az engedelmet; 4) mely sorok eléggé 
bizonyítják, hogy őt előre meghívták a soproniak lelki-
pásztornak és semmi szükség sem volt Bornemisza aján-
lására, de igenis volt arra, hogy a papi hivatalra kile-
gyen bocsátva. Ha nem lehetett is Sztáray soproni pap, 
még is az ő érdeme az itt megalakult tmagyar* gyüle-
kezet, mivel ő hangoztatta először levelében, hogy »a 
szélylyel szórva levő magyarok lelki gondját is felvegye 
valaki német nemzetiségűek között.* Ne feledjük, hogy 
három német evangélikus lelkész működik itt ekkor, s ha 
a j>magyar* pap nem Sztáray lett is, nagyon valószínű 
magából a józan észből bizonyítható azon körülmény 
(ezt különben az evang. Bauho/er is említi), hogy inkább 
az ifjú Beythe kellett, nékik mint a már aggkorú Sztáray, 
aki ugyan soha, egyetlen egyszer sem ajánlkozott soproni 
lelkésznek, hanem maguk a soproniak hívták meg őt. Ezt 
bizonyítja Sopron város 1574-dik évi számadási jegyző-
könyve, melynek azon évről való ápril 15-diki bejegy-
zése magyarul így hangzik: »A polgár mester úr paran-
csa folytán Sztáray Mihály pápai magyar prédikátornak, 
ki ide megválasztandó lelt volna, két tallért, két 
forint és négy fillért adtam.« Tehát jól megjegyezzük, ez 
ápril 15-én történt, akkor, mikor még Beythe Istvánt Bor-
nemisza nem ajánlotta s Sztáray Sopronba megválasz-
tandó lett volna, ami nem egyértelmű avval, hogy ő 
ide pályázott, sőt épen annak az ellenkezőjét jelenti azt 
t. i. hogy őt maguk a soproniak hívták meg. 

Legyünk igazságosak ekét férfiú iránt. Zoványi maga 
is írja, hogy az elválás nem lehetett egy perc munkája, és 
mégis teljesen kifelejti a számításból ezen körülményt. 
A református Sztáray helyett Beythe lett a soproni 
protestáns (nevezzük így) gyülekezet papja ; ő utánna 
Dragoni Gáspár jön »magyar prédikátor*-nak 1576-ban, 
és csudálatos, ez a Dragoni azon a gyűlésen, a hol 
Beythe határozottan a kálvini irány mellett foglal állást, 
mondom azon a gyűlésen ez a Dragoni, a soproni lel-

3) Sztáray M. eredeti levele a Sopron városi levéltárában. 
*) Beythe levele ugyanott. 

készségben az ő egykori utódja a semleges téren marad, 
egy szóval sem vádolván a »magyarok püspökét.« íme 
ez az eszméknek és gondolatoknak az a csendes küz-
delme, a mely hosszú tizenkilenc esztendő alatt oda fej-
lődött, hogy a lutheránus Beythe, nyilvánosan kálvinis-
tává lett, s bizonyára nem titkolhatta el ezen érzelmeit 
sem a vele hasonlóan gondolkodó Bornemisza előtt. 
Erre különben Dragoni életében még vissza térek. 

íme ennyi okom volt arra, hogy azt állítsam, 
miszerint Bornemiszának Beythe mellett írt leveléből 
senki ki nem magyarázza az ő evangélikus álláspontju-
kat ; sőt ha nagyon feszegetjük a kérdést, még abból is 
a kálvini irány felé való hajlás észlelhető. 

Zoványi szíveskedik elfogadni történeti tény gya-
nánt Ipolyi amaz állítását, hogy »a XVI. század végén 
a felső dunamellékén a Kálvin felekezetűek túlsúlyban 
voltak*, de úgy látom, elfeledi azt, a mit oly nagyon 
szeret hangsúlyozni, és én is teljesen arról vagyok meg-
győződve, hogy az elválás nem lehetett egy perc munkája, 
mondom ezt kihagyja a számításból, mert különben 
kénytelen lenne elismerni, hogy valami csekély érdeme 
mégis csak van Bornemiszának is a dologban. De hijába, 
így jár az ember, mikor oly nagyon szeret gáncsos-
kodni, s e felett való örömében, mintegy babérain nyu-
godva túl teszi magát azon, a mit érvelése egyik hat-
hatós támaszául állított fel. 

Idáig még mindig csak következtettünk, és ezután 
is figyelembe fogunk venni minden egyes mozzanatot, 
a melyből bármily csekélynek látszó, de okszerű és józan 
következtetést le lehet vonni, mert hijába hivatkozik 
Zoványi Toldy Ferencre e kérdésben, mivel az éppen 

1 semmit sem szólt Bornemisza vallásfelekezeti álláspont-
járól, eszerint kár őt is megszólaltatni akkor, mikor 
utánna mindjárt Bornemiszából lehet idézni. Hogy is 
hangzanak azok a vers-sorok ? 

»Szükség azért ennünk Urunknak szent testét, 
Mi keresztyénség linknek bizonyos jegyét; 
Szükség innunk mi Urunknak drága szent vérét, 
Bűnünk bocsánatjának igaz pecsétét. 

»A melyből — Zoványi szerint — világos, hogy 
Bornemisza, csak a szerint nem lehetett lutheránus, aki 
magyarúl nem akar érteni.* Ám nézzük meg. Ott lesz 
a pataki thékában Somosy János Dogmatikája, arra hi-
vatkozom, mert »abban is rendkívül járatlan vagyok«, 
kérem vegye elő tisztelt alkönyvtárnok uram s üsse fel 
a második kötet 306. lapját s olvassa el ezeket: »mi 
úgy nézzük — t. i. a sákramentomokat — mint jegyeit 
és pecséteit az Isten bűnbocsátó kegyelmének és azok csak 
akkor lesznek hasznosak, ha bennünk igaz hitet, jóravaló 
határozódást ébresztenek. El ne felejtsük, a sákramentom 
az Isten bűnbocsátó kegyelmének jegye és pecséte. De for-
dítsunk hátrább még néhány levelet. A 361-ik lapon eze-
ket fogja találni: »a reformáta egyház Jézus ezen szavait: 
ez az én testem, ez az én vérem, következő értelemben 
veszi: ez az én általam megtört kenyér jelenti az én 
megtörendő testemet, ez az én általam kiöntött bor je-
lenti az én kiontandó véremet; következésképen a kenyér 
és bor az úrvacsorában a Krisztus halálára emlékeztető' 
jegyek. Be egyszersmind pecsétek és zálogok, melyek 
bizonyosokká tesznek a felől, hogy Isten a Jézus halá-
láért megbocsátja a mi bűneinket és az örök élettel 
megajándékoz.« Nos tehát, mit jelentenek az idézett ének 
sorai? Azt, hogy szükség ennünk urunknak szent testét, 
s innunk az ő szent vérét (jól megjegyezzük, az úrvacso-
ráról van szó), a melyek a mi keresztyénségünknek jegyei 
és bűnbocsánatunk pecsétei. Ezek mást valóban csak 



az előtt jelenthetnek, aki magyarul nem akar érteni. 
— Most pedig miután Zoványi érveiről bebizonyítot-
tam, hogy azokat ő, az én következtetéseim ellen hely-
telenül alkalmazta és használta, csak az volna még hátra, 
hogy Bornemiszának saját műveiből vett idézetekkel 
mutassam ki az ő rerormátusságát. De ezt nem teszem 
most. Ott van a szíves olvasó előtt e tárgyban az, a 
melyből ezt bizonyítottam; de azt mégis ki kell jelen-
tenem, hogy Bornemisza — mint látjuk — úgy írt, hogy 
mind hét vallás felekezeten való lelkésztársai joggal a 
magukénak tarthatták öt: egyik lutheránusnak, másik 
kálvinistának. Most is úgy áll a dolog; és Zoványi éppen 
úgy erőlködik Bornemisza lutheránussága, mint én az ő 
reformátussága mellett. Pro et contra mindig lehet ér-
velni erről saját műveiből s ne feledjük, hogy ő mindkét 
hitfelekezetűeknek püspöke volt, s azért kellett így cse-
lekednie. 

Béke velünk ! Thúri Etele, 
református lelkés-i. 

K Ü L F Ö L D . 

A Gusztáv-Adolf-egylet 69-ik szánni (legújabb) 
röpirata. 

Ilyen röpiratoknak célja a G.-A.-E. ügyét népszerű-
síteni és egyúttal ínséges egyházak számára segélyt 
keresni. A jelenlegi röpirat élén áll Ramsau steieror-
szági egyház építendő templomának rajza. — A röpirat 
szövege a következő : 

Kedves hitrokonok! Néhány héttel ezelőtt, f. é. 
szept. 12—16. napjain ismét megtarthatta a G.-A.-E. 
Nürnbergben 41-ik évi ünnepélyes nagy-gyűlését. Nürn-
berg Bajorország legnagyobb ev. városa. Nürnbeggel 
Istennek embere, Luther, sokoldalú összeköttetésben állott. 
Nürnbergben élt az a Hans Sachs, ki a wittenbergi 
csalogányról (Lutherről) dalokat zengett; Nürnberg 
volt egyike azon városoknak, melyeknek küldöttei Augs-
burgban (Agostában) aláírták az evangelikus egyház hit-
vallását; Nürnberget nevezte Gusztáv Adolf svéd király 
a németországi ev. egyház szemefényének és a miként 
kimélní szokás a szemet, kíméletből úgy vonult e város 
környékéről az ott elsáncolva volt Gusztáv Adolí. Nürn-
bergből kiindulva utazott a mult században a derék 
Kieszling Tóbiás az osztrák vásárokra, hogy mint keres-
kedő áruival együtt megvigye az eltikkadt evangéliku-
soknak Isten igéjét és a szentségeket. Mindezekre emlé 
keztet minket a kedves Nürnberg városa. Ezekhez járul 
még a városnak régi és újabb emlékekben való gazdag-
sága, milyenek dicső templomai,. az ódon városháza, a 
sírkertek, melyekben sok jelesünk nyugszik. Mindez 
együttesen közreműködött arra, hogy úgy mint 25 év-
vel ezelőtt, egyletünk nagyszámú tagjai és barátai újólag 
Nürnbergbe gyülekezzenek. És ez volt oka annak, hogy 
az ez évi gyűlésünk, egyike volt eddig tartott legláto-
gatottabbjainak. 

Célunk, hogy olvasóink előtt az egyházi Ínséget 
feltüntető képeket tárjunk fel, hogy újra éleszszük fel 
egyletünk iránti buzgalmukat. Azért is elvezetünk té-
ged, nyájas olvasó, három oly gyülekezetbe, melyek 
a nürnbergi gyűlésen az úgynevezett »nagy szere-
tet- adományra< lettek kijelölve. Az egyetemes egy-
letnek egyes főegyletei, hazájukban megtartott évi gyű-
léseiken elosztják gyűjtéseik kétharmadát és a többi 
részt a központi bizottság rendelkezésére bocsátják. 
Ez viszont csak év végezte után osztja szét adomá-

nyait. Ha azonban az egyetemes egylet nagy-gyűlésére 
megyünk, akkor a 44 főegylet mindenike visz oda ma-
gával egy kis összeget, melyhez a központi bizottság 
is csatolja a maga részét és az ekkép felszaporodott je-
lentékeny összeget egy kiválóan ínséges gyülekezetet 
gyámolítunk, a végből, hogy ily módon lehetőleg egy-
szerre segítünk rajta gyökeresen és juttassuk azt lénye-
gesen közelebb a kitűzött célhoz. Mindenkor örvendetes 
része a mi gyűléseinknek, valahányszor ezen »szeretet 
művére* kerül a sor. De van ennek mindenkor fájdalmas 
mozzanata is. Mert mindenkor három gyülekezet lesz 
választás alá bocsátva. Legszívesebben szeretnénk akkor 
egyszerre mind a hárman segíteni. Olyankor úgy érzi 
magát a gyűlés, mint az atya vagy anya, kiknek három 
egyaránt szeretett gyermekük, de csak egy ékszerük 
van, mely fel nem osztható. Melyiknek adják azt oda r 
Atya és anya ily esetben, szeretetöknél fogva, határo-
zatlanok lennének ; egyletünk is az lenne, ha az egyes 
főegyletek szeretetére nem számíthatna. Habár három 
közül csak egynek adhatja is az adományt, annál sür-
gősebben ajánlja a két más gyülekezetet valamennyi 
egyes egyletnek részvétébe, úgy hogy valamennyi egy-
let mintegy e gyülekezetek adósának tekinti magát. És 
ennek folj tán megtörtént már nem egyszer, hogy azon 
két gyülekezet, mely a »nagy szeretet-adományt« meg 
nem kapta volt, egy évvel később utolérte a gyűlés által 
kiválasztott gyülekezetet. 

Ez alkalommal a következő három gyülekezet ke-
rült választás alá : Elversberg rajnai Poroszországban, 
Hayingen-Algringen Lotharingiában és Hamsau Stájer-
országban. Ézeknek viszonyairól, a központi bizottság 
nevében, ennek tagja, dr. Rogge potsdami udvari lelkész 
tett jelentést. Majd egy óia hosszat tartó előadásban 
rajzolta ezen szórványos gyülekezeteknek szemléltető, 
élénk képét, melyet csak vázlatosan adhatunk vissza. 
Alphabetikus rendet követve, szólt az előadó először a 
trieri járásban fekvő Elversbergről. Ez egyike a legsze-
gényebb gyülekezeteknek, de mely folyton szaporodik. 
A telepedők majdnem mind szegény bányászok, kik nem 
növelik az adóalapot. Ezen most már több, mint 2200 lé-
lek számára a bányahatósági alvó-terem képezi a teljesen 
elégtelen imatermet, mely még rossz időjárás alkalmával 
Ís zsúfolásig megtelik. Szakértők véleménye szerint még 
alig 3 évig használható. Ha azután elérkezik a pillanat, 
mikor használat alól kivétetik, akkor nem találkozik sem 
Elversbergben, sem a hozzá tartozó helységekben oly 
helyiség, mely felényi embert befogadhatna, pedig min-
denesetre kellend akkor istenitisztelet tartására, ha mást 
nem, vendéglői helyiséget választani. Azonban, mely ki-
számíthatlan kár származnék abból, ha a résztvevők meg 
sníkebb helyre szorulnának. A gyülekezet ugyan egy-
házias, de túlnyomólag katholikus lakossággal áll szemben, 
hol mindent elkövetnek, hogy az ottani egész vidéket ismét 
katholikussá tegyék, az egykor teljesen evangelikus Saar-
brücken és Ottweiler nevű grófságok, már nagyon túlnyomó-
lag katholikusok és a kathoüzálás folytatódik. Néhány évvel 
ezelőtt kiadta a trieri püspök e jelszót: »A saarvidéki 
kath. templomok számát meg kell kettőztetni.« E- t tudva, 
nem szent kötelességünk-e, hogy ottani ev. hitrokonain-
kat is juttassuk egy templom birtokaba ? A Gusztáv-
Adolf-Egylet segélye nélkül az ev. gyülekezet nem jut 
ilyennek birtokába, mert annyira szegény, hogy a kir. 
kormány eleinte habozott, vájjon engedélyezzen-e a tem-
plomépítésre egy 300 márkányi évi adót. 524 adózó 
közül csupán 21 nem bányász és ezen 524 közül 
437 tartozik a legalsóbb adóosztályba. Községi pótlék 
feiében az állami adó 290 percentjét, istentiszteleti 



adó fejében annak 48 és fél percentjét kell előterem-
teniök. Az 1880 márkányi egyházi adóból 720 márka 
esik a papi fizetésre, 600 márka a templom-alapra, mely 
jelenleg 9600 márkára r ú g ; azonban, eltekintve a telek-
től, melyet talán a bányahatóság fog adományozni, 
szükséges még 60—70,000 márka. A polgári község 
óhajtana ugyan segélyt nyújtani, de szintén szegény, 
azért, mivel hogy a községi pótlék nem Elversberg, 
hanem Neunkirchen javára esik. Ugyanis határában levén 
a bánya bejárarata, törvény szerint oda kell a bányákra 
eső községi pótléknak fizettetni. 

Kilátása van, hogy templomi és házi gyűjtés fogna 
az egyház részére elrendeltetni, de még ez esetben is 
elmaradhatlan a G. A . egyleteknek leggazdagabb segélye. 

(Vége köv.) Láng Adolf. 

I R O D A L O M . 
Egyedül hit általi egyházi beszéd elő- és utóimával 

írta s az 1887. aug. 27-én tartott lelkészfelavatási ünne-
pélyen a debreceni ev. ref. nagytemplomban elmondotta 
Dicsőfi József theol. tanár. A beszéd ára 12 kr. Kapható 
Csáthy Károlynál Debrecenben. Sok szónoki s költői 
erővel irott beszéd, melyet a rajta átvonuló biblicus 
szellem és erős pozitív keresztyén hit jellemez. Különö-
sen a hozzácsatolt két ima igen szép. 

A „Téli Újság65 ismét meg fog jelenni. A szétküldött 
előfizetési felhívás igy hangzik: > Minden vállalatnak próbája 
az idő. S az általam 1877-ben megindított »Téli Újság* 
ezt a próbát , a lefolyt évek alatt kiállotta. ÉvrŐl-évre 
növekedett megrendelőinek száma. S bár nyomán, több 1 
hasonló célú vállalat létesült (»Vasárnap*, »Ker. Nép-
barát*, »Prot. Népkönyvtár*, »Nach der Schicht*,) me-
lyeket örömmel üdvözölt: folytatását, mind a kiadó 
egyesület, mind olvasó közönsége kötelességemmé telték. 
A »Téli Újság« feladata most is az, hogy a mi jó 
magyar prot. népünket hitében erősítse; az egyházi és 
vallásos élet mezején tájékozza; bajaiban vigasztalja; 
mértékletességre, jámbor életre vezérelje; biblikus s va-
lódi keresztyénségre nevelje s ebben erősítse. Nem csak 
a felnőtt keresztyéneknek, hanem a kedves gyermekek-
nek is fog adni olvasmányokat. S így mind a lelkész, 
mind a tanító, saját munkáját könnyíti meg, midőn e 
néplapot terjeszti. A f. évi december havában meginduló 
9-ik évi folyamot is, így akarom minél tartalmasabbá 
tenni. Bizom azon érdemes egyházi írók szives részvété-
ben, kik e lapot mindeddig becses dolgozataikkal, egye-
dül az ügy iránti lelkesedésből támogatták. A kiállítás 
díszes voltáról kezeskedik a Hornyánszky-cég, melynek 
prot. egyházi irodalmunk eddig is oly sokat köszönhet. 
A »Téli Újság* megjelenik december, január, február, 
hónapban minden szerdán. Egy-egy szám ára 2 kr. Tíz 
példánynál kevesebb megrendelés, a postai szállítás költ-
séges volta miatt nem teljesíthető. így hát a legkisebb meg-
rendelés 10 példányra szól, melynek bérmentes megkül-
déseért 2 frt 60 kr. fizetendő, s így tovább. Tiz pél-
dányra bármely kis faluban is lehet előfizetést gyűjteni. 
Tisztelettel kérem lelkésztársaimat s a t. tanítói kart, 
hogy e közhasznú vállalatot tömeges megrendeléseikkel 
gyámolítani szíveskedjenek. Különösen figyelmeztetem a 
t. megrendelőket azon újabb intézkedésre, hogy ezután 
az előfizetési összegeket ne én hozzám, hanem a pénz ke-
zelésére is vállalkozó Hornyánszky Viktor könyvkiadó és 
nyomdatulajdonos úrhoz Budapestre, a M. T. Akadémia 
épületébe szíveskedjenek küldeni. Ugyanő fogja a netaláni 
reklamációkat is elintézni. Én a vállalatnak csakis szel-

lemi részét vezetem. Makón, 1887. október hó 15-én. 
— Csécsi Miklós, ev. ref. lelkész. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Az Irodalmi Társaságba alapító tagokul jelent-

keztek : A mezőföldi reform, egyházmegye IOO frttal, oly 
módon, hogy ez összeg után 5°/0-os kamatot fog fizetni; 
a marosi unitárius egyházkör belső emberei, oly for-
mán, hogy évenként szintén 5 fitot fizetnek a Társaság 
pénztárába. 

* Egy tanitó emlékezete. Fóthon nov. 13-án tar-
tatott meg a prot. sírkertben néhai Both István volt 
fóthi ev. ref. néptanító és ének-vezér újonnan felállított 
sírkövének ünnepélyes felavatása. A templomban tartott 
alkalmi ima után a gyülekezet harangszó mellet kivonult 
a temetőbe, hol az énekkar az »Im felkerestünk újólag* 
kezdetű gyászdalt elénekelvén, Szappanos Károly s. 1. 
mondott emlékbeszédet, egy koszorút is helyezvén az 
új sirkőre. Erre ismét ének következett, melynek elhang-
zása után Zsoldos Antal tanító és ének-vezér szavalta 
el Szappanos Károlynak alkalmi ódáját . Az ünnepély 
énekkel végződött. Az új sirkő közadakozásból épült s 
a szükséges összeget az elhunytnak tanítványai és tisz-
telői nagy áldozatkészséggel rövid idő alatt adták össze, 
dacára annak, hogy a jelen évben az egyháztagok állami 
egyenes adójuknak 64%-át fizették egyházi adóba — 
főleg az új orgona felállítása miatt. 

* Az éhező iskolás gyermekek gyámolítása ér-
dekében figyelemreméltó társadalmi mozgalom indult meg 
Budapesten, az iskolai hatóságok és a napi sajtó buzgó 
támogatásával. A mozgalom célja a szegény sorsú isko-
lás gyermekeknek élelemmel való ellátása, mert mint a 
tapasztalat mutatja, a »fényes* fővárosnak nagyon sok 
a szűkölködője, kik iskolába járó gyermekeiket még 
élelemmel sem képesek ellátni. Az elemi iskola-igazgatók 
a tanács rendeletéből összeírták azon gyermekek névso-
rát, a kik többé-kévésbé szűkölködnek élelem dolgában. 
E Szerint van az I. kerületben 354, a II-ikban 211, a 
III-ikban 235, a IV-ikben 19, az V ikben 275, a Vl-ikban 
204, a VH-ikben 321, a VlII-ikban 358, a IX-ikben 194, 
a X-ikben 229 éhező iskolás gyermek. Számuk tehát 
összesen mintegy 2400 ra rúg. De az anyag még nincs 
egész részletesen feldolgozva, nevezetesen még nincs 
kimutatva, hogy a tanulók közül ki eszik napjában egy-
szer vagy kétszer meleg ételt, ki eszik tisztán hideget, 
vagy sokszor még azt se. A főváros »jótékonysági bi-
zottságai Horváth J. tanácsnok elnöklete alatt már tár-
gyalás alá vette a szegény gyermekek ügyét, különösen 
azon szempontból, hogy minő teendői vannak a fővá-
rosnak az éhező gyermekek körül s hogy minő kapcsolat 
létesíttessék a főváros és a megindult társadalmi mozgalom 
között. A bizottság elhatározta, hogy az éhező iskolás-
gyermekek nyomorának enyhítésre egyelőre 3 ezer forin-
tot adjon ; továbbá a közönséghez felhívást intézzen a 
végből, hogy a szegény gyermekek számára adakozzék s 
egyes családok talán gyermekeket fogadnának el ebédre. 
A megszavazott pénz egyelőre az iskolaszékek között 
osztatik föl arányosan, de ha az alakulóban levő egyesület 
életképesnek bizonyul, a főváros később annak a kezébe 
teheti le a segélyezést s annak adhat szubvenciót. 
— A szegény iskolás gyermekek gyámolítása végett 
Berecz Antal leányiskolái igazgató elnöklete alatt a napok-
ban meg is alakult az új embaráti egyesület, mely 
»Gyermekbarát egyesület« címet vett fel és dec. l -én 
kezdi meg működését. A lapok melegen buzdítanak a 



gyűjtésre s f. hó 26-ára concert is van tervezve, mely-
nek tiszta jövedelme e célra fog fordíttatni. — Kétség-
kívül nemes célú törekvés és üdvös mozgalom az éhező 
gyermekek gyámolítása s mi lelki örömmel szemléljük, 
nyiltan helyeseljük társadalmunk ez újabb humanitárius 
tevékenységét. Csak két dologra kérjük az intézőket, hogy 
a könyörülő szeretet filléreit a valódi szűkölködőknek jut-
tassák, mert van ám álszegénység is, mely tolakodó élel-
mességével kijátsza a könyörületet ; s hogy a jótékony-
ságban kitartók legyenek, nehogy úgy járjon e mozgalom 
is, mint nem egy elődje hazánkban, hogy t. i. egy-két évig 
virágzik, aztán néhány évi vonaglás után elszenderül. 

* Sárosi hírek. A Szent-Andrássy-ünnepélyt, bold. 
Szent-Andrássy-Alajos emlékére, a ki tudvalevőleg eper-
jesi fő-utcai 2 emeletes palotáját a helybeli kii*, kath. 
gymnásiumnak, illetőleg a tanulmányi alapnak hagyomá-
nyozta, ezidén is kegyelettel ünnepelte meg a főgymns-
sium nov. hó 9-én. Schlott Gyula igazgató megnyitó be-
széde után Lévay István a boldogult mácenásnak ese-
ményekben gazdag életrajzát, jobban mondva korrajzát 
olvasta fel, a melyet Latkóczy Mihály tanár akalmi ódájá-
nak egy tanitó általi való elszavalása s az ismeretes »insur-
gensek riadója* fejezett be. Ez ünnepélyen a collegiumi 
tanári kar is volt képviselve. — A »Sárosmegyei álta-
lános tanitó-egylet* nov. 10-én tartotta meg a megyeház 
termében évi nagygyűlését, mely alkalommal a szép 
számmal begyűlt tanítóság előtt dr. Tergina Gyula., Sá-
rosmegye buzgó tanfelügyelője »az osztatlan népiskola 
hivatása és jelentőségéről* értekezett. Ritka szakérte-
lemmel s világos tapasztalati ismerettel emelte ki a há-
rom csoportra való felosztásnak előnyeit s a közgyűlés 
egyhangú hozzájátulásával a tartalmas értekezésnek az 
az egylet költségén való kinyomatása elhatároztatott. — 
Utána Kalóczy József eperjesi tanító s egyleti elnök »a 
tanító-egyletek célja és hivatásáról« értekezett, kiemelvén 
azt, hogy az egyleti működés a tanító önművelését se-
gíti elő s neveli a testületi szellem erejét és befolyását. 
E derék egylet tanfelügyelőnk kezdeményezésére alakult 
meg, s máris tiszteletreméltó működést kezd kifejteni. 
A helybeli evang tanító-képezdét Fabriczy és Gamauf 
tanárok, központi választmányi tagok, képviselték. Az 
egyleti működés egyszerűsítése céljából 3 körre osztatott 
a megye tanítósága, u. m. az eperjesi központi, a kis-
szebeni s a bártfai fiók-egyletre. — E hó 13-án ev. ref. 
istenitisztelet tartatott Eperjesen, a tanító-képző termé-
ben, mely alkalommal Kovács Béla abauj-vajkóci lelkész 
Zsid. 13. 8. felett erőteljes hangon megható, szép be-
szédet tartott. Az istenitisztelet végével az úrvacsorát 
is kiszolgáltatta az eperjesi és környékbeli ref. híveknek. 
A szófiai prot. gyülekezet emléke ébredt fel lelkemben, 
a midőn a ref. testvéreket »lélekben és igazságban*, a 
vallásos buzgóságtól áthatva láttam imádni az Istent és 
vallani a Jésus Krisztus drágán megváltott evangyélio-
mát. Ez alkalommal elvileg az esperesi ev. ref. fiókegy-
háznak megalakulása is mondatott ki, a melynek ügye a 
közgyűlés egyhangú határozatából a megerősítés s erkölcsi 
és anyagi támogatás céljából legközelebb a nm. és fő-
tiszt. konvent elé kerül. Gondnoknak Both Gyula, eper-
jesi törvényszéki bíró választatott meg. — (sz.) 

* Gyászhírek. Acs Gedeon csúzai (Baranyam.) lelkész, 
a reform, papság egyik kimagasló műveltségű tagja, 
egy világlátott, de visszavonult életet folytatott ember, 
a napokban hosszas betegeskedés után elhunyt. Nekro-
lógját valamelyik ismerőse tollából örömmel veszi a 
szerkesztőség. Áldás és béke poraira I — Lapunk zárta-
kor veszszük a lesújtó hírt, hogy Kolosy Elvira ismert 

iróné, a Zsoltároknak hivatott magyar tolmácsa, kinek 
szép zsoltárfordításaiban olvasóink is annyiszor gyönyör-
ködtek, f. hó 18-án hosszas betegség után gerinclobban 
elhunyt. Temetése holnap, nov. 20-án lesz az üllői-úti 
korház kápolnájából. Béke poraira ! 

Í M HIRDETÉSEK. jjj! 

A tiszántúli ev. ref. egyházkerület nagy-szalontai 
egyházmegyéjében levő köte-gyáni lelkészi állomásra. 

Évi javadalom egyházmegyei értékelés szerint : 
1022 frt, mely 42 frt készpénzből 55 köböl gyűlt búzá-
ból, 30 köböl aljgabonából, 36 hold szántóföldből, 19 hold 
legelőilletőségből, 12 öl tűzifából, 6 szekér széna 30 frtra 
számított váltságdíjából és stoláréból kerül ki, úgy hogy 
ezen állomás Il ik osztályú. 

Elválasztott lelkész állomását 1888. április 24-ikén 
foglalja el és hivataloskodása első évében, kegyeleti 
átalányul 400 frtot fizetni köteles, valamint az egyház-
megyei gyámintézetnek is kötelezett tagja. 

A szabályszerűen fölszerelt pályázati kérvények f. 
évi december 20-ig, n.-szalontai ev. ref. egyházmegye 
esperesi hivatalához N.-Szalontrára küldendők. 

Debrecen, 1887. november 15. 
lE^evész ZBálint, püspök. 

-b~> A A A '-L1-
A beregi ev. ref. egyházmegyébe kebelezett kap 

danói egyház lelkészi állomására. 
Ezen egyház lelkészi jövedelme életneműek*, szántó-

föld-, rét-, legelő-, tűzifa-, stóla-illetményekből 600 frtra 
számítható s így a IV-ed osztályba tartozik. 

Itt a templomi és temetési éneklést a lelkész végzi, 
mivel nem hitfelekezeti, hanem állami tanító van alkal-
mazva. 

Pályázni óhajtók felszerelt kérvényeiket f. évi de-
cember hó 7-ig bezárólag a »beregi ev. ref. egyházme-
gye esperesi hivatalához* Barabásba (Beregm. postahely) 
küldjék. 

Debrecen, 1887. nov. 15. 
I K é T r é s z B á l i n t , püspök. 

X - ^ - A . s ^ T -
A szarvasi ág. hit. ev. főgymnásiummal kapcsolt 

tanítóképző-intézetben a modern nyelvek s mellesleg az 
egyházi zene tanszéke megürült. 

Ez állomással évi 800 frt fizetés jár, heti 18 — 20 
tan-óra kötelezettségével. 

Ágost. ev. hitv. pályázók, kik oklevéllel már bír-
nak, vagy szabott időben azt megszerzik, állandósításra 
kilátást nyernek. 

A pályázni akarók fölszerelt folyamodványaikat f. 
évi december 20-ig alólirotthoz intézzék. 

Szarvas, 1887. november 15. 
Áchim Ádám, 

I — 2 békési ág. h. ev. esperes. 

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

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: D r , Sa J . l a . g r i 2v£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 : 
X. ker. Kinizsy-utca 29. sz. 1. em, 

Előfizetési dij: 
Helyben házhozhordással s v idékre postai küldéssel 
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 

kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban. 

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

külön 30 kr. 

Teljes számú példátriyokikial mindig: szolgáilhatunk, 

Protestáns egyházi és iskolai tőkék kezelése. 
Két évtized óta sokszor felhangzik a panasz, 

hogy az a föld, melyet ez előtt ezer évvel a 
nemzet ősei szereztek, az apák ezer éven át 
ügygyel-bajjal megőriztek, idegenek birtokába 
megy át. A panasz — fájdalom — nem épen alap-
talan. Hanem az is igaz, hogy ezen a bajon se-
gíteni nem a jProtest. egyházi és iskolai lap* 
van hivatva. Elég e lapnak a hit, az erkölcs, a 
szellem, a tudomány felett őrködni; az anyagiak-
kal foglalozzanak mások. 

De mégis, talán nem vétünk, ha néha-néha 
az anyagiakra is felhívjuk e lapok t. olvasóinak 
figyelmét; hiszen mint az emberi szellem, ha 
anyagi burka elbetegesedik vagy épen összedől, 
hatálytalanná válik : úgy általában a szellemi, 
valláserkölcsi intézményeknek szükségük van, ha hi-
vatásukat be akarják tölteni, anyagra és pedig 
egészséges anyagra. Miért "ne foglalkozhatnánk 
tehát az anyagiakkal is? De meg a magyar hazá-
nak földje kit érdekel inkább első sorban, kit 
csatol ehhez a nemzeti érzületnek erősebb és ben-
sőbb köteléke, mint szeretett magyar protestáns 
egyházunkat? Miért ne tennénk meg mindent a haza 
földjének visszafoglalása érdekében ! ? Pedig tehe-
tünk mi is valamit. Darabonként vették ki a 
nemzet fiainak kezéből a haza földjének egy jó 
részét, darabonként lehet és kell azt vissza is 
foglalni vagy legalább a veszőfélben levőt meg-
menteni. Hódítson vissza ki-ki annyit, a meny-
nyit tud. 

Én egy jó darabra nézve teszek javaslatot. 
A hazai tizenegy — vagy az erdélyi szá-

szokat elhagyva — a hazai tiz protestáns egy-
házkerületnek s az ezek felügyelete alatt álló 
közép- és felsőbb tanintézeteknek ma már tisztes-
séges vagyonuk van, már persze a mi szegény-
ségünkhöz képest, nem pedig az esztergomi ér-
sekség birtokaihoz mérve a mi vagyonkánkat. 

Ma már, ha az említett tiz kerület és iskolák 
ingó vagyonát összeadnók, szép kis összeg kere-
kednék ki belőle. Van egy kis egyházkerületi, 
főiskolai, államsegélyi, missziói, gyámegyleti pénz-
tárunk 20 — 50—100 — 200 ezer forintocskával, 
van Erdélyben legalább egy kis dézsmaváltsági 
alaptőkénk, talán másfél millió forinttal, van min-
denik protestáns egyháznak egyetemes közalapja, 
pár száz ezer forintocskával, és ezek az aránylag 
jelentékeny összegecskék hol, s miben vannak? Ta-
karékpénztári betétekben, takarékpénztári vagy 
más fajta részvényekben, záloglevelekben s ilyes-
félékben. 

Nem jobb volna ezeken a haza földjéből 
egy egy darabkát visszafoglalni ? Tudom, hogy 
kis darabocskák lennének azok a mi ilyeténké-
pen szerzett birtokaink az elveszett területekhez 
képest, de még is foglalnánk vissza földet a haza 
kiilömbö'ző részein. 

Azután meg őszintén szólva, nem is egészen 
Balambér avagy Árpád atyánk honfoglaló szelleme 
diktálja soraimat; első sorban nem a földbirtok-
szerzési buzgóság hevíti keblemet, hanem egyházi 
és iskolai vagyonunk biztosítása iránti érdekeltség. 
Nem akarok valami tőzsdei lehangoltságot vagy 
épen nagy ijedséget előidéző cikket világgá bocsá-
tani, nem célom egyik vagy másik részvény s 
záloglevél jó hírnevét, becsét kisebbíteni; nem 
mint börziáner írok, hanem mint olyan ember, ki 
az életből s a mult századok regéiből tanult, 
tapasztalt egyet-mást. 

Mi az a papir, akár ha az van rányomatva, 
hogy bankjegy, akárha az, hogy részvény vagy 
záloglevél? Egy óra alatt megsemmisíthető, vagy 
legalább igen jelentékenyen megsemmisíthető va-
lami. Még lézeng közöttünk élők között néhány 
ember, a kik kétszer értek olyan időt, hogy 
kezükben a bankjegy vagy négyötöd részben 
vagy teljes mértékben értéktelenné, cifrapapi-
rossá változott; olyanok pedig nagyon is sokan 
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lézengenek közöttünk, a kiknek tárcájuk egykor 
tele volt különféle nevezetű értékpapírokkal: most 
pedig — megfordulván időközben a világ, s a 
tőzsde kereke, rongygyá változott vissza zsebükbe 
az egykori értékpapír. Rongyból lettél, rongygyá 
lettél! 

Hogy vannak-e most fekete pontok a politi-
kai élet egén avagy nincsenek? én bizony nem 
tudom, nem kutatom, nem kenyerem az azzal 
való foglalkozás; de azt tudom, hogy már bölcs 
Salamon megmondotta, hogy nincs semmi új dolog 
a nap alatt (többek közt a jelen cikkekben levő 
gondolatok sem ujak ám) és hogy a mik egyszer 
megtörténtek, azok ismét megtörténhetnek. Ugyan 
vessenek számot kerületeink és főiskoláink, mily 
zavar állana be életükben, ha ismét oly idők kö-
vetkeznének be, melyekben az ős rongy szelleme 
kétes kimenetelű harcot indíthatna a mondern ér-
tékpapírok géniusza ellen? 

Tudom hogy nagy előny,nagy kényelem egyes 
emberre is, közintézetre nézni is, ha pontos költ-
ségvetési előirányzatot készíthet, ha mielőtt át-
lépné az új év küszöbét, kiszámíthatja úgy szól-
ván egy krajcárig az azon évi bevételeit s kiadá-
sait, kijelölheti biztosan azokat a napokat, melye-
ken az előirányzott összegek kezei közé befolyan-
danak. Igen, de mikor meg mozdul a világ, ha-
lomra dőlnek a kártyavárak, csak a földbirtok az, 
mely, ha mozog is, de nem semmisül meg. 

De különben hagyjuk a tőzsdét s a világtör-
ténelmi nagy mozzanatokat, tekintsük a világot a 
maga rendes csendes folyásában s tekintsünk be 
egyházaink, főiskoláink archívumaiba, ezekben is 
találunk adatokat, melyek bennünk a fentebbiek-
kel rokon gondolatokat költenek. Két-háromszáz 
év alatt sok szép alapítvány s adományozás téte-
tett protestáns egyház és iskolai célokra; a jegyző 
könyvek híven elbeszélik: ki mennyit s mily cé-
lokra adott, az illető testület azon alapítványok-
nak örök időkig a kitűzött célokra leendő for-
dítása iránt miként intézkedett, és most, mi ké-
sőbbi nemzedék, ha vizsgáljuk azon alapítványok 
történetét, mit találunk? azt, hogy — eltekintve 
az erőszakos megraboltatásától egyházunknak s 
iskoláinknak, — azok a nemes célra alapított 
aranyok, ezüstök, annál inkább papírpénzek egy 
jó része elolvadozott, az idők folyamában elfoly-
dogált; de a melyek földbirtokban adattak, azok 
legnagyobb részt megvannak s a kitűzött célokra 
jövedelmeznek ma is. A mi az ember markába, 
zsebjébe belefér — ha tízezrekre menő érték ís 
az, — könnyebben elkallódik, mint egy ioo fo-
rintos szőllő, vagy egy-két hold szántóföld. 

S a történelmi argumentum mellé, hozhatok 
fel egy lélektanit is. Nem tudom úgy áll-e ez 
minden népnél, de a magyarnál úgy igaz, a mint 

mondom. Ha az embernek készpénz vagy pénz-
értékű papírpénz van a keze között, könnyebben 
költ, gyorsabban elhatározza magát bizonytalan 
kimenetelű vállalatokra, s ha kivált egy kissé 
könnyelműbb természetű, haszontalanságokra, ké-
nyelemre is könnyen kidobja a százakat, ezre-
ket ; de földbirtokát nemcsak hogy nem sze-
reti csonkítani, sőt ahhoz mindig van valami 
kikerekíteni, hozzácsatolni valója, úgy hogy a 
földbirtok még- a kevésbbé takarékos s szerző 
embert is takarékosságra, vagyona öregbítésére 
készteti.*) S ezt nemcsak egyes embernél, de még 
egész testületnél is tapasztaljuk. Boldogult b. Bal-
dácsy földbirtokban tette alapítványát hazai pro-
testáns egyházunkra és az alapítvány alig hogy 
átszállott egyházunkra, azonnal még 200,000 frt 
értékű földbirtok vásároltatott hozzá, mert hát 
különben nem lett volna az alapítványi bírtok 
egy részének alkalmas fekvése, nem lehetett 
volna gazdálkodási célra jól berendezni. Igaz, 
hogy 9—10 évig nélkülözte egyházunk azon ala-
pítvány jövedelmeit, mert hát ebből kellett a vé-
telárt kifizetni, illetőleg kell még fizetni annak 
egy kis hátralékos részét, de egy-két évet kibír-
tunk, s törzsvagyonunk szaporodott pár százezer 
forinttal. 

A budapesti református gymnsaiumnak az 
egyház egyik volt hű tagja hagyományozott ez 
előtt pár évtizeddel mintegy 30,000 frtot, csak 
hogy nem készpénzben, hanem egy pesti ház el-
adási árának egy részében. A házat megvette a 
pesti egyház maga, vagyis a ház árából a nem 
őtet illető részt kifizetgette az alapítványi ház két 
évtizedes jövedelméből és most birtokában van 
egy 60—70,000 frtos háznak. Ha készpénzben 
kapta volna az alapítványt, azonnal élvezetébe lé-
pett volna, az igaz, az alapítvány jövedelmének, de 
az alap maradt volna eredeti mennyiségében : így 
a fekvő birtok aquirálásra késztette az egyházat, 
s pár évtizedi nélkülözés legalább is megkettőz-
tette az alapítvány összegét. 

Van egy harmadik példa is, ugyancsak a 
közel időkből. Talán még 10 éve sincs, hogy 
egy elhunyt protestáns úr a pesti főiskolának 
mintegy 900 hold birtokot hagyott. Csak hogy 
ezen birtok egy részéhez más is formált s pedig 
jogosan igényt, mintegy 40,000 frt erejéig. Ha 
az alapítvány készpénzben tétetett volna, mi lett 
volna természetesebb, mint hogy az alapítványt 
kezelő egyházi testületek kiadták volna az ala-

*) Érzem hogy ellenmondás van a most mondot tak és a cikkem 
eleje'n mondottak között, mert hiszen a földbirtokosok könnyelműsége, 
bő költekezése ju t ta t ta hazánk földjének jelentékeny részét idegenek 
kezébe; de ne feledjük, hogy 1848 után ú j korszakba léptünk, új 
világ keletkezett körülöttünk, s mint minden születés, úgy egy újkor 
születése is megváltoztatja egy időre a természet rendes folyását. Kizök-
ken minden a rendes kerékvágásból. 



pítványi összegből a jogosan követelt 40,000 ftot; 
minthogy azonban az alapítvány földbirtokban ada-
tott, ahhoz pedig a magyar ember — mint mon-
dám -— szívósan ragaszkodik, megtartotta az illető 
egyházkerület s egyháztanács az egész alapítvá-
nyi földbirtokot, egy másik pénztárából kölcsön-
vett 40,000 frtot, azzal kielégítette az illető örö-
köst, a kölcsönt pedig törlesztgeti 30 éven át az 
alapítványi birtok évi jövedelmének egy negyed-
részével. Igy élvezi is az alapítvány jövedelmét, e 
mellett a 30 év lefolyásáig 40,000 frttal szaporítandja 
törzsvagyonát. 

Ilyen a földbirtok. Takarékossá, mondhat-
nám kapzsiakká tesz az embereket, míg a kész-
pénz kisebb-nagyobb mértékben könnyelműen 
költőkké. Én csak a magam köréből hoztam fel 
példákat, de a t. olvasók kibővíthetik e példákat 
sok számossal, csak gondolják el, vagy a levél-
tári s jegyzőkönyvi adatokból olvassák ki, hogy 
mily különböző sorsa volt a közintézetekre kész-
pénzben és a földbirtokban tett alapítványoknak. 

Tudom, hogy a fekvőségek kezelése sok 
gonddal és bajjal jár, tudom, hogy azok jövedel-
meinek hullámzására, tehát a költségvetés biztos-
ságára a gazdálkodási körülmények hatást gyako-
rolnak, de még sem látom az e tekintetben fel-
merülő bajokat, akadályokat a kézpénzbeli vagyont 
fenyegető veszélyekkel, esélyekkel arányban. 

Nem új dolgokat beszélek, és nem is saját 
bölcseségemet hirdetem, hanem támaszkodom 
méltó tekintélyre: a dunamelléki reform, egyház-
kerület kiváló pénzügyi tekintélyekkel dicsekedő 
közgyűlésének alig öt évvel ezelőtt hozott hatá-
rozatára, a mely szerint az egyházkerület felügye-
lete alatt álló nagyobb tőkék fekvő birtokokban 
lettek volna elhelyezendők. Tétettek is erre nézve 
már lépések, de azután — legalább egyelőre — 
ismét másként látták jónak a hozzáértők intéz-
kedni. Ez újabb intézkedés kedvező eredményét 
nem akarom kétségbevonni rövid három négy 
év tapasztalat után, de messzebbre tekintve, a jövő 
bizonytalan voltára gondolva, újból és újból fel 
merül lelkem előtt azon kérdés: nem volna e 
célszerű a rendelkezésünk alatt álló összegekkel 
hazánk földének egy részét visszahódítani. 

Balambér. 

Száz év a pesti evang. egyház életéből. 
Múltkor már jeleztük Doleschall Sándor, pesti né-

met evang. lelkész becses monográfiájának *) megjelenését, 
melylyel a tudós szerző a 100 éves jubileum alkalmá-
ból gyülekezetének kedveskedett és a hazai egyháztörté-

*) Das erste Jahrhundert aus dem Leben einer liauptstádtischen 
Gemeinde. Alis Veranlassung des hundert jáhrigen Bestandes der Pester 
evang. Kirchengemeinde geschildert von A. Doleschall Pfarrer der 
deutschen evang. Gemeinde daselbst. Budapest, Franklin-társulat , 1887. 
184. 1. Ára 1 frt . 

neti irodalmat gazdagította egy becses könyvvel. Néme-
tül nem olvasó közönségünk kedvéért s hogy az érdek-
lődőszakkörök figyelmét ráirányozzuk, elmoudjuk röviden 
a könyv alapján a pesti evangelikus egyház százévi tör-
ténetét. 

Vezérfonalunk 4 időszakra osztva az egyház mult 
ját, elsőben az alapítástól a templomépítés befejezéseig 
(1787- 18u) , a másodikban ettől az ötvenéves jubi-
leumig (181 r—1837), harmadikban a gyülekezetek külön-
válásáig (1837—1854), a negyedikben ettől napjainkig 
lefolyt eseményeket rajzolja. 

Il-ik József korát megelőző időkben Pesten alig 
volt evangelikus ember, mert protestánsnak megtelepedni, 
házat vagy birtokot szerezni a mostani főváros terüle-
tén nem is volt szabad. I. Lipótnak 1703-ban kelt ki-
váltság-levele Buda és Pest városainak megtiltja, hogy 
polgáraik közé az igaz és igazhitű róm. kath. vallással 
ellenkező hitűeket bármi szín alatt befogadjanak vagy 
megtűrjenek. Az 178i-iki türelmi pátens jobb idő hajna-
lát jelenté: egyre-másra keletkeztek a protestáns hitköz -
zségek az országban, és egymás után kerültek Pestre ev. 

; vallású polgárok is. Akkor ülte meg feltámadását a pesti 
evang. hitközség is. Feltámadását, mert nem kétséges, 

j hogy a reformáció első napjaiban Pesten is volt evang. 
hitközség. A török hódoltság alatt terjedhetett a refor-

1 matió, de Budaváravisszafoglalása után a jezsuiták jöt-
tek a városba és kiolták a protestantismust. De a pátens 
után folyton nőtt a protestánsok száma és Pongrácz Boldi-
zsár az egyesült pest-békési esperesség felügyelője, az iglói 
Liedeman J. S. egy tekintélyes kereskedő, ennek társa 
Garai Samu, továbbá Glosius Sámuel, Schedius Lajos stb. 
1786-ban megtehették az első lépést a hitközség megala-
kítására. Nagy és üdvös szerepe jutott az alapításban gróf 
Beleznay tábornok özvegyének, szül. Podmaniczky Anna 
Mária bárónőnek, e kiváló szivjóságu úrnőnek,kinek szalon-
jában gyűltek össze az ev. hitsorsosok, maga pedig pénz-
zel és lelki buzgósággal mindent megtett, hogy az egy-
házközség megalakuljon. A megalakulást engedélyző ok-
irat 1786. jul. 17-én kelt s nem sokára rá felügyelő s gond-
nok választatott és néhány tagból álló presbyterium-féle 
szerveztetett. A fiatal egyház első lelkészeü! Molnár Jánost 
hívta meg Radványból, ideiglenes imaházul a kalap- és 
lipót-utcai sarokházat bérelte ki. Az 1790/91-iki budai 
országgyűlésre már annyi evangelikus jött össze, hogy 
a kalap-utcai imaház szűknek bizonyult. Az 1790/91-iki 
vallásügyi törvény pedig országszerte törvényes alapra 
helyezte a protestánsok ügyét. Gyűjtést indítottak új 
templom építésére, melyre a gránátos kaszárnya mögött 
(a mai helyen) kaptak telket. Az adakozást gr. Belez-
nayné 10,000, gróf Teleki Józsefné 1300, herceg Coburg 
főhadparacsnok 500 forinttal nyitják meg. A 17,000 fo-
rinton emelt imaház és iskola felavatása 1794-ben tör-
tént. A mai templom alapkövét 1799-ben tették le 
s az eredeti díszes terv egyszerűsítésével 1811-ben 
avatták fel. A tanításról csak 1798-ban kezdtek gon-
doskodni. E téren nagy érdemei vannak Schediusnak, 
ki Prágában született, Németországban végezte böl-
csészeti és irodalmi tanulmányait s később maga is 
egyetemi tanárrá lőn. Mint lelkes protestáns, igen 
sokat tett a pesti egyházközség iskolájának felvirágoz-
tatására. 1799-ben történt, hogy a hit község anyagi erők 
hiánya miatt kénytelen volt iskoláit bezárni. A hivek, 
mint már annyiszor, ismét megnyitották erszényüket. 
Beleznay tábornokné és Horváth Jakab, a Grassalkovicsok 
jószágigazgatója, egyenkint 2000 frtot, Schedius pedig 
1000 frtot adományozott az iskola felállítására és tanító fize-
tésére. Az új iskola csak 1811-ben kezdett szervez-



tetni s bár Liedemann Sámuel ismét 5200 frtot gyűjtött, 
mégis oly nagy volt a pénzhiány, hogy az építkezést 
már-már be kellett volna szüntetni, ha a következő év-
ben újabb adományok nem jönnek, mihez a nemesség 
adott 9550 forintot, a kereskedői osztály 6494 forintot, 
a többi polgári osztály 2500 frtot, Telekyné szül. Róth 
Johanna külön 1500 frtot, ki ugyanezen évben meghalt 
s végrendeletében újabb 5000 forintot s egy arany kely-
het hagyományozott a pesti evang. egyháznak. Később 
Liedemann lelkes felszólására újólag 6000 forint gyűlt 
össze iskolai célra. 1815. május havában az iskola már 
felszenteltetett s Krick tanítóvá, Hoffmann Péter igazga-
tóvá választatott. Az iskolában ekkor három nyelven 
tanítottak: magyarúl, tótul és németül. 1815 végén 
már négy tanító működött az iskolában. Ekkor már 
egy külön leányiskola eszméje is felmerült. 

1819-ben meghalt Balogh Péter, a magyarországi 
evang. egyház főfelügyelője s ugyanezen év november 
28-án Molnár is, kinek az egyháza érdekében kifejtett 
túlságos munkálkodás ásta alá egészségét. Csak kevéssel 
halála előtt hívta maga mellé kisegítőül Kollár Jánost, a 
ki jeles szónok, alapos tudományú ember, de fanatikus 
tót-érzelmű volt. Ugyanekkor József nádor harmadik 
nejének, az evangelikus Mária Dorottya Württembergi 
hercegnőnek kívánságára rendes második lelkészt is válasz-
tottak Kalchbrenner József személyében. Ez időtájt any-
nyira javultak az egyház pénzügyei, hogy a iskolák na-
gyobbítása és a gimnázium megalapítása is határozatba 
ment. A hívek száma is folyton szaporodott s a tótok 
és a budaiak is külön iskolát kívántak. 1821-ben felállí-
tották a mai gimnázium alsó osztályait. Ugyanekkor 
az egyház saját énekes könyvet is készíttetett Kalchbren-
ner és Schedius közreműködésével. 1822-ben a már 
meglevő épületre második emeletet építtetetett 42,823 fo-
rinton. A mily arányban nőtt az egyház híveinek száma, 
ugyanoly mértékben fokozódtak az egyenetlenségek a 
magyar, német és tót tagok között. Ez utóbbiak azon 
panaszkodtak, hogy az egyház Kalchbrennerben oly em-
bert alkalmazott, ki a tót nyelvet nem bírja s lelkészül 
Kollárt kívánták. Ebben viszont a németek és magyarok 
látták veszélyeztetve érdekeiket. Tiz évig tartottak a vi-
szás állapotok. Küldöttségek, békekisérletek, egyházható-
sági közbelépések csak növelték a feszültséget, melyet 
különösen a tótok élesztettek, kik Kollárt Önhatalmúlag 
rendes lelkészükké választották, külön inspectort és cu-
ratort állítottak be, külön pecsétet használtak stb. Végre 
1834-ben az udvar királyi biztos gyanánt Iekiidte Rad-
vánszky Antalt , kinek sikerült a viszályokat kiegyen-
líteni oly módon, hogy az egyház egysége fentarta-
tolt, de három nyelvű isteni tisztelet rendeltetett el. 
Az egész egyházi vagyon, templom, paplak, iskolák, 
pénzalapok, iskolai alapok közöseknek nyilváníttattak, 
úgy szintén a terhek is. Megállapíttatott a lelkészek, 
felügyelők, curatorok stb. választási módja és hatásköre 
s több efféle. Ez alatt a magyar hívek száma is egyre 
növekedett és szükségessé vált egy magyar káplán alkal-
mazása is. Az ezen célból korábban megindított gyűjtés 
csak 854 frtot eredményezett, úgy, hogy a magyar káplán 
alkalmazásának eszméjét egyelőre el kellett ejteni, most csak 
annyit tehetvén a magyarság érdekében, hogy 1834-ben 
az évenkint tartatni szokott 4 magyar isteni tiszteletet 
16-ra emelték. 1836-ban, Kalchbrenner halála után, Láng 
Mihályt választották lelkészszé, a ki 40 évig szolgálta e 
minőségben az egyházat. 1837-ben annyira megjavultak 
az egyház anyagi viszonyai, hogy Székács Józseffel a 
régóta tervezett magyar lelkészi állást is betölthették, 
miután előzőleg a fenntartására szükséges alapot, az 

osztályadó behozásával előállították. Ünnepélyes beikta-
tása 1837. november 11-én történt, az egyház 50 éves 
jubileuma alkalmával. Az egyház ekkor már 4000 hívet 
számlált s 12 tanítót alkalmazott iskolájában. Tőkéi 
25,000 forintra rúgtak, adósságai ellenben 2900 forintra 
szálltak le. A kedvező anyagi viszonyok megengedték 
azt is, hogy a lelkészek fizetése jelentékenyen fölemel-
tessék. 

Az ötvenéves jubileumot követő időszak a gyor-
sabb, de sokszor nagy nehézségekkel fejlődés ideje, mely-
ben a magyarság Székács vezetése alatt lassanként ve-
zérszerepre jut. 

Mindjárt az 1838-iki nagy árviz nagyon megviseli, 
de újabb gyarapodáshoz is juttatja a közös egyházat. Az 
árviz utáni tervszerű recoastructio alkalmával az egyház a 
nádor támogatása folytán 1839-ben azon 2200 Q] öles telek-
hez jut ingyen, melyen ma a tót egyház temploma, pap-
laka és iskolája áll. 1838-ban iskolai bizottságot szervez, 
mely az iskolaügyet egyöntetuleg vezette, külön tanter-
vet készített, mely a pesti evang. iskolákban egész 
1842-ig fennállott, mikor a Zay-Ugróczi tantervet az 
egyet. Konvent az evang. iskolákban általánosan életbe 
léptette. E közben a szorosan egyházi ügyek is halad-
tak. Mária Dorottya főhercegnő kívánságára Budán Taub-
ner 1838-ban udvari prédikátorrá ordínáltatott, és minden 
második héten istenitiszteletet taitott a nádor palotájában 
berendezett imateremben, hova a budai evangélikusok 
szabadon bejárhattak. Erre a budai hívek kezdtek össze-
szedelőzködni, végrehajtó-bizottságot szerveztek a közös 
Konvent felügyelete alatt s midőn Taubner 1843-ban 
leköszönt, a legnagyobb buzgósággal támogatták a kegyes 
főhercegnő azon tervét, hogy Budán önálló evang. egy-
ház szerveztessék. A lelkészi fizetés alapjára 8400 frt 
alapítványt tett (úgy hogy mig élt, ennek kamatjai (420) 
az alaphoz csatoltattak, mert a megfelelő összeget a lel-
késznek évi járulék alakjában ő ki fizette), 4200 frtot 
özvegyárva alapul adott, s a templom építéséhez 1050 frt-
tal járult. A budai hitsorsosok ajánlataival is támogatott 
egyházszervezés gyorsan létesült, úgy hogy még ugyan-
azon évben, 1843-ban, megválaszthatták első lelkészüket 
Banhofer György személyében. Az 1843-ik évről még 
két figyelemreméltó esemény jegyzendő föl: a külön 
esperességgé alakulás és a nyugdijintézet megalapítása. 
Az evang. egyházban hagyományos bölcs szokást, Pozsony, 
Sopron stb. példájára, a lélekszámban folyton erősödő 
pesti gyülekezet is megtartotta, külön esperességgé szervez-
kedett. A közös Konvent elnöke esperességi felügyelői 
jogokat nyert, a gyülekezetnek hivatalra legidősbb lelké-
sze esperesi jog- és hatáskör élvezetébe lépett. Első espe-
resük maga Kollár J. volt, ki 1843 jan. i-én kezdi meg 
esperesi működését. A nyugdíjintézet megalkotására a 
Schedius-ünnep szolgált alkalmul, mikor a hívek 2167 frt 
adományával megvetettik az alapja, s az 1846 statútu-
mokkal megkezdődik működése a jelenleg is fennálló 
lelkészi tanári közös és virágzó nyugdíjintézetnek. 

A negyvenes évek közepétől egész a teljes különvá-
lásig szomorú belvillongások dúlják a három—egy egy-
ház beléletét. A villongás szítói most is a tótok, a ma-
guk separatisticus törekvéseikkel, kik ellen a magyar és 
német ajkúak valóságos véd- és dacszövetséget kénysze-
rülnek kötni 1850-ben. 1852-ben megszűnik az eddigi 
közös anyakönyv, mindenik gyülekezet különanyaköny-
vet kap, a régit pedig a német lelkész kezében hagyják ; 
1853-ban a szlávok már a közös világi hivatalnokok 
választásában sem vesznek részt s mivel ez időben a 
Hwizdák-féle örökségben tekintélyes vagyoni erősödést 
nyertek, merészen hozzáfogtak rég vitatott eszméjük meg-



valósításához, t. i. a kerepesi-uti teleknek, mely pedig 
a közös egyháznak volt adományozva, kizárólagos bir-
tokba vételéhez. Elkezdtek a becses telken önhatalmú-
lag építkezni : már az iskola falai magasan álltak, mire 
a közös Konvent az építkezést karhatalommal betiltatja. 
Az erős fellépés hatot t ; másfél évi gondolkodás és függő 
helyzet megpuhította a tótokat, s meggyőzte a magyar-
német félt is a felől, hogy a békés kiilönválási kiegye-
zés ideje elérkezett. Az egyesség szerint, mely 1854-ben 
köttetett, a szláv hitközség önálló és külön gyülekezetté 
vált, a kerepesi úti telket kizárólagos tulajdonul nyerte ; 
ellenben lemondott a közös templomban, is.kolákban, pap-
lakokban, egyházi és iskolai alapokban lévő minden 
vagyonhoz való jogáról s ezekért kárpótlásul a kerepesi 
telek mellett még 12,600 frt végkielégítést kapott. 

E gyászos villongások ideje alatt' az iskolaügy 
nagyon megszenvedett, mit a közbeeső szabadságharc 
s a nyomába lépett szomorú politikai viszonyok még 
tetőztek. A Thun-rendszer követelményének nem tudott 
eleget tenni az eladósodott gyülekezet, melynek terheit 
a kiegyezéssel elvállalt újabb tartozások egész az elvi-
selhetlenségig növelték. Az iskolai alapot is súlyos adós-
ságok terhelték. Kénytelenek voltak az iskolában reduc-
tióhoz folyamodni és 1854-ben a két felső osztály meg-
szüntetésével IV oszt. középiskolává összeszorulni. 

De hol legnagyobb a baj, ott van legközelebb az 
isteni segedelem. A pesti egyház is tapasztalta ezt. Ez 
időben kapta egyfelől a Glosius-Artner Karolina-féle 
alapítványt, melyből a nyugdíj-alap ís tekintélyes járu-
lékot nyert, a hagyaték főrésze pedig 3 tanszék dotá-
lására fordíttatott a pesti, 2 a soproni és 2 a pozsonyi 
gymnasiumban. Más felől ekkor támadt az egyháznak 
Székács és Liedemann Fr.! buzdítására azon 12 apostola, 
kik a tótoknak való tartozást ezer-ezer fitjával kifizették. 
Sőt nemes példájuk által mások is felbuzdulva, újabb ál-
dozatok árán újabb alkotások létesültek. A kormány 
újabb rendelete, hogy minden gimnázium mellett leg-
alább 3 tanítóval ellátott elemi iskola szerveztessék, a 
fokozódó buzgóság által aránylag elég könnyen teljesít-
tetik. A vagyoni helyzet javítására is fontos lépések té-
tetnek : Mária Dorottya halála után megszűnvén a régi 
terv ellenzése, boltokká alakítják az iskola és paplak 
földszinti helységeit, majd rendes questori hivatalt szer-
veznek, mely az egyházi adózás rendezése és nyilván-
tartása által az egyház jövedelmeit jelentékenyen fokozta. 

E közben a kiilviszonyok kedvezése is befolyt az 
egyház gyors felvirágzására. A patentalis mozgalmak, or-
szágszerte fokozták a protestánsok buzgalmát. Pest vá-
rosa 1860-tól kezdve községi segélyben részesíti a gyüle 
kezetet, Székács kezdeményezésére megszerzik a kato 
nai kincstártól a még hiányzó telek-részt (a mostani 
díszterem helyét) s az így nyert helyen egy díszes iskola 
építését határozzák el. Kivetések, adományok, kölcsön-
műveletek segélyével 135 ezer frton felépítik 1864-ben 
az új gymnasiumot, mi által az eddig is jó hírnevű 
iskolák, alkalmas helyiségek birtokában, rendkívül láto-
gatottak lettek. A szorosan vett egyházi élet terén is 
üdvös haladás mutatkozik. A régi nyugdíj-intézet újjá-
szerveztetik, 1858-ban legényegylet alakítattik, a hitok-
tatás rendezése munkába vétetik, a »Tabitha« jotékony 
nőegylet megalakul, második német papság szerveztetik 
(1874), szegény-alap létesíttetik (1879). 

Ez vázlatosan felmutatott tartalma a Doleschall 
könyvének, melyben a legkisebb részletekig és szépen 
van elbeszélve a pesti gyülekezet száz éves története. Erről j 
akartam számot adni az olvasónak s evvel kívánom ráirá-
nyozni a történet-kedvelők figyelmet az értékes könyvre. | 

Talán fog majd találkozni szakértő, ki a munkát a tör-
ténetírás szempotjából is kész lesz ismertetni, mit én 
most nem tevék, lévén a történeti tudományokban laikus 

Szőts Farkas. 

I S K O L A Ü G Y . 
Tanítói értekezletet megnyitó beszéd. 

(Az Aba-vidéki körnek folyó év november i ó á n Sárkeresztúron tartott 
értekezletén.) 

Igen tisztelt uraim, barátim ! 
Mindenekelőtt szívből sxármozó örömmel üdvözlöm 

Önöket, kik áthatva az oktatás és nevelés ügyének fon-
tosságától, s azon célból jelentek meg e barátságos ér-
tekezleten, hogy itt egymással eszméket cserélve, pae-
dagogiai ismereteiket ez úton is gyarapítsák s nemes 
hivatásukhoz új erőt, kedvet és kitartást vegyenek. 

Engedjék meg nekem, hogy ezen alkalommal, mi-
dőn elnöki hivatalos minőségemben először van szerencsém 
az Önök értekezletén résztvehetni: hadd mondjam el 
nyíltan, hogy minő szempontok szerint ítélem én meg e 
mi összejöveteleink: a tanítói értekezletek szükségességét és 
feladatát ? 

»Minden pálya dicső, ha belőle hazádra derül 
fény« mondja a költő; de talán egy pálya sincs, mely-
ről az újabb időben magasztalóbb szavakkal szóltak 
volna, mint épen a tanítói. Nemes, szép, dicső a tanító 
hivatása valóban. Ö rakja le a fundamentumot, melyen 
felépül majdan a családi, egyházi, polgári társadalom. 
Am az alapvetés munkája a mily fontos és magasztos, 
ép oly nehéz is. Mester legyen az, a ki e feladatra vál-
lalkozik ; és legyen hozzá munkabíró ereje, lankadatlan 
kedve, szorgalma és kitartása. Mert csak így vethet a 
kicsiny nemzedék tanítómestere oly alapot, melyre biz-
tosan lehet tovább építeni s csakis az ilyen munkálko-
dás után remélhetni, hogy édes hazánkra fény derül. 

Mi teszi pedig az embert bármi szakban kitűnővé, 
mesterré, ha nem a gyakorlat, a szakjára tartozó isme-
retek hangya szorgalommal való gyűjtögetése, azaz, a 
folytonos tanulás, önképzés ? E hatalmas eszközt a tanító 
sem hagyhatja figyelmen kívül. Neki is, mint a jó pap-
ról mondják, holtig kell tanulnia, hogy másokat sikerrel 
oktathasson. Mert az oktatás és nevelés tudománya ko-
rántsem oly könnyű dolog, hogy azt egy 3—4 éves 
iskolai cursus alatt elsajátítani lehessen, s még ha szinte 
el lehetne is, de épen a paedagogiai tudományok me-
zején, úgyszólván évről-évre újabb és újabb eszmék és 
indítványok merülnek fel, melyekről tudomást venni s 
azok felett behatóbban gondolkozni minden lelkiismeretes 
tanítónak elengedhetlen kötelessége. 

S épen ebből a szempontból, t. i. a tudományos 
önképzés szempontjából tartom én már szükségesnek és 
fontosnak a tanítói értekezletek tartását. Egyes ember 
ugyanis, magára hagyatva, hamar ellankad ; s kivált mi-
kor a prózai élet ezer meg ezer baja vonja el figyelmét 
és kedvét a szellemi dolgokkal való foglalkozástól, bizony 
könnyen kísértetbe jő, hogy egyszerűen becsapja köny-
vét s lemondjon arról az ideális törekvésről, hogy ma-
gát napról-napra tovább képezze, tökéletesítse: hisz 
minek? úgyis mindegy ! De ím közeleg a tanítói érte-
kezletek időszaka . . . és ez fölrázza lankadásából, tettre, 
munkálkodásra készti, s ha egyébért nem, nemes ambí-
cióból is olvasgatni, búvárkodni kezd; próbára teszi 
szellemi erejét, rugékonyságát, s csakhamar arra a kel-
lemes meggyőződésre jut, h o g y ha az ember komolyan 



akar, hát tud is valamit produkálni, ha irodalmi értékű 
művet nem — a mi nem is szükséges, de legalább olyat, 
mely a kartársak figyelmét, érdeklődését magára vonja, 
s élénk és mindenkire nézve tanulságos eszmecserét kelt. 

S ki tudná megmérni egy komoly, higgadt eszme-
cserének, a saját tudományunkról, saját speciális foglal-
kozásunkról való beszélgetésnek és vitatkozásnak fontos-
ságát, jövőnkre is kiható horderejét. Az idősb kartársak 
jóakaratú útbaigazító megjegyzései, hosszú évek tapasz-
talatára támaszkodó tanácsai s nagyobb életbölcsessége 
okvetlenül nyomot kell, hogy hagyjanak a fiatalabb kar-
társak lelkületén, valamint az értekezlet minden egyes 
tagjának érdekes gondolkodási anyagot nyújtanak, s 
esetleg ismereteik hiányainak felismeresére, folytonos 
tanulmányozásra, kutatásra, előhaladásra ösztönöznek. 

Es mit szóljak az u. n. gyakorlati tanításokról ? 
Mi lehetne ezeknél kiválóbb eszköz és alkalom praktikus 
ismeretek szerzésére a nevelés terén, a hol a hány ember, 
úgyszólván, annyi a methodus? . . . s melyik tanító ne 
kívánna minél több methodikai, ügyességre szert tenni! ? 
— Tanulni másoktól soha sem szégyen, s kivált nem 
a tanítónak, a kire igazán rá illenek az apostol ama 
szavai : ».Ki mást tanítasz, te magadat nem tanítod-e !i 
Es viszont : melyik tanító volna az, a ki tudományát, 
tanításbeli ügyességét véka alá akarná re j teni ! . . . 

Látnivaló tehát csak e futólagos megjegyzésekből 
is, hogy a tanítói értekezletek tartása nem céltalan, nem 
haszon nélküli dolog, de sőt egyik leghatalmasabb emel-
tyűje a tanítók további Önképzésének, s mint ilyet én 
részemről rendkívül áldásosnak és múlhatatlanul szüksé-
gesnek tartom a nevelés és oktatás ügyére nézve. 

— De van e do'ognak egy másik oldala is, a mi 
nem kisebb figyelmet érdemel. Mert ha a tanítói érte-
kezletek tartását a tanító eméleti s tudományos képzése 
szempontjából részemről nagy fontosságúnak tartom, 
ilyennek kell azt mondanom a tanító gyakorlati élete s 
munkálkodása szempontjából is. Csudálatos de úgy van, 
hogy a tanítói pályát míg egyfelől az egekig magasz-
talják, másfelől, főleg a kiket sorsuk e pályára rendelt, 
azt annyira göröngyösnek, oly sok tövissel rakottnak 
tartják, hogy nemcsak a régibb, de a mai korban is, 
ezekkel az ismeretes szavakkal jellemzik : »Quem dii ode-
runt, paedagogum fecerunt.« Mind ebből szerintem, any-
nyi az igazság, hogy az éremnek két oldala van, s 
nemcsak a tanítói, de bár milyen pályának is van fény-
és árnyoldala, van felemelő öröme s elkedvetlenítő nehéz-
sége. Á tanítói pályán is teremnek bizony elég fájdal-
mat okozó szúró tövisek, s a haladást gátló göröngyök 
úgyszólván minden lépésnél ott vannak Mert nehéz 
feladat is : a gyermeknek még gyenge, fejletlen elméjét 
fokról fokra úgy vezetni, szívét úgy idomítani, akaratát 
úgy irányozni, hogy belőle idővel valóban az Isten kép-
mása, az emberi társadalomnak értelmes, buzgó és hasz-
nos tagja lehessen. És nehéz feladat: úgy teljesítenie 
kötelességét, hogy a soknemű igényeknek megfelelhes-
sen, s mindenkit mindenkor teljesen kielégíthessen ; de 
talán mindennél nehézebb feladat: a verejtékes munka 
fejében nyújtott anyagi jutalom mellett magán és családi 
életét akkép rendeznie, hogy a megélhetés gondja őt 
ne gyötörje, s nemes hivatásának odaadó teljesítésében 
minden lépten újonnan ne akadályozza. 

Mindezt elismerem, hogy nehéz feladat; de más-
felől úgy vagyok meggyőződve, hogy épen ezért, épen 
e nehéz feladat némi megkönnyítése okáért van oly 
nagy szüksége a tanítói karnak ez értékezletek tartá-
sára. . . . Azt mondja valamelyik író, hogy a legneme-
sebb lelkesedés lángja is hamar ellobog, ha rokon kellék 

buzgalmának tűze által nem tápláltatik. Ha valahol, ugy 
bizonnyára a tanítói értekezleteken nyilik a legtöbb al-
kalom a lohadni kezdő ügybuzgóság, munkakedv, hivatás 
iránti szeretet felélesztésére, sőt fokozására. Itt hol a 
barátságos eszmecsere, vagy kedélyes együtlét pillanatai-
ban feledi az ember pályája terheit, törviseit, s lehan-
golt lelkét mintegy felszabadulni érzi a prózai élet bilin-
cseiből, s egy szebb, tisztább világ — az eszmény vilá-
gába emelkedik föl, s e közben úgy érzi, mintha szár-
nyai megnőttek volna, s azontúl könnyebben, biztosab-
ban tudna már haladni kitűzött célja fe lé . . . . 

Oh mert ha valakinek, úgy bizonyára a szellem 
munkásainak : egy tanítónak, egy lelkipásztornak s ki-
vált a mai korban nagyon is nagy szüksége van arra, 
hogy szüntelen szeme előtt tartsa az irás szavait : 
»Nemcsak kenyérrel él az ember U A kenyér, a melyet 
becsületes munkánk után sokszor szűkösen, szokszor pa-
naszosan kapunk, bizony nincs arányban azzal a meg-
fizethetetlen szolgálattal, melyet az emberiség nevelése, 
javitása, tökéletesítése érdekében, sokszor erőnk megfe-
szítésével végezünk: de én azt mondom, Uraim, mi ta-
nítók, lelkészek nem is bérért, nem is kenyérért dolgo-
zunk csupán — azzal minket megfizetni nem is lehetne 
soha — hanem, igenis, dolgozunk belső hivatásból és 
eszményi célokért, dolgozunk Isten országa s édes magyar 
hazánk szellemi, erkölcsi érdekeiért ; dolgozunk azért a 
jutalomért, melyet a híven teljesített kötelesség megnyug-
tató érzete ad ; s ha szinte az elismerés virágait szűken 
szórná is göröngyös pályánkra a világ, mi azzal sem 
igen törődünk : hiszen mi magasabb jutalomért dolgo-
zunk, azért, hogy meghallhassuk majd a nemesen meg-
futott pálya végén : * Jól vagyon jó és hív szolgám /« 

— íme, Uraim, Barátim ! így fogom én fel a ta-
nítói értekezletek tartásának indokait, szükségességét, s 
azt hiszem, az Önök helyeslését is sikerült talán meg-
nyernem, a mi valóban nagy örömömre szolgálna. Any-
nyit mindenesetre tudok, hogy eszményi felfogásommal 
nem állok egymagam, a mennyiben épen midőn a most 
elmondottakat elmémben forgatám, akadt kezem ügyé-
be a ^Néptanítók Lap«-iának f. é. okt. 26-ról keltezett 
száma, melyben — mint Önök is olvashatták — Spuller 
francia közoktatásügyi miniszternek eme szép nyilatko-
zata foglaltatik: »Á tanítóknak — úgymond — állan-
dóan szükségök van szabad eszmecserére, mert ez által 
közelednek egymáshoz hivatásuk helyes és egyöntetű 
felfogásában. Á tanító valóban nem egyszerű hivatalnok, 
a ki betöltötte hivatását, ha azt a bizonyos óra számot 
kitartotta, a melyet a törvény követel. A tanító oly 
tisztviselő, ki nem ér semmit, ha szivét-lelkét munkájába 
nem fekteti, ki csak akkor érdemes nevére, ha a leg-
jobbat teszi, a mire csak képes, ki újra meg újra merít 
lelki kincseiből s épen ezért több szüksége van, mint 
másoknak, hogy folytonosan ébren tartassák, hogy hely-
zetének szeretete s jövőbe vetett hite ne csökkenjen. 
Ezekért van szükség tanítói egyesületekre, melyek ösz-
tönzik a szellemet, s melyek úgyszólván lelket öntenek 
a tanítói testületbe.« 

De nem folytatom tovább ez eszmék fejtegetését, 
hanem Önöket kérem meg, hogy az általam előadotta-
kat szíves figyelmökre méltatva, gondolkozzanak azok 
felett otthonuk csendes magányában, és ha úgy talál-
ják, hogy közelebbről e mi mostani értekezletünk sem 
mulandott el minden szellemi haszon nélkül : legyenek a 
tanítói értekezleteknek hív látogatói s egyszersmind közre-
munkálok is abban, hogy összejöveteleink hova-tovább 
annál teljesebben betölthessék rendeltetésűket: önképzé-
sünk előmozdítását, hivatás-szeretetünk fokozását. 



Ezzel magamat szíves barátságukba, szeretetükbe 
ajánlva, önöket még egyszer szívből üdvözölve, jelen ér-
tekezletünket megnyítottnak nyilvánítom. *) 

Lévay Lajos. 

T Á R C A . 

A régi jó öregek. 
(Folytatás.) 

Lássunk csak példákat mai beszédekből. Szerzőiket 
nem nevezem meg, mert Gombásí mellé állítva, nagyon 
elpirulnának. 

Egy húsvéti beszéd szórói-szóra így hangzik: »I. 
Jézus feltámadása a sirontúli boldog örökélet felől való 
reményünk megvalósulásának előképe.* Ez a beszéd 
egyik (első) része. Ilyen körmönfont stílusban 3 részen 
át beszél a derék szónok, de bízvást beszélhetne 12 rész-
ben, mert úgy sem értené s tarthatná meg elméjében 
a nép. 

A »pünkösti rózsák« már természetesen szebbek, 
mint a húsvéti szentelt víz. »Lássuk azért — igy kerül a 
sok himes tarka virág közül elő a felosztás — a rózsákat, 
melyekkel a keresztyénnek a pünköst ünnepét ékesíteni 
kell Isten dicsőségére s ezeket három csokorba kötöm: 
r. Zengjetek dicséretet Isten azon szeretetének, melylyel 
egyszülöttét tinektek adá. 2., Örvendezzetek az örökélet-
nek, melyre Isten titeket e kegyelmi ténye által meghí-
vot t ; s aztán 3., Menjetek el és őt ezen szereteteért, 
melylyel ő minket szeretett, dicsőisétek cselekedetekkel, 
melyek Istenben és az ő nevében vannak téve.* 

Kísérelje meg a közönséges emlékezőtehetségű 
olvasó most, még egyszer átolvasva, elmondani, vagy 
legalább tulajdon szavaival előadni, hogy mit is akar 
hát tulajdonkép a szerző? És ha nekem, vagy másnak 
közülünk gondolkodnunk kell s megtisztogatni elébb a 
sok sallangtól, hogy láthassuk az eltakart sovány esz-
mét : egy borjus tehenet lehet jutalmul kitűzni annak 
a jámbor falusi földműves hallgatónak, ki megmondani 
képes volna, hogy mit is beszéltünk hát a pünkösti ró-
zsákban ? 

Ilyen csinált virágok nem valók a mi templomainkba. 
Pedig ilyenekből áll prédikációirodalmunk jelen termékei-
nek egy része. A másik rész mélységes bölcseimi irályt 
majmol, mintha szeretné, hogy filozoftisnak tartsák, kit 
nehéz megérteni a nagy gondolatok, tömör beszédmód 
miatt. Lássunk ezekből a nagyképűsködő szörnyűségek 
bői is: »A lélek és test különböző lényeg, így kezdi egy 
közönséges egyházibeszéd bevezetését az illető. A lélek 
ért, itél, okoskodik, beölel elmultat, jelent, jövendőt; a 
pompájában ragyogó égi testekről, a tünyeményekről, a 
természeti elemek'alaptényezőiről (?!) ismeretet alkot ma-
gának; behat az erkölcsiség szentélyébe, az erkölcs-val-
lásos élet, átható elevenség (?!) hit, remény, áldozó 
szeretet az ő édes gyümölcsei; ellenben a test földhöz 
tapad, tehetetlen. (Mily igazán szónoki ellentét !) A lélek 
munkássága — mint létele — szakadatlan; a test idő-
közönkint szünetei; mert míg a lélek örökifjú miveletei-
ben, a testet a fáradalmak, életgondok pihenésre kénysze-
rítik ; alszik a test az álom karjain ;de a lélek, a test 
aluvásában csodás alakokat, rémképeket, virányos hont, 
a köznapi életjelenségek mintáit varázsolja maga elé s 

ezzel bebizonyítja, hogy nyugvás nélküli lévén jellege, az 
istenség részese s mint ilyen: teremt, alkot, ront; fensé-
ges tehetségei az értelem, okosság, szabadcselekvő akarat 
fényt árasztatnak reá minden nyomon.« 

Ily bolcsekedő bakugrások közt fejtegeti azt a ret-
tenetes rébust: Miről gondolkodnak az emberek?* Az 
a megnyugtató szerzőre nézve, hogy nem egyedül áll e 
nemben. Gombaszámra tenyésznek az ily fajtájú beszé-
dek nemcsak a gyűjteményes vállalatokban, de önálló 
munkákban is. Régebben szóltam e kinövésekről e lapok 
hasábjain »Az irály újabbkori prédikáció-irodalmunkban* 
cím alatt, példákat mutattam önálló munkákból s gyűjte-
menyékből igazolandó, hogy az irály mennyire tévesztett 
a mai pédikációkban. Az itt felmutatott idézetek is ta-
núsítják, hogy az ily irályú beszédekkel a prédikáció 
célját, az épülést, elérni nem lehet, mert az ily nyelve-
zet a nép előtt érthetetlen. 

Lássuk már most Gombásiban azt az irályt, me-
lyet a mi népünk megért. Egy rövid exordium-mutat-
ványból már izelítettük Gombási irályát, lássunk egy 
conclusiót is: 

Préd. XII. 3 alapján, (Emlékezzél meg teremtődről, 
míg el nem jőnek az esztendők stb.) gyönyörű prédikáció 
(23-ik) *az öregek kötelességeiről«, így fejezve be : 

»Megszólítlak még egyszer titeket, kedves öreg ba-
rátaim ! A régi Izrael a munkás hét vége felé két 
annyi mannát tartozott szedni, mint egyéb napokon, 
szombatra, a nyugalom napjára. Hasonló szorgalommal 
tartozunk mi is munkás és fáradságos napjaink vége felé, 
melyek után felvirradunk az örök nyugalom napjára. 
Haljunk meg annak okáért mi Ís annyiban a világnak, 
a mennyiban ez naponként meghal nekünk. Tépjük el 
a kötelékeket, melyek a földiekhez kötik szíveinket. Ha 
mi úgy halunk meg, mint kegyes vének, ifjú angyalokul, 
meg nem lankadó erővel támadunk fel a boldog örökké-
valóságra, melyben nem leüzen semmi vénség, semmi 
erőtlenség ; a hol nem félhetni semmi »gonosz napoktól« 
és unalmas esztendőktől; mert lészen állandó öröm az 
Úrnak jobbja felől, mindörökké Ámen.* 

Az utolsó prédikáció Cselek. II. 37. 38. alapján 
(Ezeket midőn hallották volna, mondának, mit cseleked-
jünk atyámfiai, férfiak 1 . . . »veszitek a sz. lélek ajándékát*). 
»Egy üdvös pünkösti kérdés«-ről szól. Bevezetése a kö-
vetkező : 

»A Jézusnak ama hétszer fölszentelt vitéze, Pál 
apostol, le akarván K, H. írni azt a győzelmi fegyvert, 
melylyel oly sok ezer lelket hódoltatott a Krisztus zász-
lója alá, az evangéliumot, az Istennek beszédét: nem elég-
szik meg azt csak »Isten hatalmának« mondani (Rom. I. 
16), hanem egyenesen »lelki fegyvernek* sőt »két élű fegy-
vernek* nevezi, így írván róla: »Az Isten beszéde élő és 
ható, hathatósb minden két élű fegyvernél *) s elhat az 
akarat, az elme s a tagok egybeköttetésének és a ve-
lőknek oszlásokig, megítéli a gondolatokat s a szívnek 
indu'atát (Zsid. IV. 12.). 

De nemcsak di csérni, hanem forgatni is tudta a 
Jézus e jó vitéze a lelki fegyvert, az Isten beszédét. 
Ennek élét érezteté meg Aigrippa királylyal, midőn egy 
jól átgondolt beszédet tévén előtte, ily vallomásra bírta : 
Majdnem elhiteted velem, hogy keresztyénné legyek. 
(Cselek. 26. 28.). Elébbről pedig hivatván magához 
Félix, római császári helytartó és Zsidóország kormány-
zója, feleségével Drusillával s mint gyanítható, más 
fő emberekkel együtt hallgatni kívánván az apostol 

*) A mi áll a néptanítókra, áll a nép tanítóira is. Lelkészi *) Céloz az apostol a zsidó papok, kétélű, igen éles késeire 
értekezlet: v a j h ! mikor jő el a te országod? L, L. melyekkel az áldozatokat szokták feldarabolni . 



beszédét : feláll e méltóságos s fényes gyülekezetben a 
fogoly, gyenge szavú szónok s úgy beszél, hogy mint 
sz. Lukács irja ^megrettent vala s félbeszakittatja beszé-
dét s igy küldi el maga elől: Most eredj e l . . . majd 
hivatlak.« (Cselek. 24. 25.). 

Szent Péter apostol bizonyára nem lehetett valami 
jeles katona; mert a Malkus feje közepét irányozván, a 
fülét találta. Sőt sz. János eléadásából aligha az nem 
jön ki, hogy mig csak a fíilét elejtette is, sokat vagdalt 
felé (Ján. XVIII. 10.). Ámde a lelkiekben semmivel 
sem volt alábbvaló vitéz sz. Pálnál. Eléggé bizonyítja 
ezt csak a mai szent lecke is, melyben olvassuk, hogy 
az első piinköstben e két élű fegyvervei 3 ezer ember 
szivét sebesíté meg, kik midőn az ő prédikációjára ily 
üdvös kérdést támasztottak volna Péter s a többi apos-
tolok előtt: Mit ctelelcedjünk, atyámfiai férfiak ? ily választ 
vőnek sz. Pétertől: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg 
mindnyájan a Jézus Krisztus nevébe, a bűnök bocsánat-
jár a és veszitek a sz. lélek ajándékát« — s következik a 
szövegszerű felosztás. 

Már is terjedelmessé vált cikkünket nem lehet 
a bővebb idézetekkel még szélesbiteníink, meg lévén 
győződve, hogy az itt adottakból is eléggé kitűnik a 
nagy külömbség, mely az irályra nézve is létezik Gombási 
s az újabb prédikáció irók munkáiban. 

Nagy tévedés azt hinni, hogy népünk megérti azt 
a stilust, a milyenben a legtöbb újabb prédikációkban 
beszélünk hozzá. A kik ezt hiszik, azok soha sem jártak 
utána: szült-e s mi hatást szült templomi működésük? 
Még kevésbé hihető, hogy az ilyenek tanulmányoznák 
népünk beszéd- s gondolkodás-módját. Pedig amaz a 
papigond, emez utóbbi meg a jó népszerű prédikáció 
Írásának elengedhetlen követelménye. A mi falusi né-
pünknek megvan a maga szokott eledele, hiába adnánk 
neki kis kanállal enni szokott csemegéket; úgy lelki 
eledelül is más nemű táplálék kell neki: Gombási fűsze-
res, eredeti zamatú beszédei. Hiába tálalod fel Lang 
Henrik nyalánkságait, az Ev. Lelkészi Tár s Prot. Pap 
spenótját, egy egész »Egyházi évkör«-ből nem tud 
kihalászni annyit, mint Gombási egyetlen beszédéből. 

(Vége köv.) Szentkuthy Károly. 

B E L F Ö L D . 

A református Konvent gyűlése. 
Egyházunk Konventje f. hó 19-én d. e. 10 órakor 

kezdte meg tanácskozásait Kun Bertalan püspök és báró 
Vay Miklós főgondnok kettős elnöklete alatt a budapesti 
egyház tanács-termében. A rendes tagok csaknem kivé-
tel nélkül mindnyájan megjelentek, nevezetesen : a duna-
melléki egyházkerületből Szász Károly püspök, gróf Tisza 
Lajos főgondnok (kit az első napokon való ülésekről más-
nemű elfoglaltsága tartott vissza), Baksay Sándor, Filó 
Lajos, Szilády Áron egyházi és Ballagi Mór, Kerkapoly 
Károly, Szilágyi Dezső, világi képviselők. Dunántulról Pap 
Gábor püspök, Chernel Ferdinánd (mint Tisza K. főgond-
nok helyettese), Csonka Ferenc, Körmendy Sándor egy-
házi és Beöthy Zsigmond, Véghelyi Dezső világi képvise-
lők ; Tiszáninnenről Kun Bertalan püspök, br. Vay Miklós 
főgondnok, Fejes István, Makay D. egyházi és Lükő 
Géza, Mocsáry Lajos világi képviselők ; Tiszántúlról Révész 
Bálint püspök, Vályi János főgondnok, Szabó János, 
Széli Kálmán, Szeremley József, Tóth Sámuel egyházi, 
és gróf Dégenfeld József, György Endre, gróf Ráday 
Gedeon, dr. Tisza István világi képviselők; Erdélyből: 

Szász Domokos püspök, báró Kemény Gábor főgondnok, 
Benkő János, dr. Kovács Ödön, Szász Gerő egyházi és 
báró Bánfify Miklós, dr. Kolozsvári Sándor, Szász Béla 
világi képviselők. 

Kun Bertalan püspök gyönyörű alkalmi imája után 
báró Vay Miklós következő rövid üdvözlettel nyitotta 
meg az első napi ülést: »Nm. és ft. Konvent 1 Engedjék 
meg, hogy szivem örömét fejezhessem ki a felett, hogy ily 
szép számmal összegyültünk; egyszersmind engedjék 
meg azt is, hogy előre kikérjem elnézésüket azon testi 
és lelki gyöngeségeim irányában, a melyeket bár mélyen 
érezek, de mégis megjelentem a Konvent kebelében. Meg-
jelenésemet kötelesség érzetem parancsolja, melyet az utolsó 
percig fenntartok. (Ált. éljenzés). Nem kivánom t. Kon-
ventet hosszas előterjesztéssel fárasztani. Mindazon tár-
gyak, melyeket a mult Konvent (kiadott, előkészíttettek 
s azokról a jegyzői hivatal fogja megtenni előterjeszté-
sét. Annálfogva nincs egyébb hátra, mint elnöktársam 
támogatását kikérve, mindnyájuk kegyes segélyeért ese-
deznem (Éljenzés).« 

Tóth Sámuel jegyző felolvasván a konventi tagok 
névsorát, azok a fenntebb közölt számban igazoltattak. 

Az előre elkészített tárgysorozat felolvastatván, a 
hátralék-jegyzék (skontro) során több rendbeli intézkedés 
és határozat hozatott. 

A mult Konventen azon célból kiküldött bízottság, 
hogy Fejes István képviselő akkor tett indítványa értel-
mében a közalap törvényszerű rendeltetései között bi-
zonyos kulcs szerint megállapítsa a segélyezés arányát, 
az indítványt tevő képviselő felszólalására az iránt nyert 
utasítást, hogy munkálatát még a gyűlés folyama alatt 
beterjessze. A bizottság összehívásával Beöthy Zs. bíza-
tott meg. 

A presbyteri szövetségnek jövő évben Londonban 
tartandó nagy gyűlésére hazai egyházunk képviselése is 
kívánatosnak találtatván, a Konvent a képviselők küldését 
elhatározta s a javaslatba hozott küldöttekre nézve 
(Balogh F. Csiky L. Ballagi M. Filó L.. György E. 
és Szilágyi D.). a jelenvolt három kijelölt óhajtására 
kimondotta, hogy a képviselők az elnökség felszólítására 
s illetőleg önkéntes ajánlkozás utján fognak elküldetni. 
A szövetségbe való testületi belépés kérdésében még e 
gyűlés folyamán fog határozat hozatni. 

A házassági törvényszékek felállítása ügyében még 
a zsinaton felmerült s onnan a Konventhez áttett Kovács 
Antal-féle indítvány elintézve még máig sem lévén, a 
gyűlés Szász Károly javaslatára kimondotta, hogy ez 
ügy a közjogi bizottságnak adassék ki, mely munkála-
tát a jövő Konventre lesz köteles beterjeszteni. S mint-
hogy ez egyetemes érdekű kérdésben az evangélikusok-
kal való közös eljárás felette kívánatos volna, Beöthy Zs. 
indítványa értelmében Filó Lajos pártoló felszólalására 
kimondatott, hogy a bizottság már előre lépjen érintke-
zésbe az ág evang. testvérekkel s készítse elő az együt-
tes fellépést. 

A hátralékok felhalmozódásának jövőre való meg-
gátlása céljából a Konvent elhatározta, hogy az egy-
házi elnök, az elnöki ellátásra utalt nagyszámú ügyek 
elintézésére maga mellé az egyetem költségén segédet 
vegyen fel. 

A középiskolák államsegélye ügyében kelt intézvénye 
Trefort közoktatásügyi miniszternek tudatja a Konvent-
tel, hogy a középiskolai törvény 47 §-sa alapján addig 
is, mig a szerződés végleg megköttetik, a következő in-
tézeteknek utalványozott segélyt: a zilahi gymnáziumnak 
5500 frt, a szászvárosinak 5000 frt, a sepsiszentgyörgyi-
nek 3500 frt, a csurgóinak 4000 frt és a miskolcinak 



3500 frtot. Ez a rendkívüli segélyezés az 1887/88-ik 
évre szól s a netán fennmaradó összegeket nem csatol-
liajták vagyonukhoz, hanem tanszerekbeszerzésére tartoz-
nak fordítani az illető iskolák. Általános beruházásokra 
csak négy intézetnek juttathat segélyt, mivel a törvény-
hozás e célra csak 40 ezer frtot bocsátott rendelkezé-
sére, és pedig: a budapesti főgymnáziumnak 20 ezer, 
a zilahinak 4 ezer a szászvárosinak 6 ezer és a marma-
rosszigetinek 10 ezer frtot, melyek mind egyszer min-
denkorra szóló segélyek. Végre a miniszter felhívja a 
Konventet, hogy a szerződések megkötésére minden 
intézettől külön képviselőket küldjön ki. — A Konvent 
az egész leiratot kiadta az iskolai és közjogi bizottsá-
goknak, hogy ezek még a jelen gyűlés lefolyása alatt a 
szerződési és más javaslatokat elkészítsék. 

A kassai katonai iskolában eszközlendő vallástaní-
tás ügyében gr. Byland-Rheidt közös hadügyminiszter 
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium utján az illető 
egyházkerület feliratára adott válaszában kijelenti, hogy 
a kassai katonai iskolába járó református növendékek 
vallási oktatásáról ő nem gondoskodhatik, mert az isko-
lába járó növendékek csekély száma (13) egy külön hit-
oktató alkalkalmazásával tetemes és kellőleg nem indo-
kolható kiadást okozna az intézet budgetjének ; külön-
ben az odavaló görögkeleti növendékekkel is igy áll a 
dolog. A leirat tárgyalása élénk vitát keltett, melyben 
Filó, Ballagi, Fejes, György Endre és Szász D. vettek 
részt, nagyon eltérőleg ítélvén meg a leírat tagadó vála-
szát, némelyek azon politikai okot is motívumául magya-
rázván, hogy a közös hadügyminisztérium a magyar nyel-
ven való tanítástól idegenkedik. Szász Domokos elmondá, 
hogy neki hasonló esete volt a nagyszebeni katona iskolá-
val ; ott sem acfcartak hitoktatót fizetni, ott sem engedték 
meg, hogy a reform, ifjak nyilvános vizsgát tegyenek 
magyar nyelven a vallásból. Ugy intézkedstt tehát, hogy 
a nagy-szebeni lelkész érintkezésbe lépvén az intézet 
igazgatóságával, kieszközölte, hogy a reform, növendékek 
számára bizonyos órákat és termeket jelöltek ki, s a 
vallástanítás most magyar nyelven és nyilvános vizsgá-
lattétel nélkül a lelkész által teljesíttetik. Ajánlja, hogy 
a Konvent Kassán is ezt a megoldást fogadja el. A 
Konvent ez értelemben azt határozta, hogy a tiszánin-
neni superintendentia is hasonló módon járjon el. *) 

*) A Konvent e határozata a vallástanítás ugy is rendezetlen 
ügyét egy lépéssel sem viszi előbb, sőt félni lehet, több tekintetben 
veszedelmes praecendenst alkot. Mert politikailag azon hibás lépést 
involválja a határozat, hogy a magyar reform, egyház mint ilyen ön-
kényt lemond azon törvény adta jogáról, hogy a vallásoktatás nyelvét 
— a nemzetiségi törvény értelmében — maga szabja meg s hogy tör-
vényes autonómiájából kifolyólag a rendes tárgynak tekintett vallástan-
ból rendes nyilvános vizsgát tétethessen. Lám annak a pesti német 
egyháznak van erélye arra, hogy még magyar tannyelvű iskolában 
is németül tanítassa a vallást s annak az o?(í/inak szintén van bátor-
sága hozzá, hogy a magyar állam által fenntartott tanítóképezdében, 
államilag fizetett ka tekhetá ja által oláhul tanitassa a vallástant. Másik 
hibája a határozatnak az, hogy lemond azon teljesen indokolt s a 
magyar állam által is respektált törekvésről, hogy az állami intézetben 
alkalmazott hi toktatók az állam által honoráltassanak. Ha a magyar 
kormány a budai fi- és nőtanító-képezdében s a Ludovika Aka-
démiában stb maga fizeti a református kitoktatót : vájjon nem kellett 
volna megpróbálni a közös hadügy min isteriumnál is ugyanezt kiesz-
közölni ! ? Az engedékenység nem mindig bölcseség. Há tha egyszer 
csak arra ébredünk föl, hogy látván a magyar kormány a református 
egyház lágyságát, azt fogja mondani : én sem fizetem ezentúl a refor-
mátus katekhetákat sehol, godoskodjék róluk maga a felekezet! Végre 
az sem egészen helyes dolog, liogy a szuperintendenciák csak úgy nolle 
velle ráparancsoljanak az illető le lkészekre: tanítsd a vallást az ily 
intézetekben. Kassán is, Szebenben is bizonyára más idegen intézet is 
lehet, hol a papnak vallásoktatást kell végezni: vájjon megbirja-e 
ezt a sok munkát a többi lelkészi teendője mellett ? Aztán még az is 
kérdésbe tehető : vájjon a lelkész kötelezhető-e fe'tétlenül oly munka-

Ugyancsak a hátralékok rendjén olvastatott a val-
lásügyi miniszternek egy másik leirata, mely Konventünk-
nek még a mult évben tett fölterjesztésére ad választ. A 
fölterjesztés arra kérte a minisztert, hogy novellaris 
törvény által intézkedjék azon nagyszámú vallási sérel-
mek megszüntetése végett melyeket az uralkodó egyház a 
mi egyházainkon napról-napra ejt. A minisztérium vá'a-
sza a dolog érdeme elől célzatosan kitér s arra hívja 
fel a Konventet, hogy az egyes sérelmi eseteket min-
dig specifikálva terjeszsze fel (hisz eddig is így történtek 
a felterjesztések Referens) s hogy mindig nevezze meg, 
hogy a sértő felekezetnek melyik egyházmegyéjében 
fordult elő a sérelmes eset. A Konventre lehangoló-
lag hatott e kitérő üres válasz s elhatározta, hogy ér-
demleges válaszért ismét felír a minisztériumhoz. 

Olvastatott a pénzügyminisztérium leirata az illeték-
egyenértéki adó tárgyában, mely kijelenti, hogy az ily 
természetű adó miatti végrehajtás az egyházban első 
sorban a kezelő gondnokon eszközlendő, s ha itt ered-
ménytelen, csak akkor vezetendő a haszonélvező egyházi 
hivatalnok (pl. lelkész, tanító) ellen. A rendelet tudomá-
sul vétetett. 

Olvastatott a külügyminisztériumnak a kultuszminisz-
térium utján közölt leirata, melyben a magyar prot. tanu-
lók számára létező külföldi egyetemi stipendiumok jegy-
zékét közli a Konventtel. (A jegyzéket lásd e Lap f. évi 
9-ik számában) A Konvent köszönettel vette tudomá-
sul a jegyzéket, de mivel többek felszólalása után arról 
győződött meg, hogy a közlött névsor nem teljes, uta-
sítja a theol. akadémiák igazgagatóságait, hogy a külföldi 
stipendiumok ügyét állandóan nyilvántartsák s a kül-
földi egyetemeken tanuló ifjak utján a többi stipendiumok-
ról is tudomást szerezni igyekezzenek. 

Láng Károly andrásfalvi missziói lelkésznek s néhány 
hallgatójának az iránti folyamodványuk, hogy az erdé-
lyi egyházkerület hatósága alól a tiszáninneni superin-
tendentiáé alá helyeztessenek, Szász D. erdélyi püspök 
meggyőző felvilágosítása után, mint indokolatlan kérés, 
egyszerűen mellőztetett. 

A második napi ülés a jegyzőkönyv hitelesítése 
után, a Jeney Viktor halála által megüresedett konventi 
bírósági hely betöltésének elrendelésével kezdődött, mely-
nek, amint az ülés végén enunciáltatott, az lőn ered-
ménye, hogy dr. Kolozsvári Sándor 31 szavazatból 30-al 
konventi bíróvá választatott. 

Majd bejelentetett Szilágyi Sándor dunamelléki ke-
rületi ügyésznek a konventi elnökséghez beadott levele, 
melynek azon fontos tartalma vala, hogy a pénzügyi 
bíróság egy konkrét eset alkalmából kimondotta, hogy 
az egyházi célokra szolgáló tőkék (1874. tc 3. §) tőke-
kamat-adó alá nem esnek. A fontos jelentés kedves tudo 
másul vétetett. 

Tárgysorozat rendjén a Közalap ügyei vétetvén 
fel, Beöthy Zsigmond, mint a Végrehajtó Bízott-ág elnöke, 
bemutatja a bizottság nagyterjedelmű jelentését, melyet 
Kovács Albert bizottsági jegyző szerkesz'ett és referált. 

A nagy gonddal készített jelentés azon örvendetes 
tudósítással kezdte, hogy a közalap adó berendezése tel-
jesen be van fejezve, minden egyes családfőnek, egy-
háznak, és egyházmegyének fizetési kötelezettsége meg 
van állapítva és tisztába van hozva; az espereseknek 
minden számadása és egyéb okmánya teljesen rendben 
van, pontos és hibátlan »Egy szóval az új és szokatlan 

többletre, mely, mint a középiskolai katekhetaság, magában is egy 
egész külön hivatallal fölérő teendőt involvál ? Bizony sajnálni lehet, 
hogy a Konvent e sok oldalú és kényes természetű kérdésen oly köny-
nyen átsiklott. Referens. 



adó, az egyházunkban eddig szintén szokatlan, pontos 
kezelési formákba van beöntve s a berendezés nehézségei 
teljesen le vannak győzve, úgy hogy ezentúl már csak 
a fenntartás folytonosságára van szükség. És e jelenté-
sünkhöz örömmel és papságunk iránt kifejezett tisztelet-
tel csatoljuk azon nyilatkozatunkat, hogy e nagy munka 
sokkal kevesebb akadályba ütközött, mint a mennyire a 
debreceni zsinaton még a legvérmesebb remenyűek is 
számítottak. Elég annyit mondanunk, hogy az eredmény 
létrejött csupán egy panasz esettel, de egyetlenegy bün-
tetés nélkül, a mi egyházunk derék papságának és espe-
resi karának igen nagy díszéül szolgál.« 

A Jordán-alapítvány ügyére vonatkozó jelentés 
lényege ez : 

Az alapítvány ügyei most már teljesen rendezve 
vannak. Az ingó és ingatlan birtokok eladva s a bejött 
pénzek a Közalap birtokában vannak. Az alapítvány 
tiszta vagyona 121.132 frt 82 kr, melybe bele van 
számítva az özvegy életére biztosított 40 ezer frt is. Az 
alapítvány, miután jogi és pénzügyi tekintetben teljesen 
tisztázva van, jövő évtől kezdve minden jövedelmével a 
Közalap céljaira gyümölcsöztethető. 

A Konvent a jelentést tudomásul vette, noha az 
az ellenőrző bizottságnak szabályszerű tárgyalásán nem 
ment keresztül, minthogy az ellenőrző bizottság az 
elnök távolléte miatt nem ülésezhetett. A Jordán István 
arcképének, melyet az özvegy a Közalapnak fölajánlott, 
alkalmas hely engedésére a budapesti egyháztanács elnö-
kileg fölkéretni határoztatott. 

A Végrehajtó Bizottságnak több rendbeli és fon-
tos indítványai élénk érdeklődés mellett tárgyaltattak. 
Első indítványa az volt, hogy a Konvent jövőre ne az 
év végső, hanem első negyedében ülésezzék, mert a köz-
alapi pénzkezelésre, a jövedelmek beszolgáltatására és 
elszámolására nézve ez sokkal alkalmasabb idő volna ; 
a konventi gyűlések idejéül legalkalmasabb idő volna 
február közepétől március közepéig terjedő időszak. — 
Kun Bertalan ebben az alsóbb egyházi hatóságok gyűlési 
idejének, továbbá az egyházi esperesi látogatások idő-
szakának megváltoztatását látja, s ezért ellenzi az indít-
ványt. Szász Károly kimerítően indokolja a javaslatot, 
elmondván, hogy miután az egyházkerületek többsége 
különben is részint már megváloztatta a gyűlésezés ide-
jét, részint most szándékozik ezt tenni, a Végrehajtó 
Bizottság javaslatát ezen tekintetek is ajánlják. Mocsáry 
L. az egyházi (közalapi) évnek a polgári évvel való 
egyeztetése szempontjából pártolja a javaslatot, vala-
mint Filó L. is, csak az átmeneti intézkedésekről ne 
feledkezzék meg a Konvent. A gyűlés a Végrehajtó 
Bizottság javaslatát elfogadván kimondja, hogy a Kon-
vent ülései ezután a felhozott indokoknál fogva február 
vagy március hónapban tartatnak; a jövő 1888-ik évben 
nem lesz a Konventnek rendes gyűlése, valamint a Köz-
alapból sem lesz segély osztás az 1889 iki gyűlésig. 

A Végrehajtó Bizottság második indítványa a Köz-
a'ap jövedeimeiből megtakarított 32 ezer forint hová 
fordítására vonatkozott, javasolván, hogy ez összeg az 
időközi kamatokkal együtt a Jordán-alap azon negyven 
ezer forintnyi hiányának kipótlására fordíttassák, melyet 
egyesség szerint a Jordán özvegyének kellett kifizetni. 
Az indítvány általános helyesléssel találkozott, csak arra 
nézve merültek fel nézet-eltérések, hogy mi történjék most 
már azon 40 ezer forint biztosítással, melyet e hiány 
pótlása céljából a Konvent a Jordán özvegye életére kö 
tött. Liikő a biztosítási járulék fizetésének egyszerű meg-
szüntetését indítványozta, mit Kovács A. a károsodás 
szempontjából ellenzett s azt javasolta, hogy még az 

idei 3-ik évi járulék is fizettessék be, mert ekkor a be-
fizetett összeg egyharmadát vissza lehet kapni, különben 
semmit. Szász K. is ily értelemben nyilatkozik. Végre 
a többség Szilágyi D. indítványára kimondotta, hogy 
az egész biztosítási ügy lebonyolításával a konventi elnök-
ség bízassék meg a Végrehajtó Bizottsággal együtt. 

Fontos indítványa volt a Végrehajtó Bizottságnak 
a közalapi pénzek egyházmegyei kezelésére nézve a 
következő : »Az országos Közalap Végrehajtó Bizott-
sága lehetségesnek találja a kezelési szabályzat 37-ik 
§ ának módosítását oly képen, hogy az egyházmegyei 
közgyűlés, az esperes egyenes kívánságára, jogosítva 
legyen mást bízni meg a Közalap körüli mindazon teen-
dőkkel, melyeket a kezelési szabályok az esperesre ru-
háznak, de csak úgy, ha az összes teendők azon meg-
bízottra ruháztatnak, az esperes teljes kizárásával, mert 
azon teendők természete a kétfelé osztást nem tűri. Ezen 
kezelési szabályoknak mindazon utasításai, melyek az 
esperesre vonatkoznak, azon megbízott egyént fogják 
illetni.* 

Az indítvány élénk vitát keltett, melyben Benkő, 
Csonka F., Kovács A. stb. vettek részt. Hangsúlyozták kü-
lönösen azt, hogy a megosztott kezelés mind az espe-
reseknek, mind a központi irodának még több bajt 
okozna, míg azon elv, hogy egy személy legyen a ke-
zelésért felelős, minden tekintetben előnyösebb és ponto-
sabb kezelést szül. Elmondatott, hogy most csupán 
4—5 egyházmegyében van megosztott kezelés az espe-
res és a pénztárnok között s e néhány hely akármelyi-
kében több kezelési baj és hátralék van, mint akármelyik 
más egyházmegyében. A Konvent többsége elfogadta a 
Végrehajtó Bizottság ezen indítványát is. 

A kezelési szabályok módosítása tárgyában a Végre-
hajtó Bizottság többsége következő indítványt t e t t : 

»A bevallásoknak és felszólamlásoknak változatla-
nul a kezelési szabályok szerint kell történni, mert ezek 
elrendezése a zsinati törvényen alapszik ; ellenben a behaj-
tás módjára nézve nem találja szükségesnek szigorúan 
ragaszkodni azon kezelési szabályokhoz, melyek e tekin-
tetben fennállanak, hanem megengedhetőnek véli, hogy 
az egyházak a családfőkre eső összegeket akár az egy-
házi adóval kivessek az illető családfőkre, akár köz-
munkával beszerezzék, akár közvetlenül a családfőktől 
szedjék; azonban az egyház vagyona és rendes bevé-
tele megterheltetése nélkül.* 

A Bizottság kisebbségi véleménye az eddigi rend-
szer fenntartását javasolta. Az indítvány nagy és élénk vi-
tát támaszott, melyben a többség javaslatát Szabó János 
indokolta, következőleg. 

Az országos Közalapra vonatkozó törvénynek vég-
rehajtása főleg a nagyobb egyházakban sok nehézségbe 
ütközik. Ezekben a kezelési szabályzat oly visszatetszést 
szerzett, hogy azzal a visszatetszéssel saját egyházunkra 
való tekintetből számolnunk kell. Ehhez járult azon kö-
rülmény, hogy egyes elégedetlenek felhasználták az al-
kalmat más célok kivitelére, de a mely célok az egy-
háziassággal, az egyházi ügyek előhaladásával ellentéte-
sek voltak. Bajos dolog, t. Konvent, az egyes kiváló 
eseteket felhozni, de az kétségtelen, hogy a nagyobb egy-
házak békéjét a közalapi szabályzat szigorú keresztülvitele 
nagy mértékben veszélyezteti (Úgy van 1) Ez a körül-
mény vitte az Egyházkerületek nagy részét •— de kü-
lönösen a Tiszántúlit — arra a gondolatra, hogy a meny-
nyiben lehetséges a Konvent által bizonyos könnyítést 
kellene megállapítani a kezelési szabályzatot illetőleg. 
A mult Konvent a végrehajtó bizottságot bizta meg ja-
vaslat készítésével. A javaslat most előttünk van. Én 



megvallom, hogy ezen javaslat sem segít a bajon gyökere-
sen, de a fennálló zsinati törvény keretén belül több 
kedvezményt adni nem lehet. Ez a kedvezmény az, hogy 
megtartva a kirovásra vonatkozó szabályzatot, szabad-
ságában hagyja az egyházaknak, hogy akár az egyházi 
adókkal együtt rójják ki a családfőkre a megfelelő köz-
alapi járulékot, akár ha a körülmények engedik, köz-
munka vagy más úton szerezzék azt be. A jelen körül-
mények közt többet tenni nem lehet, azért a javaslatot 
elfogadásra ajánlom. 

Kovács Albert. Előadja azon okokat, melyeknél 
fogva nem tudja a kezelési szabályok változtatását aján-
lani. Először ez indítvány szerinte ellenkezik a zsinati 
törvénynyel, mely nem csak azt rendeli, hogy minden 
családfői e ki kell vetni bizonyos adót, hanem azt is mondja, 
hogy minden családfő köteles is megfizetni; a törvény 
az adó befizetését a családfőre teszi kötelezővé, és nem az 
egyház más intézményére. A jelen javaslat pedig a törvény 
ez intentiójával ellenkezik. Másik okom — folytatá — hogy 
ma már a Közalap ügye a meglevő szabályzat szerint 
rendezve van ; míg ha ez új javaslatot elfogadjuk, a ren-
dezést új alapon újra kellene kezdeni, mi nagy fáradság-
gal járna. A nehézségek nagyok voltak, melyek az új 
rendszer beállításával ismét elől kezdődnének. Fontos 
motívum még az, hogy e javaslat életbelépésével meg-
bomlana az a szellemi kapocs, mely az egyetemes egy-
ház és az egyén között kell hogy meg legyen. Pénz-
ügyi veszteséget is idézne elő e javaslat, ha törvénynyé 
válna. Az egyéni adó természete az a csendes, folytonos 
növekedés, midőn az emberek egyéni érdekei, hiúsága 
— mint megannyi rugók — előmozdítják a szaporodást. 
E rugók ezentúl nem működnének, mert az egyén köte-
lezettsége a köz vállára tétetnék. De nem könnyítene e 
javaslat az espereseken sem, sőt az újabb beletanulás és 
beleszokás nehézségeket idézné elő náluk. 

Szász Károly mindenekelőtt kellő értékére kívánja 
redukálni Kovács fő ellenvetését, hogy itt az a célzat, 
hogy a zsinati törvények ellenében többé nem a családfők, 
hanem a gyülekezetek fizessék a családfőkre névszerint 
kivetendő adót. Mondhatom — mondá folytatólag — 
nemcsak magam, de az egész Végrehajtó Bizottság 
nevében, hogy ilyen célzat ezen indítványban nincs. Az 
indítvány a kivetést nem kívánja változtatni, hanem csak a 
behajtás módját. Nem azt mondja, hogy az egyháztól 
szedessék be valamely jövedelméből, tőkéjéből, hanem 
csak azt, hogy a beszedés módját az egyház a maga helyi 
körülményeihez képest, maga határozza meg. Követheti az 
eddigi eijárást; beszedetheti a domesztikát a többi egy-
házi adóval együtt; megszerezheti azt közmunkával. És 
ekkor még talán sokkal erősebben ébred az egyén azon 
öntudatra, hogy minden embernek az a feladata, hogy 
ő az egyetemes egyház céljaira áldozzék, midőn saját 
kezeivel keresi meg azt a mit a domesztikára ad. 

Hol van itt' csak árnyéka is annak, hogy itt a tör-
vény kijátszatni szándékoltatnék, hogy az egyéni kötele-
zettség a gyülekezet egyetemének jövedelmére, tőkéjére 
átruháztatni céloztatnék ? ? Csak azon formának, melyben 
a kivetés szerint az egyes családfők kötelezve vannak 
fizetni, csak azon formának megválasztása bizatik az 
illető gyülekezetre. — Azután nem lehet-e a gyülekezetre 
annyit bízni, hogy saját alkotó részeinek —- a család 
tagoknak — fizetési módozatát ő határozza meg ? Hiszen 
ez bizonyos mértékben eddig is divatban volt. 

Mert higyje el nt. Kovács A. úr, hogy eddig sem 
mindenütt az egyes családfők adták össze a domesztikát, 
hanem a hol az egyénektől azt behajtani nem lehetett, 
más úton pótolták, alattomosan eddig is kijátszották a 

törvényt. A jelen javaslat célja pedig az, hogy a törvé-
nyen túl menni ne kelljen, de ez világosan kimondassák 
és az eddigi eljárást a Konvent a maga tekintélyével erősítse 
meg. A mi eddig is gyakoroltatott szükségből, az mon-
dassák ki most törvényül; s ekkor meg lehetünk győ-
ződve, hogy nem játszatik ki a törvény, s hogy ez a Köz-
alapnak nem kárára, hanem hasznára lesz. Mert a Köz-
alap a hivek Összege belenyugvásának és rokonszenvének, 
nem pedig idegenkedésének gyümölcse leend. Én azt 
akarom, hogy a 2 millió ref. ember egyikének se essék 
terhére az a 20 kr kifizetése, akarom, hogy megnyu-
godva legyen az iránt, a mit tesz. Ennek pedig egye-
düli módja : megkönnyítni ezen kötelesség teljesítését. 
S a jelen javaslat épen ezt célozza. S nem is kell ennek 
megtanulására sok idő, mert az espereseknek nagy része 
eddig is igy csinálta, más része pedig könnyen elsajátít-
hatja, mert ha az ember egy dologban a nehezebb részt 
begyakorolta, a könnyebbre való visszatérés gyorsan 
eszközölhető. Én pártolom a végrehajtó biz. indítványát. 
Vay Miklós br. Pia visszatekintünk a zsinatra, annak az 
volt az intentiója, hogy maradjon fel az egyes családok-
nak az önkéntes adakozás joga. Félek, hogy ez eszmén — 
ilyen formák közé szorítva — sérelmet fogunk elkövetni. 
Semmi nem lebeg inkább előttem, mint az, hogy a mit 
a kálvinista ember egyházának ad, azt ne törvény által 
szorítva, hanem jószántából adja. Az eddigi eljárás annak 
inkább megfelelt, fontoljuk meg jól a dolgot, mielőtt 
megváltoztatnék. — Beöthy Zs. distingválván a közalapi 
járulék kivetése és behajtása között, abban Kovács, eb-
ben a többség indítványa mellett nyilatkozik. 

A kérdés szavazás alá bocsáttatván, a konvent nagy 
többsége elfogadta a Végr. Bizottság javaslatát. 

A határozat enunciálása után kellemetlen incidens 
következett. Kovács Albert Írásban bejelentette a közalapi 
jegyzőségről való lemondását, a mi a gyűlésen általános 
meglepetést és sajnálatot keltett. Hiába kérte Beöthy 
Zs. hogy vonja vissza lemondását, szolgálja tovább is 
azzal a példás buzgalommal a Közalap ügyét ; hiába 
hivatkozott Benkö arra, hogy ha ő ezt az eljárást követ-
te volna a közéletben, már régen le kellett volna mon-
dania nemcsak az esperességről, hanem a papságról is; 
hiába biztosította Filó L. hogy »K. A. úr hivatalos eljá-
rásával és működésével annyira meg vagyunk elégedve, 
hogy ha újból kellene választanunk, ismét megválaszta-
n á n k . . . . a Konvent iránti tiszteletének adja frappans 
jelét, ha a többség nézete előtt meghódol:* de Kovács 
nem akart engedni. Felszólalásában elmondta, hogy 21 
évi közpályáján nagyon sokszor maradt kisebbségben, 
nem neheztelt érte ; de a javaslat elfogadásával a köz-
alapi kezelés egész rendszere (melyet tudvalevőleg Kovács 
alkotott) halomra van döntve, most már egészen új sza-
bályzatot kell csinálni, melybe ő magát beletalálni nem 
képes. Majd Révész B., utána Kun Bertalan kérték mara-
dásra e szép szavakkal, hogy »tartsa meg tovább is e 
féltett kincsünk, kedves intézményünk mellett a dajkálás 
szerepét.« Végre báró Vay szavaira, melyekben kifejezte, 
hogy ő tőle sem vehetik rosz néven, ha a Közalapon 
változtatni nem kíván, de ebből nem csinálhat kabinet-
kérdést : Kovács A. engedni látszott. 

Harmadik nap a mult ülés jegyzőkönyvének hitele-
sítése után Isák János tanító ügyét tárgyalták. Isákot 
iSSyben tanítónak választottak Alsók-Sarkadon. A meg-
választás ellen a község kérvényezett, abból az egyszerű 
okból, mert Isák nem tudott orgonálni, az alsok-sarkadi 
tanítónak pedig egyik kötelessége az orgonálás. A hiba 
ugy esett, hogy a pályázati hirdetésben nem irták ki 
ezt a feltételt. A konvent a maga bíróságának adta ki 



ezt az ügyet. A konventi bíróság ma beterjesztett jelen-
tésében azt mondja, hogy nem határozott, mert az ügy 
közigazgatási természetű, melyben nem tartja magát 
illetékesnek. Hosszabb tanácskozás után a Konvent az 
ügyet kiadta tárgyalás és jelentéstétel végett a közjogi 
bizottságnak. 

Huzamos vitára adott alkalmat az az indítvány, 
hogy a magyarországi ev. reformátusok részt vegyenek 
az egyetemes presbiterian szövetkezet jövő évi közgyű-
lésén, a mely Londonban fog összeülni. Szász Károly 
püspök ellene van az indítványnak. Nem abból a szem-
pontból, mintha ellenezné azt, hogy a külföldi egy-
házakkal szorosabban érinkezzünk; álláspontját ezút-
tal kizárólag pénzügyi tekintetek határozzák meg. Ez 
a képviseltetés bele kerülne mintegy IOOO frtba. A ma-
gyarországi református egyháznak pedig sokkal több a 
teendője és sokkal kevesebb a rendelkezésére álló pénze, 
sem hogy ilyen költséges dologba belebocsátkozhatna. 
Az ő indítványa az, hogy a Konvent a képviseltetésre 
vonatkozó javaslatot vesse ek Degenfeld József gr. hosz-
szasabban szólott a mellett, hogy a Konvent fogadja el 
a képviseltetést indítványozó javaslatot. A közgyűlésben 
való részvétel egyátalán nem jár olyan nagy pénzügyi 
nehézségekkel. A kiküldendő képviselők maguk fogják 
fedezni az utazást költségeit, s így a konvent csupán 
csak arról kell hogy gondoskodjék, a mi a szövetke-
zetbe való beiratásra szükséges. Ez az összeg 300 frt, 
a mit nagyon könnyen össze lehetne hozni úgy, ha az 
egyházkerületek adnák össze. Ennyi áldozatot pedig 
meg lehet hozni. Vay Miklós bárónak a meggyőződése 
az, a mi a Degenfeld grófé s így ő is ajánlja az indít-
vány elfogadását. Kovács Ödönnek aggodalmai vannak a 
részvétellel szemben. Ha a magyarországi reformátusok 
résztvesznek az egyetemes presbiteri szövetkezet köz-
gyűlésében, ez által kötelezik magokat, hogy a közgyű-
lés esetleges határozatai Magyarországra nézve is irány-
adók legyenek. Ez pedig befolyással lehet a magyar 
egyház függetlenségére, ami semmi esetre sem kívána-
tos dolog. Szász Domokos püspök szintén ellene van az in-
dítványnak, sőt a .szövetkezésbe való testületi belépés 
kimondására egyedül a zsinatot tartja illetékesnek, a 
miért ez ügyet a zsinati tárgyak közé kívánja tétetni. 
Filó Lajos magáévé teszi a Degenfeld gr. által mondotta-
kat. Tisza István szerint nagyon könnyen el lehet dön-
teni a kérdést, ha kimutatjuk, hogy hatóság-e ez az egye-
temes presbiterialis szövetkezet, vagy pedig csak egy-
szerű társadalmi intézmény. Ha hatóság, akkor termé-
szetesen indokoltak a Kovács Ödön aggályai. De ez a 
szövetkezet nem hatóság, hanem csak társadalmi intéz-
mény, a melynek közgyűlésében részt lehet venni anél-
kül, hogy határozatai esetleg befolyással lehetnének a 
magyar ev. ref. egyház függetlenségére. Részese lenni 
ennek a szövetkezetnek a magyarországi reformátuksokra 
nézve bizonyos mértékben erkölcsi kötelesség is. Ha a 
segélyt a külföldtől elfogadjuk, az ilyen csekély költség-
gel járó társadalmi érintkezés elől elzárkózni nem egé-
szen járja. Es épen azért, mert ez az érintkezés csak 
társadalmi jellegű, Degenfeld József gr. indítványát pár-
tolja. Utolsónak Szilágyi Dezső emelt szót, arra kérve 
a Konventet, hogy az illető szövetség alapszabályainak 
tanulmányozása végett ne határozzon érdemileg még az 
indítvány fölött, hanem adja ki azt bizottságnak. 

A Konvent ebben az értelemben határozott, kiadva 
az indítványt előzetes tárgyalás és jelentéstétel végett 
az indítványozókból és Szilágyiból alkotott bizottságnak. 

Ezután ismét felvétetett a kö/alapi Végr. Biz. jelen-
letése. 

Segélyekért beadatott Összesen 940 kérvény, 21-el 
kevesebb, mint tavaly; ezek köáül 563-at az egyházak, 
377-et a lelkészek nyújtottak be. Csökkenés az egyházak 
kérvényeinek számában van, mert a lelkészeké 19-el 
szaporodott. E 940 kérelmező kért összesen 305,616 fo-
rintot. Az egyházmegyék indítványoztak 164,262 frtot, 
az egyházkerületek indítványoztak 107,750 forintot. A 
Végrehajtó Bizottság javasolt 52,740 frtot, még pedig 
34,930 frtot az egyházak és 17,810 forintot a lelké-
szek részére. A Konvent megszavazott egyházaknak: 
35,980 frtot, lelkészeknek: 18, IIO frtot. Ez összegekből 
kaptak egyenként : 

A) Egyházak. I. Az erdélyi egyházkerületben : Al-
gyógy 50 frt, Borbátviz 50 frt, Maro>Solymos 100 frt, 
N.-Pestény 50 frt, Petrozsény 150 frt, Piskitelep 150 frt, 
M.-Igen i c o forint, Vingárd 150 forint, Istvánháza 
100 forint, Lőrincréve 100 forint, Sz.-Újfalú 50 forint, 
Sz.-Mihály falva 50 frt, György falva 200 frt, Magyaró-
Kerelce 100 frt, Érkávás 100 frt, Erked 50 frt, Érmind-
szent 50 frt, Ipp 50 frt, Monó 50 frt, N.-Mon 50 forint, 
Sármaság 200 frt, Sz.-Bagos 50 frt, Hidalmás 100 frt, 
Kozárvár 100 frt, M. Derzse 100 frt, Pánczélcse 50 frt, 
Czege 100 frt, Fekete-Lak 50 frt, Kudu 100 frt, Mocs 
100 frt, Puszta-Kamarás 150 frt, Szava 100 frt, Besz-
terce 200 frt, Kisfiilpes 50 frt, Komló 100 frt, M.-Jára 
150 frt, Teke 100 frt, Abod 50 frt, Ákosfalva 50 frt, 
Bede 50 frt, Berekeresztúr 100 frt, Böő 50 frt, Csóka 
100 frt, Fekete-Puszta 200 frt, Fintaháza 100 frt, Hagy-
más-Bodon 70 frt, Kakasd 50 frt, Kebele-Sz.-Iván 80 frt, 
K.-Görgény 150 frt, M.-Sz.-Anna 100 frt, M.-Sz. György 
150 forint, M -Sz.-Király-Názránfalva 100 forint, Mosony 
50 frt, N.-Ernye 200 frt, Nyárád-Andrásfalva 100 frt, 
Nyárád-Sz.-Anna 100 frt, Nyárád-tő 100 forint, Selye 
150 frt, Seprőd 50 frt, Süketfalva 50 forint, Száltelek 
150 frt, Székes 50 frt, Szt.-Gericze 50 írt, Szt.-Három-
ság 100 frt, Szováta 200 frt, Udvar falva 100 frt, Vadasd 
150 frt, Várhegy 100 frt, Csüdő-Telke I 50 forint, Gógán 
50 frt, Héderfája 50 frt, M.-Ludas 150 forint, M.-Süllye 
100 frt, Sz.-Benedek 50 Irt, N.-Teremi 50 frt, Teremi-
Újfalu 50 frt, Mihályfalva 100 frt, N.-Szeben 200 forint, 
Pókafalva 100 frt, Tür 100 frt, Kőhalom 50 frt, Hodgya 
100 frt, Homoród-Sz<vMárton 100 forint, Bibarczfalva 
150 frt, K.-Baczon 50 frt, Miklósvár 100 frt, Bodola 
50 frt, Kökös 50 frt, Kőröspatak 50 frt, S. Besenyő 
100 frt, S.-Magyaros 100 frt, Al-Csernáton 100 forint, 
K.-Albis 150 frt, Léczfalva 150 frt, Papolcz 200 forint. 
Erdélyi egyházak összesen 9300 frt. 

II. Tiszántúli egyházkerületben: Apahegy 100 frt, 
Dobrács-Apáti 50 frt, Erdőd 200 frt, Lázári 50 frt, 
Magos-Liget 50 frt, Pálfalva 50 frt, Tis?.ta-Berek 50 frt, 
Bán falva IOO frt, Csávoss 100 frt, Földeák 100 frt, 
Füzes 50 frt, Hertelendyfalva 100 forint, N.-Becskerek 
50 frt, N.-Szedistye 100 frt, Páncsova 100 frt, Ref. 
Kovácsháza 150 frt, Szeged (némi vita után) 400 frt, 
Szkulja 100 frt, Balozsér 100 forint, Csétfalva 100 frt, 
Daróc 100 fit, Gecse 50 frt, Macsola 50 frt, Makkos Jánosi 
50 frt, N.-Bégány 50 frt, N.-Lónya 50 frt, Sáros-Öroszi 
50 frt. T.-Adony 109 frt, T.-Vid 100 frt, Tivadar 100 frt, 
Ugornya 100 frt, Élesd 100 frt, Fugyi 100 frt, Fugyi 
Vásárhely 100 frt, Hegyközpályi 50 frt, Hegyköz-Száldo-
bágy 100 frt, M.-Kakucs 50 frt, P.-Újlak 150 frt, Dáncs-
háza 300 frt, Felső-Alsó Józsa 200 frt, A . -Ábrány 100 frt, 
Monus Petri 50 frt, Poklos-Telek 50 frt, Tóti 50 frt, 
Rákócz 200 frt, T.-Kiirt 100 frt, T. Sas 100 frt, T. -Ugh 
100 frt, Dengeleg 100 frt, Domahida 50 frt, K.-Majtény 
200 frt, M.-Petri 100 frt, Parasznya 50 frt, Bőkény 50 frt, 
Fancsika 50 frt, Feke te -Ardó 50 frt, Fertős-Álmás 



150 frt, Forgolány 50 frt, Gyula 100 frt, Péterfalva 
100 frt, T.-Ujhely 50 frt, Budai-Ábrány 50 frt, H.-Dorog 
50 frt, Mártonfalva 50 frt, Nagy falú 100 frt, T.-Eszlár 
100 frt, Káló-Semlyén 150 frt, Kérés 100 frt. Nyíregy-
háza 400 frt, Csermő 100 frt F.-Tóth 100 frt, M.-Gyorok 
150 frt. Pankota 100 frt, Szakái 150 frt, Jánosfalva 50 frt, 
Csaholcz 100 frt, Cseke 100 frt, Fülpös-Darócz 50 frt, 
György Telek 50 frt, Gyügye 50 frt, Hermanszeg 100 frt, 
Kömörő 50 frt, Mánd 100 frt, P.-Darócz 100 forint, 
Ricse 50 frt, Sz. Becs 50 frt, T.-Becs 250 frt. Tiszán-
túli egyházak összesen 8700 frt. 

III. Tiszáninneni eggházkerülethen: Abaúj-Bakta I 50 fo-
rint, A.-Szántó 100 frt, A. Szemere 200 frt, Beret 150 frt, 
Csenyéte 50 frt, Fúlókércs 100 frt, Garbócz-Bogdány 
100 frt, Gibárt 100 frt, Kupa 250 frt, Rásony 50 frt, 
Szászfa 150 frt", Vizsoly 150 frt, Ládhá/a 250 frt, Abod 
150 frt, Alacska 50 frt, Bánhorváth 100 frt, Berente 
50 frt, Dámok 100 frt, Dédes 100 frt, Szakácsi 50 frt, 
Szilvás 150 frt, Berzéte 200 frt, G. Sz-Káros 100 frt, 
Poszoba 50 frt, Trizs 100 frt, Uzapanyit 50 frt, Zubogy 
150 frt, Almás 100 frt, Komjáti 150 frt, T.-Újfalú 200 frt, 
Ásvány 100 forint, Korlát-Hubka-Helmec 150 forint, 
Solymos 100 frt, Sáros-Polyánka 100 frt, Csanálos 
400 frt, Hernád-Kak 50 frt, H.-Mód 50 frt, Páczin 150 frt, 
Sima 150 frt, Bodzás-Ujlak 400 frt, Kazsu 100 forint, 
Kiszte 50 frt, Ladmócz 150 frt, N.-Kázmér 100 forint, 
Szürnyeg 150 fit, Tussá 100 frt, Tiszáninneni egyházak 
összesen 5950 frt. 

IV. Dunamelléki eg gházkerülethen: Baja 100 frt, 
Kórógy 100 frt, Tordincze 80 frt, B.-Sellye 200 frt, 
Bogdása 100 frt, Besencze IOO frt, Botyka 150 forint, 
Katádfa IOO frt, Okorág 150 frt, Old 200 frt, Szapor-
cza 300 frt, Szava 200 fit, T.-Keresztúr 50 frt, Adánd 
200 frt, Jút 200 frt, Köttse 50 frt, M.-Székely IOO frt, 
N.-Berény 100 frt, B . - lú r 200 frt, D.-Bogdán 100 frt, 
H.-Györk 150 frt, K.-Oroszi 100 frt, Vasad 100 forint, 
Áporka 200 frt, Alap Alsó-Szt.-Iván 100 frt, Batta 500 ft, 
Bonyhád 100 frt, D.-Földvár ioo írt, Gerjen 250 forint, 
Medina 100 forint, Szedres 100 frt, Acsa 150 frt, Ercsi 
200 frt, Et tyek 100 frt, Vereb 200 frt, J.-Kara-Jenő 
200 frt, Szabadka 200 frt, Szolnok 200 frt, Tószeg 50 frt. 
Dunamelléki egyházak összesen 5880 frt. 

V. Dunántúli egyházkerület: Bajka 100 frt, Garan-
Szt.-György 150 frt, N.-Sáró 150 frt, Tököl IOO for'nt, 
Balhás 200 frt, Basal 100 forint, Csokonya 150 forint, 
Galambok 100 frt, Gyöngyös-Mellék 100 frt, Hatvan 
100 frt , Hencse 100 frt, K.-Kovácsi 50 frt, N.-Kisfalud 
100 frt, Szörény 100 frt, Ipoly-Pásztó 300 frt, Szokola 
200 frt, Csúz 50 frt, Förge-Diós-Bögöly-Patony 100 frt, 
Kamocsa 100 frt, N. Mad 200 frt, N.-Megyer 100 frt, 
N.-Tany 100 frt, Patas 100 frt, Udvard 100 frt, Csajágh 
300 frt, Nádasd-Ladány 100 frt, Sió-Hidvég 150 foriat, 
Körmend 200 frt, Szalafő 100 frt, Adástevei 100 forint, 
Ajka 100 frt, Mihályháza 50 frt, Nóráp 100 frt, Padrag 
100 frt, Taáp 100 frt, Aszár-K.-Bér-Hánta 200 forint, 
Lábatlan 300 frt, Szomód 400 frt, Iszka-Szt.-György 
150 frt, Litér 100 frt, M.-Bernag 200 frt, Monoszló 
100 frt, Öcs 100 frt, Szt.-István 50 frt, Szt.-Király Sza 
badja 100 frt. Dunántúli egyházak összesen 6150 frt. 

Eszerint az egyházaknak kiosztott segély összesen 
35,980 forint. 

B) Lelkészek. I. Tiszáninneni egyházkerületben : 
Borbély József, Szászfa 100 forint, Kállay Miklós, B res-
detek 50 forint, Korla Gábor, Radvány 100 forint, 
Kovács Károly N.-Ida 70 forint, Kövér József, Kupa 
50 forint, Nóvák Lajos, Abauj-Bakta 100, Szaniszló Pál, 
F.-Novaj 100, Szilva István, Batony-Berencs ioo, Ujj 

János, Korlát 100, Apostol Bertalan, Eger 200, Varga 
János, PVAbrány 50, Ónodi István, Meszes 100, Simon 
Károly, Szilvás 50, Bartók János, G. Kisfalud ico, 
Czinyéri Banra, S.-Ke^zi 70, Kupai Dénes, Runya 70, 
Seres József, Martonfalva 70, Vajányi János, Páskaháza 
50, Ardai J. Dániel, Zsarnó 50, Imre István Sz.-Petri 
70, Kapótí György, Jablonka, 100, Péter József, Sz.-
Ardó 50, Ragályi Géza Szádelló 100. Simon Andor , 
Barka 70, Benedek János. F.-Reviscse 50, Fürjész István 
Szürthe 100, Magyar Bert. N. Kapós 100, Pazar István, 
Iske 70, id. Szakái J. N.-Szeretva 50, Abaházi József, Olasz-
Liszka 50, Bagdi István, Vis 70, Czigányi János Agárd 
100, Kovács János, V-Újfalu 150, Babarék, Dániel Nagy-
Ráska 70, Bálint József. Abara 100, Dudás Lajos, Kazsú 
50, Kálniczky János, Mihályi 100, Kiss József, M.-Izsép 
50, Stépán Mihály, Csernahó 100, Szombati Antal, Kol-
bása 50, Sztankovits Lajos, Kisbár ioo,Tersencki János 
N. Toronya 100, Ujj István, Ladmócz 70 frt. Tiszánin-
neni lelkészek összesen 3500 frt. 

II. Dunamelléki egyházkerületben : Kulifay Elek, 
Tordincze 100, Rácz Márk, Babarcz 50, Sebestyén Pál, 
Kórógy ioo, S/ívos Károly, Hirics 200, Bajó Sándor, 
Lápafő 100, Gödöllei József, A.-Némedi 75, Tóth Pál, 
M.-Gyönk IOO, Kerkapolyi István, Héviz-Györk 100, 
Kovács Sámuel, Pomáz 100, Sedivi János, Sz.-Endre 100, 
Szabó Nándor K. Oroszi 75, Szász János, Dab 50, Szent-
péteri Pál, Solt 100, Arany Antal, Medina 50, Kuti 
István, D.-Földvár 100, Széki Géza, Hidasd, 100, Ru-
mek Gábor, Et tyek 70, Szöllősi Pál, Felesuth 100 frt. 
Dunamelléki lelkészek összesen 1670 frt. 

IÍI. Dunántúli egyházkerületben : Bacsa Béla, Felső-
Gyarmat 100, Patai Károly, Szodó 100, Erőss Dániel, 
Zádor 50, Nagy Lajos, Nagy-Maros 50, Kocsis József, 
A.-Szöllős 50. Pethes Endre Alistál 100, Sós László, 
Kulcsod 100, Sebestyén János, Kup 200, Zsoldos Sán-
dor M.-Örs 50, Vikár Vince, Derecske 50, Kemencki 
Lajos, Tárkány 100, Pázmándi Endre, M.-Barnag 100. 
Dunántúli lelkészek összesen 1050 frt. 

(Vége köv.) Szőts Farkas. 

K Ü L F Ö L D . 
A Gusztáv-Adolf-Egyfet 69-ik számú (legújabb) 

röpirata. 
(Vége.) 

H<tyingen, Lotharingíában és a két órányira délnek 
fekvő Moyeuvre, egészen a francia határon, régi idő óta 
voltak központjai a bányászatnak. Ós idők óta kerestek 
az ottani vasművekben munkát egyes protestáns bányá-
szok. De szűkölködve minden lelki gondozás nélkül ezen 
ősi, katholikus országban, hol a lakosság a protestánsokat 
általán nem keresztelt keresztyéneknek tartja, ezen szét-
szórt hitrokonok menthetlenül a katholicizmus és a fran-
cia nemzetiség áldozataivá leltek. 1870—71 után német 
lett e vidék és ennek folytán gyorsan szaporodott a német 
protestánsoknak száma annyira, hogy a Diedenhofenben 
állomásozó katonai lelkész 1877-ben, havonként egyszer 
kezdett a nevezett két helyen, a kath. községi iskolák 
szobáiban istenitiszteletet tartani. 1880 óta, az ottani 
vasbányák megnyitásával, Hayingentől egy mértföldnyire 
északra, alakult Algringen, az ev. diaspora harmadik 
központja. Itt is rendeztek havi istenitiszteletet, még 
pedig a munkások alvó-te.imében, 1885 tavaszán mind 



Hayingenben, mind Algringenben, természetesen csak ! 

bérelt helyiségekben szerveztek protestáns magán isko-
lákat. E gyülekezetek legújabb fejleménye, az egyházi 
képviselő testület megválasztása, miáltal a többi diaspo-
rátöl különvált és Hayingen székhelylyel külön segéd-
lelkész alkalmazása vált szükségessé. Az ekként megala-
kult egyház jelenleg mintegy 1200 lelket számlál, leg-
inkább bányászokat és huta-munkásokat, kik folyvást küz-
denek a létért és körükben egyetlenegy jó módú embert 
nem számlálnak. Ezen felül erős harcot vív bigott kath. 
környezetével és évenként sok veszteséget szenved vegyes 
házasságok és áttérések folytán. Ezenkívül erős harcot 
vív a francia nemzetiség ellen. Habár ez ifjú egyház tör-
ténete nem sorol fel vértanúkat és véres üldözéseket, 
azért mégis sok vér kiált érette az égbe : nemcsak a ̂  
Moyeuvrerel határos Gravelotte, hanem a közel Metz 
földén kiomlott vértanúk vére. A párizsi vérnász után, , 
a protestántizmus történetében alig van oly iszonyú vér-
fürdő, mint az 1543-ki húsvétkor Gorze csatamezején 
végbevitt tömeges leölése a protestánsoknak. Az evan-
gyeliomi élet fentartására és erősítésére pedig épen nem 
való, hogy az istenitiszteletek iskolai szobákban tar tat-
nak, melyeknek uj berendezésű padjain sem férfiak sem 
nők nem képesek ülni, hanem inkább az asztalokra ülnek 
vagy állva maradnak, még pedig oly sziik helyiségekben, 
hogy azok, kik e helyiségeket ismerik, hihetetlennek tart-
ják, hogy az utóbbi húsvét alkalmával Hayingenben 101, 
Algrigenben 124 és Moyeuvreben 84 egyén vehette fel 
azokban az úrvacsorát. 

Az egyház ezeknél fogva elegendő nagy templo-
mok felállítását óhajtja. De nem kér 80, 90 és 100,000 
márkás pompás tenp'omokat; Lotharingiában ilyen pom-
pás épületeket csak a katholikusok emelhetnek. Csupán 
25.000 márkás szerény templomokat kér ; de ilyet hármat 
kér a három központ számára és egy paplakot Hayingen 
számára. E célra még csak 14,000 márkát gyűjtött . 
Segítse Isten, hogy a hitrokonok testvéri szeretete mel-
lett mielőbb, beszerezhessék a még hiányzó összeget. 

Végre Ramsau Stájerországban. Itt gyors és bő 
támogatásra van szükség, hogy a 103 éves ev. egyház 
új templomot építhessen és a paplakkal egy tető alatt 
lévő régi imaházát két osztályú iskolává átalakíthassa. 
— Ramsau 3—4 óra hosszura és 1—2 óra szélesre ter-
jedő fensík, a Dachstein nevű hegy déli meredek szikla-
falának alyán, átlag 1100 méternyi magasságban a tenger 
tűkre felett s ekként felülmúlja a thüringiai erdő és a 
Plarz legmagasabb hegyeit. A kerekszám 1200 lakos, 
ezek közt 140 kisbirtokos s a többi cselédség és nap-
számos, mind evangelikus ; csupán a határ szélen lakik 
egy katholikus birtokos és ugyanazon vallású 12 cselédje. 

E szerint tehát ez egyetlen sajátszerű szorványos 
egyháznak nevezhető, nemcsak mivelhogy Németország-
ban és Ausztriában legmagasabb fekvésű, hanem mivel-
hogy tisztán evangelikus, melyben még nem köttetett 
vegyes házasság. Megalakult 1781-ben, mikor Prugger 
Jakab földmives a türelmi pátens kihirdetése után kinyi-
latkoztatta : »Ezt ugyancsak szívesen hallgattuk. Hiszen 
mi mindnyájan lutheránusok vagyunk!« És azóta Ramsau 
hív őre az evangyéliumnak, hegyen épült város, mely a 
Mandling nevű határon folyó patakon túlra a salzburgi 
földre, mely hajdan szinte viruló kertje volt a evan-
gyéliomnak, ellátszik. Ez egyháznak nincs temploma — 
evangelikus temploma, mert a ramsaui 12—13 katholikus 
számára létezik kath. templom. Már rég lett volna szük-
ség, hogy itt ev. templom építtessék, de az apák által 
épített imaház iránti kegyelet, a ramsauiak igénytelen-
sége és az a gond, hogy az építési költség alatt elpusz-

tulhatnának, nem javallotta az építést. Csak az iskola-
építés szüksége, miután az eddigi nem volt elégséges 
és mivelhogy az egyik osztályt parasztházba kellett 
áthelyezni, tolta előtérbe a templomépítés határozatát. 
Szándékuk a kis és szűk, torony-, harang-, oltár-, bolt-
hajtás nélküli, kis ablakú imaházat iskolává átalakítani 
és 38,000 forinton román stylben új templomot építeni. 
Azon pedig harangnak is kellend lennie. A nők ön-
kéntes adakozásából eddig 6000 frt lett összeszedve. E 
gyűjtésnek nem egy megkapó mozzanata van. E g y 
szegény szolgáló, kinek évi bére 17 frt, kijelentette, 
hogy harangra 3 frtot kell adnia, mivelhogy őt az Úr 
mindenkor oly nagyon megáldotta. Ilyen istenes meg-
elégedés nem szorul dicséretre, de mint a ramsaui la-
kosság jellemvonása nem volt elhallgatható. Hála a hit-
rokonok munkás szeretetének, nem sokára meg lesz a 
ramsauiak temploma, mert az egylet küldötteinek Nürn-
bergben eszközölt szavazása folytán Ramsau egyházáé 
lett a (17,189 márkát tevő) »nagy szeretet-adomány.« 
De a nem nyertes Elversberg és Hayingen-Algringen 
egyházai is nyertek egyenként 6744 márkát, mely összegek 
további adományok útján még megszaporodtak, neveze-
tesen Hayingené c cak egy helyről szaporodott 5000 már-
kával, a mennyiben azt Magdeburg nőegylete, az altala 
rendezett Luther-színmű előadásának bevételéből ju t -
tatta neki. 

így tehát mind a három, választás alá bocsátott 
gyülekezet örülhetett és a két kevésbé segélyezett gyü-
lekezetnek is hangoztathat juk: »Ne féljetek, rajtatok is 
segítve lesz U A mit Nürnbergben vettetek, biztató 
előjelei legyenek e segélynek. 

Az Ur pedig áldja továbbra is egyházias hitünk, 
egyházias szeretetünk és segélyünk e művét, most in-
kább, mint valaha szorongatott hitrokonaink és magunk 
javára! Lipcse, areformáció ünnepén 1887. — A központi 
bizottság. 

* * -x-
Ajánljuk a hit és haza iránti hűséget lehellő e 

röpriatot olvasóink figyelmébe. 
Láng Adolf. 

I R O D A L O M . 
A Franklin-társulat kiadásában újabban a követ-

kező művek jelentek meg : Odhin vigasza. Eszakföldi 
regény a XI. századból. Irta Dahn Félix, németből for-
dította gr. Csáky Albinné, Bolza Anna. Ára 80 kr. — 
Vidal Adrián. Regény, irta Norris W. K. Angolból 
fordítva. Ára I frt 20 kr. — Deák Ferenc emlékezete 
Csengery Antaltól. Előadatot t Deák Ferencnek a m. tud. 
Akad. által 1877 jan. 28-án tartott emlékünnepén. Ára 
30 kr. — Aphrodité. E g y görög művész regénye. Irta 
Eckstein Ernő. Németből fordítva. Ára 40 kr. — Szerb 
népdalok és hó'srégek. Az eredetiből fordította Székács 
József. 2-ik javított kiadás. Ára 50 kr. — Bátoii Mária. 
Szomorú történet öt szakaszban. Irta Dugonics András . 
3-ik kiadás. Bevezetéssel Henrich Gusztávtól. Ára 50 kr. 
— Gróf Hofmannsegg utazása Magyarországon 1793 — 
1794-ben. Németből fordította és bevezette Berkeszi 
István. Ára 30 kr. — Severo 'Torelli. Dráma öt felvo-
násban. Irta Coppée Ferenc. Franciából fordította Csiky 
Gergely. Ára 30 kr. 

A »Budapest« kiadóhivatalában, Lampel Róbert-
nél megjelent: A Budapest nagy képes naptára 1888. évre. 
9-ik évfolyam, szerkeszti Graca György. Tartalmazza 
Magyarország hatóságainak névtárát ; sok apróságot szá 



mos képpel. Szépirodalmi részében Sikor Margit, Sziklai 
János, Rudnyánszky Gyula, V. Gaál Karolina, Mártonffy 
Frigyes, Balázs Sándor, Sarkady Elemér, László Elek, 
Kados Ede beszélyei s élet-képei, valamint Szornory 
Károly, Palágyi Lajos, Incédi László, Luby Sándor, 
versei foglalnak helyet. A naptár szövegét mellékletül 
nevettető rész egészíti ki, illusztrált adomákkal. Ára 60 kr. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Legfelsőbb adomány. Király ő felsége a Idta-

szélii evang. egyháznak iskolaépítési célokra ioo frtot 
adományozott. 

* Az „Irodalmi Társaság" tagjai közé való belé-
pésüket a társlapok utján nyilvánosságra hozták: A nagy-
kállói reform, egyház ioo frtos alapítványnyal, egyelőre 
ennek 5°/0-os kamatját fizetvén. — A debreceni főiskola 
tanárikara IOO frt alapítványnyal, melyet 1888 jan. ele-
jén fog befizetni. -— Az érmelléki reform, egyházmegye 
IOO frt alapítványnyal, melynek 5°/0-os kamatját fogja 
fizetni. — Az eperjesi theol. önképző-kör évi 3 frt fize-
tése mellett pártoló tag lett. 

* Az egyetemes Konvent szombaton, f. hó 27-én 
befejezte tanácskozásait. Nyolc teljes napig tartott ülést, 
melyeket mind végig kitartott a tagok legnagyobb része. 
A tárgyalások menetéről szóló részletes tudósításunkban 
igyekeztünk lehető hű képet adni az első négy napi 
határozatokról, melyeknek további ismertetését tér szűke 
miatt jövő számunkra kellett halasztanunk. A konventi 
tudósítás miatt több kevésbbé sürgős közleményünket a 
jövő számra voltunk kénytelenek hagyni, miért a tisztelt 
dolgozó-társaktól bocsánatott kérünk. 

Tanárky Gedeon, nyugalmazott államtitkár, 
tud. akadémiai tag s a dunamelléki egyházkerület 
tanácsbirája f. hó 23-án élete 72-ik évében Buda-
pesten hirtelen elhunyt. A magas állású közbecsü-
lésben élt férfiú közéletünk jelesei közé tartozott. 
Mint a kultusz-minisztérium államtitkára tevékeny 
részese volt mindazon tanügyi alkotásoknak, melyek 
Eötvös óta e téren létre jöttek. Törvényhozásunk-
nak 1849 óta csaknem állandóan tagja volt, szülő-
városát, N.-Kőröst több ízben képviselte. Tudomány-
kedvelő és tudományművelő ember volt, kit a maga 
idejében feltűnést keltett államjogi munkájáért 
1867-ben a tud. akadémia t. tagjává választotta. 
Egyházát szerette, intézményeit becsülte s ügyei-
ben kora ifjúságától tevékeny részt vett. N a g y -
Kőrös egyháza s különösen gymnasiuma az ötve-
nes években hatalmas támaszát tisztelte, a duna-
melléki kerület derék tanácsbiráját becsüse benne. 
— Temetése f. hó 25-én ment végbe a fővárosi 
előkelő közönség nagy érdeklődése mellett. Az 
akadémia, a kultuszminisztérium tagjai nagy szám-
ban voltak képviselve a végtisztességen. A szertar-
tást Szász Károly püspök végezte, megható beszé-
det tartva az elhunyt fö'ött. Az éneket a ref. theol. 
dalkör tartotta. A halottat N.-Kőrösre szállították. 
Béke poraira 1 Nekrologját a következő számban. 

* A magyar kisdedóvás félszázados jubileuma 
f. hó 20-án Budapesten király ő felsége jelenlétében 
fényesen sikerült. Ugyanakkor avatták fel az intézet meg-
nagyobbított díszes épületét a szegényház-téren. A 
király megjelenése sanctiójául tekinthető azon nemes 

céloknak, melyeket a magyar társadalom a kisdedóvás 
országos terjesztésével elérni akar : a kisdedek megóvása 
mellett a nemzet szaporítása és a magyarság terjesz-
tése. Az ünnepélyen is hangsúlyoztatott, sajtó utján is 
többször kifejezést nyert azon gondolat, hogy nálunk a 
kisdedóvás nemcsak az emberszeretet, hanem egys/er 
smind a fajfenntartás és gyarapítás ügye, melyért minden 
igaz magyarnak lelkesülni és dolgozni kell. A díszes 
közönség soraiban egyházunk számos kitűnőségének 
jelenléte világos tanuje'e az ügy iránti érdeklődésnek, 
melyet egyháztársadalmi uton is fokozni, azt hisszük, 
elvitázhatlan kötelesség. Az ünnepélynek alkalmi beszéd, 
alkalmi óda, az ügy történetének felolvasása stb. képez-
ték programmját. 

* »A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben« 
cimű könyv, mely először 1874-ben jelent meg, második 
kiadásának nyomatása a héten megkezdetvén s lehetőleg 
gyorsan bevégeztetvén, a tisztelt előfizetők és megren-
delők rövid időn meg fogják kapni. Az előfizetési díj 
1 f r t ; tiz példány után 1 tiszteletpé'dány adatik. Mint-
hogy az előfizetők nevei, miként az első kiadáskor, 
úgy most is közzététetnek a könyv végén: tisztelettel 
kérem a még netaláni előfizetőket és megrendelőket, 
hogy becses neveiket hozzám idejekorán megküldeni 
méltóztassanak. — Rácz Károly, reform, lelkész. 

* Az eperjesi ev. kerületi kollégium köréből. 
Az eperjesi ev. ker. coll. theologiai önképző s önsegélyző 
egyesület, elnöke Hörk József indítványára f. é. okt. hó 
6 dikán tartott közgyűlésében egyhangú lelkesedéssel el-
határozta, hogy évi 3 frttal a »Magyar protestáns tudo-
mányos társaság® tagjai sorába lép. Ugyanakkor ugyan-
csak Hörk J. indítványára egyhangú lelkesedéssel elha-
tározta azt is, hogy 1888. január í-től évi 4 frttal, a 
»Luther-társaság tagjai közé lép. — Hazslinszky Frigyes a 
nagy természettudós, mint ez időszerinti collegiumi igaz-
gató az ez évi őszi deprecatió alkalmával beszédét a 
következő saját szerzeményű költeménynyel fejezte be : 

»De higyjiik el, nem ámítás 
Vallásunk szent szava, 
Nem színokozta csalódás 
Esz s szívnek szózata. 
Vallásunk — mint Isten — igaz, 
S nem földi szülemény, 
De Istenünk sugára az 
Ismeretből — remény! 
Ismeretünk virágiból 
A kellemes illat, 
Mely buzgó szívek mélyiből 
A mennyországig ha t ! 
Fénykoszorú vallás nékünk, 
Melyet az ész fűze 
És hálateljes kebelünk 
Fel lobbanó tüze. 
S azért, hogy csaljon nem lehet 
Ügy szól a szív szava . . . 
Nem csalhat ! . . . Isten ihlete ! . . . 
Szól az ész szózata ! 

* A kaposvári reform, egyház érdekében meleg 
hangú felhívást kaptunk az egyháztanács elnökségétől, 
melyet tisztelettel ajánlunk olvasóink pártfogásába. Ka-
posvárott, Somogyvármegye székvárosában, hol a lakos-
ság rohamosan szaporodik, hol a hivatalok központja 
van, s hol reform, híveink nem rég tömörültek egyház-
községgé : a reform, egyháznak még nincsen temploma. 
Maguk a hívek nagy erőfeszítést fejtenek ki, semmi ál-
dozatot nem kiméinek, hogy Isten házát felépítsék ; de 
számban és erőben még nem gyarapodtak annyira, hogy 
célúkat elérhessék. E végből a hitsorsosok egyeteméhez 
fordulnak kérő szavukkal, esedezvén, hogy szives ado-
mányaikkal őket támogatni kegyeskedjenek. 



* A paedagogiai társaság, melynek működése hosz-
szabb időn át szünetelt, a téli idény beálltával újra meg-
kezdi munkásságát. Az első nyilvános felolvasó est e hó 
26-án öt órakor volt a m. tud. akadémia Kisfaludy-termé-
ben. Fehér Ipoly főigazg. ki hosszabb külföldi tanulmány-
utat tett, »Módszer és eredmény a bajor középiskolák-
ban* című előadást tartott. Az előadás után választmányi 
ülés. A télen előadásokat fognak tartani: Hómann Ottó 
főigazgató, Kuncz Elek aradi igazgató, Kármán Mór dr., 
Pirchala Imre pozsonyi igazgató, Spitkó Lajos besztercebá-
nyai igazgató, Alexander Bernát s még mások, kik közre-
működésüket megígérték. 

* Rövid hírek. A hallei magyar egylet ez évben 
is megalakult a Halléban tanuló magyar egyetemi hall-
gatókból. Az alakuló gyűlésen, mely f. h. I i-ikén tartatott, 
12 ev. theologus és egy gazdász volt jelen. Lehet azon-
ban, hogy az egylet tagjainak száma még gyarapodni 
fog olyan magyarországi gazdászok által, kiknek figyel-
mét az egyetemi fekete táblán kifüggesztett, az alakuló 
ülést összehívó irat talán elkerülte. Az egylet elnöke 
Géduly Lajos lett, jegyzője Geyer Miklós. — Az eperjesi 
* Széchenyi kör *, melynek helyisége a május 6 iki tűzvész 
folytán elhamvasztva máig sem készült el teljesen, ideig-
lenesen felfogadott helyiségekben, ez idén is megkezdte 
működését, még pedig ez ideig dr. Szldvilc Mátyás »Ke-
leti tapasztalatait®, Csengey Gusztáv pedig »Attala képe« 
című elbeszélését olvasta fel a magyar irodalmi választ-
mány estélyein. — A magyarosodás előmozdítása körüli 
érdemért megjutalmazott tiz pestmegyei tanító között 
két evangelikus van, kik közül Vallentinyi Sándor, kis-
kőrösi tanító 50 és Ivó Henrik vadkerti tanító 25 frt 
jutalmat kaptak Pestmegyétől. 

A D A K O Z A S O K . 
Az orsz. protest. árvaház részére: Turgonyi 

Lajos mezőtúri ref. leik. nép-, ismétlő és ipar-iskolákban 
confirmáltak részéről 6 frt. — Markó Lajos a kassai 
ág. ev. német egyház részéről 6 frt. — Túri Lajos, 
gyűdi ref. leik. a confirmáltak részéről 60 kr. — Csikay 
Imre dunavecsei ref. leik. dunamelléki egyházker. pénz-
tárnok a tolnai egyházmegye részéről 12 frt 52 kr. — 
Ritter Károly somorjai evang. leik. egyháza részéről 
2 forint. Szerk. 

Az Irodalmi Társaság részére a mult számban 
említett »Marosi unitárius egyházkör belső emberei* az 
első évi járulék fejében 5 frtot küldtek, melyet takarék-
pénztárba tett a Szerkesztő. 
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m m HIRDETESEE Mi 
A szatmári ev ref. egyházmegyében kebelezett 

panyolai lelkészi állomásra. 
Évi jövedelme, mely búza, széna, földhaszon s 

tűzifa illetményekből és kevés készpénz fizetésből áll, az 
egyházmegye 1883-ik évi értékelése szerint 1041 frt azaz 
ezer negyvenegy forintra megy. 

Pályázatid véghatárnap folyó 1887-ik év december 

24-ik napja, melynek elteltéig a szabály szerint felszere-
lendő kérvények nt. Kiss Áron e-peres úrhoz Porcsal-
mára lesznek beküldendők. 

Debrecen, 1887. november 18. 
R é v é s z Z B á l i i r t , püspök. 

j p J ^ Xu-sr^L z . A . T . 

A szarvasi ág. hit. ev. főgymnásiummal kapcsolt 
tanítóképző-intézetben a modern nyelvek s mellesleg az 
egyházi zene tanszéke megürült. 

Ez állomással évi 800 frt fizetés jár, heti 18 — 20 
tan-óra kötelezettségével. 

Ágost . ev. hitv. pályázók, kik oklevéllel már bír-
nak, vagy szabott időben azt megszerzik, állandósításra 
kilátást nyernek. 

A pályázni akarók fölszerelt folyamodványaikat f. 
évi december 20-ig alólirotthoz intézzék. 

Szarvas, 1887. november 15. 
Áchim Ádám, 

2—2 békési ág, h. ev. esperes. 

Az alsó baranya-bácsi reform, egyházmegyébe kebe-
lezett csúzai egyház lelkészi állomására. 

Az ezen á'lomáshoz kötött évi javadalom 1300 forint 
s így ezen egyház Il-od osztályú. 

A kellően felszerelt pályázati kérvények f. évi 
december hó 24-ikéig nt. Tóth János úrhoz Karancsra 
(postahely) küldendők. 

Budapest, 1887. november 24-én. 
Szász Károly, püspök. 

(Budapesten V. ker. váci-körút 76) 

3sapliatóls : 

Bibl ia i kézikönyv. Kalauzul a Szent-írás tanulmányozásá-
hoz. Készítette Dr. Angus József, a royal asiatic society 
tagja. Lelkészek és theologiát tanulók számára. Angolból 
fordítva, 46 ív, földabroszokkal, vászonba kötve 3 frt 8 0 kr. 

A keresztyénség védelme. Dr. Luthardt Kr. E. után 
németbó'l fordította Csiky Lajos. 1. rész. 2 5 i / t ív kötve 1 frt. 

Jézns élete. Segédkönyvül az evangéliumok célja, összehang-
zása és chronologiájának tanulmányozásához. Irta Eustace 
R. Conder, M. A. Angolból fordítva. A szent föld térképé-
vel 141/2 ív kötve 8 0 kr. 

Krisztus személyisége, azaz: emberiségének tökéletes 
volta istensége kezességeül tekintve. Irta Schaff Fülöp. Angol-
ból fordítva, 13 '/3 ív, fél vászonba kötve . . . . 6 0 kr. 
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Vallásos iratok" magyar nyelven. 
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PROTESTÁNS 

S Z E R K E S Z T Ő -
és 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
X. kar. Kinizsi-utca 29. sí. 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., eijész 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. 

HŰT" Teljes s zámú p é l d é i x i y o ^ k i a l m i n d i g 

Konvent után. 
Egyetemes gyűlésünk nyolc teljes napi ta-

nácskozás után befejezte ez évi üléseit, tagjai 
huzamos távollét után visszatértek otthonukba, 
határozatait több-kevesebb hűséggel megvitte az 
egyházi és világi sajtó, s élőszóval elbeszélik a 
hazatért képviselők. Most már következik a vég-
zések végrehajtása, a fölmerült eszmék kolportá-
lása, a nyert benyomások visszhangozta'ása : az 
mint főként a konventi elnökség és a kerületek 
feladata, ez mint minden öntudatos egyháztag* 
természetes joga és mint az egyházi sajtó köte-
lességszerű szép hiva'ása. 

A nyert benyomásokról számot adandó, mint 
a sajtó egyik szerény munkása, mindenek előtt 
örömmel konstatálom, hogy a lefolyt Konvent a 
termékenyek közé sorozandó. Nemcsak az elnöki 
zárszó hangoztatá ezt, midőn találóan mondá: >meg 
vagyok győződve, hogy e Konvent igen sok jónak 
magvát hintette el4 ; hanem az elintézett tárgy-
sorozat s a megoldott vagy megoldásra előké-
szített kérdések egész halmaza igazolja azt, hogy 
idei egyetemes gyűlésünk jó munkát végzett. Di-
cséretes egyetértéssel és példás ügyszeretettel 
hozattak határozatai, kifogástalan tárgyilagosság-
gal és komoly méltóságban tartattak eszmecseréi. 
Igazi egyházi gyűlésben éreztem magamat, hol 
a tagokat erős kötelességtudat 

ösztönze, meleg 
egyházszeretet lelkesíté, kik szóltak és cseleked-
tek, nem hogy láttassanak az emberek által, ha 
nem hogy építsék az Isten anyaszentegyházát. 
Kipróbált veteránjaink, tapasztalt öregeink mellett 
nagy lelki gyönyörűséggel szemléltem az ifjú ta 
gok tevékenységét is, különösen azon legfiatalabb 
>új ember*-ét, kiben, úgy látszik, egyik oszlop-
embere készül nőni magyar ref. Sionunknak. 

Úgv vélem, nem csalódom, midőn Konven-o • 7 } 

tünk mostani tárgyalásainak mind folyékonysá-
gát, mind magvasságát a jó előkészítésnek tulajdo-

nítom. Az előkészítő-bizottságok, úgy látszik, jól 
meghányták-vetették dolgaikat s a délutáni órá-
kat (melyekre minden nap estek bizottsági ülések) 
komolyan fölhasználták. A dicsőség oroszlánrésze 
elvirázhatatlanul a közalapi Végrehajtó Bizottságé, 
melynek nagyszabású jelentése nemcsak tiszta, 
világos képet nyújtott a Közalap dolgairól, ha-
nem oly nrntaszerű rendet tárt fel e közös kin-
csünk ügyeiben, minőt közügyeink körében eddig-
elé nagyon ritkán tapasztaltunk. Ellenben a bizott-
ságilag elő nem készített tárgyaknál, mint a 
presbyteri szövetségbe való belépés, vagy a ka-
tonai iskolákban való vallástanítás kérdéseiben, 
nemcsak a tárgyalás menete volt lassú és zava-
ros, hanem a határozatok hozatala is bizonyos 
mértékben következetlen és felszínes. A presby-
teri szövetség ügyében pl. háromszor volt tár-
gyalás, aránylag elég sok ideig; előbb intézkedés 
történt a képviseltetésről s azután két ízben 
is hosszas dissertatio folyt a dolog amaz elvi 
oldaláról: belépjünk, ne lépjünk be a szövetkezetbe. 
De e kisebbszerű letérés a jól átgondoltság út-
járól inkább csak kivételessége által tünt föl az 
egészben véve mindig nyomon járó tárgyalá-
sokban. 

A tárgyalások súlypontját az idei Konventen 
is a Közalap ügyei képezték. E hatalmas intéz-
mény növekvő áldásai évről-évre kézzelfoghatób-
ban demonstrálják a nagy erőt, mely belőle köz-
egyházunk számos intézményére és bf teg szerveire 
kiárad. Idei termése is nagyon szép volt, szebb 
mint bármelyik előző évben, mert a szokásos 
tőkésítésen kívül szűkölködő egyházaknak 36, 
szegény lelkészeknek 18, missziói célokra 21 ezer, 
összesen tehát 75 ezer frt segélyt juttatott, nem 
is említve azt,' hogy a Jordán-alap kiegészítésére 
32 ezer írtnál többet megtakarított. Ez imponáló 
számok a legtamásabb kétkedőket is meggyőz-
hetik az intézmény életképességéről s végleg el-
némíthatják ama kicsinyes zúgolódásokat, melye-



ket itt-ott még hallhatni a domeszíika ellen. Nagy 
örömmel hallottuk illetékes egyének é s a l e g k o m -
petensebb testület nyilatkozataiból, hogy a Köz-
alap berendezése teljesen be van fejezve s az 
adózás pontos kezelési formákba van öntve, úgy 
hogy ezentúl már csak a fenntartás folytonossá-
gára van szükség; de még örvendetesebb azon 
dicséretes tény, hogy e valóban nagyszerű ered-
mény létrejött minden büntetés nélkül és még 
panaszolni is csak egyetlen esetben kellett. Szí-
vünkből visszhangoztatjuk a Konvent köszönő elis-
merését, melylyel derék papságunknak és buzgó 
espereseinknek egyhangúlag adózott, melyhez bi-
zonyára a református mívelt közönség helyeslése 
is kész örömmel csatlakozik. Ha sok gondot és 
némi vesződséget okoz egész év folytában a köz-
alapi járulékok behajtása, most az aratás idejében 
csak örömmel telhetik el szívünk, midőn látjuk, hogy 
száz meg száz düledező egyház felsegélésevan fo-
lyamatban s száz meg száz szűkölködő lelkész csa-
lád nyomora nyer enyhületet a Közalap segélyéből! 

A Konvent bölcsesége most a beszedés ne 
hézségein is kívánt enyhíteni, midőn szabadságot 
engedett, ,hogy az egyházak a családfőkre eső ösz-
szegeket akár az egyházi adóval kivessék az illető 
családfőkre, akár közmunkával beszerezzék, akár 
közvetlenül a családfőktől szedjék, de az egyház 
vagyona és rendes bevételei megterheltetése nél-
k ü l / A többség e határozatot, mint a beszedés-
sen való könnyítés jelentékeny vívmányát üdvö-
zölte, a mi, a kezelők szempontját tekintve, indokolt 
és érthető örvendezés; de nagyon kell vigyázni, ne-
hogy teljesülésbe menjen az ellenzék aggodalma, 
mely ez engedményből a Közalap jövedelmének 
fokozatos csökkenését, s ez altal az egész intéz-
mény elerőtlenedését jósolta. Adja Isten, hogy ne 
úgy legyen ! 

Ha a Közalap ügyeinek teljes berendezését 
tapasztaltuk a mostani Konventen, láttuk több 
fontos dolognak folytatását, nem egynek megin-
dítását is, melyek szintén örvendetes jelenségek. 
Említsünk fel egy párt ezek közül is! 

Nagy erősbítést nyert ez idén is a misszió 
ügye, melynek területe jelentékenyen kiterjeszte-
tett, budgetjében ismét számos missziótermészetű 
egyház és lelkészség nyert állandó segélyt s mind-
ezek a külterjes erősödésnek elvitázhatlan jelei, 
mikre csak örömmel tekinthet minden egyházsze-
rető ember. De hogy a belterjes gyarapodás a 
külső terjeszkedéssel lépést tart-e, hogy a missziói 
tevékenység mennyiben építő, milyen sikerű r ezekre 
s a hasonló kérdésekre a missziói bizottság je-
lentésében választ nem találhatni. — Ugy hiszem, 
hogy a misszionárius lelkészek vagy esperesük-
nek vagy püspöküknek vagy talán az egyetemes 
misszióügyi bizottságnak szoktak időközönként je-

lentést tenni. De vájjon nem volna-e rendjén, 
hogy e részletes jelentések alapján a missziói 
bizottság évenként, vagy eshetőleg nagyobb idő-
közökben, általános tudósítást szerkeszszeti, mely* 
bői a nagy közönség is látná, hogy miként ele-
venednek meg az elszórt, elhalt tagok s miként 
sáfárkodnak e szórványokban közegyházunk meg-
bízottjai és gyámoltjai. Vájjon nem volna-e he-
lyén, hogy a misszióügyi bizottság a missziói terü-
leteken élő hitsorsosok lelki gondozása munkájá-
ban az irodalom, s különösen a népies vallásos 
irodalom támogatását is felhasználja ? Erdély igaz-
gató tanácsa rendszeres szolgálati pragmatikát 
dolgozott ki a missz. körlelkészek számára, mely-
ben sok praktikus utasítás foglaltatik ; nem volna-e 
helyes, mutatis mutandis, belőle, egyet-mást 
átvenni ? Általában a misszióról mint a közegy-
ház egyetemes ügyéről egy kissé teljesebb, át-
tekinthetőbb kép volna ezután nyújtandó, mert 
az eddigi jelentésekből financialis tételeken kivűl 
egyebet nem igen lehet megtudni. 

Láttuk ismét szőnyegre kerülni a gyám- és 
nyugdíjintézét ügyét, melynek nagy nehézségeit 
bár a rendezés alapjául elfogadott mostani konventi 
javaslat sem Ígérkezik legyőzni, de elég alkalmat 
nyujtand arra, hogy eszméink érlelődjenek, tapasz-
talataink öregbedjenek, adataink szaporodjanak, 
a nagyon eltérő nézetek közeledjenek s ez úton 
az összesimulást előkészítvén, valamikor a szerve-
zés, a cselekvés terére lépjünk. A javaslat kiada-
tott az egyházkerületeknek azon utasítással, hogy 
véleményezésükben a Konventen fölmerült eszmé-
ket is figyelembe vegyék. Azt hiszem, csak a köz-
ügy érdekében fogunk eljárni, midőn nem sokára 
mind magát a tervezetet, mind a tárgyalás lefo-
lyását olvasóinkkal részletesen megismertetjük. S 
ha majd ez megtörtént, ha a tervezet mindnyá-
junk előtt álland, akkor mi is felszólalunk, mások 
felszólalását is szívesen vesszük ez egyetemes ér-
dekű ügyben. 

Nagy horderejű kezdeményezés csírái rejlenek 
a Szász Domokos féle indítványban s még inkább 
a tárgyalása közben fölmerült több rokon eszmék-
ben. Ezek mindnyája azon nemes célra törekszik, 
hogy egyházunk eredendő bűne, a nagy szegény-
ség tervszerű munkával lassanként gyökeresen 
orvosoltassék, főként a tekintetben, hogy a lel-
készi fizetések a kor- és viszonyokhoz mért szin-
vonalra emeltessenek. Ez a kálvinista kongrua 
ügy, melynek a legilletékesebb helyen való sző-
nyegre hozatalán még akkor is örvendhetünk, ha, 
mint a jelen esetben, konkrét javaslat nélkül csak 
általános eszmék, talán csak ötletek gomolyában 
tárul elénk a nagy kérdés. Ez is letétetett a ke-
rületekhez gondolkozás, érlelés céljából, s főként a 
végből, hogy azok a szükséges helyzet-ismertető 



adatokat beszerezzék s ez által a Konventet a 
konkrét javaslat-tétel munkájában támogassák. E 
tekintetben is azt véljük, hogy a közügynek te-
szünk szogálatot, ha gyorsírói feljegyzés alapján 
legközelebbről közzé teszszük azon konventi fel-
szólalásokat, melyeknek termékeny eszméit a gyű-
lés is jegyzőkönyvre vétetni határozta. 

Általában az idei Konvent nem volt fukar a 
tervezésekben és nem szegény a y t e rmékeny 1 

eszmékben. Hogy tervezései realisak, eszméi 
életrevalók lesznek-e, azt a jövő s legközelebb a 
az egyházkerületek tapasztalata mutat ja meg. me-
lyekre az idén annyi utalás, áttétel és leküldés 
történt, mint talán soha egy Konventből sem. Adja 
Isten, hogy onnan egészséges javaslatok és kifor-
rott ideák kerüljenek vissza jövő évi egyetemes 
gyűlésünk zöld asztalára! 

Szőts Farhas. 

T A R C A . 

A r é g i j ó ö regek . 
(Vége.) 

IV. 
A jó népszerű stíluson kívül még egy sikeres mó-

dot is használ Gombási arra nézve, hogy beszédeit 
ne csak megértsék, de meg is tartsák hallgatói: az 
emlékezetet bizonyos események, történetek s életképek-
hez köti nemcsak a sz. könyvből, de a történelemből 
is hoz fel példakat, melyek szorosan összefüggenek a 
tárgygyal s ezek beszövése által változatossá, érdeke-
sebbé teszi beszédeit. »A régi pogányok jeles mondá-
saival és külső históriákkal is kívántam prédikációimat 
trágyázgatni« mondja szokatlan, de nagyon találó kife-
jezéssel. Amabban Sz. Pált látja maga előtt, ki alkalmaz-
kodván a görögök nézetéhez, melynélfogva a ki tudós 
s mivelt embernek akart tartatni, beszédében Homer, 
Heisodos vagy más szép poétából vett idézetekkel kel-
lett bizonyítgatnia. Pál is idézgeti a pogány poétákat 
p. o. Arátust (Csel. XVII. 28.) Menandert és Euripidest 
(1. Korinth. XV. 33.) Epimenidest és Kallimakhust (Tit. 
I 12). A historiákia nézve a szentírást tartja szeme előtt. 
»Maga az Isten is szentséges beszédének nagy részét 
históriákba foglaltatta. Édes Idvezítőnk is a pogányok 
példaival szégyenífgette a zsidóságot.* 

Ez indokok alapján Gombási feljogosítva érzi magát 
azon módszer használatára., melyet kívüle, következete-
sen s rendszeresen, sem kortásai, sem a későbbi s mai 
irók nem követnek s melyet ő sajátságos kifejezéssel 
»trágyázgatásnak « nevez. 

Azon helyes meggyőződés vezérli e módszer hasz-
nálatában, hogy valamint a gazdászatban minden műve-
let haszontalan trágya nélkül: úgy az egyházi beszédben 
is (falusi prédikációkról van szó) mulhatlanul szükséges 
a példák, történetek, életképek használata. Nagy igazság 
rejlik e használatban, uraim 1 A mai prédikációk egy-
egy sivatag oáz nélkül, tenger kikötő nélkül ; a példák, 
történetek beszövése lenne egy-egy sziget a tengeren, 
egy oáz a sivatagon, hol a kifáradt hajó, tikkadt utas 
megpihen, egy Ararát az özönvízben, hol az emlékezet, 

mint Noe galambja, megszáll; a mai sivár prédikációk 
özönvizeiben fáradtan hull alá; elvész a lélek, az emlékezet. 

Nem kell e módszert megvetni, kicsinyleni. A né-
pies irályt azért nem szeretjük követni, mert a maga-
sabb izlés póriasnak tartja; a Gombási e fejezet alatt jel-
zett módszerét pedig, mert a művelt olvasó előtt ösme-
reteink fitogtatni akarása gyanánt tűnik fel. De nem 
szabad feledni, hogy népiink izlése s felfogása s képzett-
sége, itt a mérvadó. Nem az a jó prédikáció, mely a 
műitész igényeinek, hanem a mely a gyülekezet lelki szük-
ségeinek megfelel. 

A mindnyájunk által nagy mesternek vallott Dobos 
beszédeinek varázsa nem egyedül ritka zamatosságú jó 
irályában rejlik, hanem a módszerben is. Történeti tár-
gyakat, eseményeket dolgoz fel, személyeket léptet fel. 
Határozottan kimondja nemcsak az előszóban, de a homi-
liáknak bevezetéseiben is, hogy a synthetika módszer, 
hittani cikkek, bölcseimi tételek felett irott prédikációk 
eldeklamálása az igehirdetést meddővé, sikertelenné teszi. 
Ajánlja a fiatal nemzedéknek a népies nyelv tanulmá-
nyozását s a homiliai módszer használatát. »Istentiszte-
letünk legszélesebb körébe, legnagyobb vegyületű tem-
plomi gyülekezeteink előtt kell a nyitott bibliát felvinni 
a szószékbe, és a helyett, hogy egy mondat, egy vers, 
sokszor egy szó felett tartanánk hatalmas logomachiát, 
zugó szónoklatot : olvassunk el egész lapokat, rajzoljunk 
egész jellemeket, idézzünk egész jeleneteket, hadd éljen, 
hadd .szóljon, tegyen mindaz, a mi él és mozog a szent-
írásban !« 

Jó homiliát írni nehéz dolog. Ellenben mi sem 
könnyebb — mondja Dobos — mint egy rövid bibliai 
mondatra egy egész theologiai, erkölcsi s bölcsészeti 
tant ráépíteni. Epen azért kevés a homilia és túlsók 
a jelmondatos egyházi beszéd. Ezekben már a népszerű 
jó irályon s szövegszerűségen kívül mulhatlan szükség a 
történetek, é'etképek, példázatok ügyes beszövése, kü-
lönben altatóul szolgálnak, vagy nagy hirtelen elröpül 
az emlékezetből a hallott beszéd. Gombási gondoskodik 
a figyelem ébrentartásáról s az emlékezet lekötéséről. 

Hogy messze ne menjünk példáért, lássuk a már 
bemutatott pünkösti beszéd egy-két helyét. A felosztás 
után így kezd a tárgyaláshoz : 

»Hogy jobban megérthessük, mivel illette meg az 
apostol a sokaság szívét s mi indította őket az üdvösség 
útjáról tudakolásra, elébb némely körülményeket szükség 
elmondanunk. 

AJ Leszállván a szent lélek píinköst ünnepén az 
apostolokra: a Jeruzsálembe felgyűlt különféle nyelvű 
népek nyelvén kezdék legott a Isten nagyságos dolgait 
hirdetni. Régen büntetés vala a Babeltornya építőin a 
különböző nyelv. De íme az Isten, ki hatalmas a gonosz-
ból is jót hozni ki, most a különböző nyelvek tudását 
anyaszentegyháza építésére tudá fordítani. Mitridatesrol, 
ki Krisztus előtt nem sokkal Pontus s Bythinia királya 
volt, mint csodát jegyzé fel a történelem, hogy a bi-
rodalmában élő 22 nemzetiség nyelvét úgy tudá, hogy 
soha tolmácsra nem volt szüksége (Mesofanto). S bizo-
nyára méltó is ez a csodálkozásra. Mert ki nem tudja, 
mily nehéz munka csak egy-két idegen nyelv elsajátí-
tása ? Es íme az apostolok, kik elébb a saját született 
nyelvüket sem tudák jól (Itt jegyzetben bizonyít : Péterre 
nyelvéről ismert rá a főpap szolgálója, hogy galileus. 
A galileabeliek nyelve a már akkori zsidókétól csak 
annyiban különbözött, hogy durva s ízléstelen kiejtésű 
volt, majd úgy beszéltek siiiai nyelven, mint a gyer-
gyóiak magyarúl.) most az ég alatt levő minden nem-
zetek nyelvén úgy beszélnek, még pedig minden tanu-



)ás nélkül, mintha abban születtek volna. Úgy, hogy ha 
Mitiidates 22-őt, ők legalább is tudtak 70 nyelvet; 
ennyi nemzet lévén a föld színén már a Mózes idejében. 

B) Az apostolok eddig némi bajócskák, halak 
nevein, adószedéshez, vámhoz tartozó dolgokon kívül 
alig tudtak volna egyébbről beszélni; valamirevaló mí-
velt emberrel társalogni pedig aligha. És most az Isten-
nek nagyságos dolgait hirdetik. Még pedig -— s ez újabb 
csoda 1 — minden félelem nélkül, úton-útfélén, nyilvános 
és magán helyeken. Holott eddig az ajtót nappal is be-
zárva tárták, félvén, hogy a zsidók rájuk rontva, úgy, 
vagy még gonoszabból bánnak el velük, mint mesterük-
kel. Most azt beszélik, mit cselekedett Isten a bűnösök 
idvezítésére. Régen Isokrates egy oráción 15 esztendeig 
dolgozott, de mikor aztán elmondta: mint a menydör-
gés, úgy megrázta hallgatóit. Perildes is fulánkot szokott 
hagyni hallgatói elméjében (Kossuth 48-ban). S ezek a 
szent szónokok, az apostolok, kik az ékesszólás nagy mes-
tereit soha nem hallgatták, oly hathatósan beszélnek, 
hogy az Isokrates vagy Perikies legjobban kidolgozott 
beszédei ezekhez képest csak árnyékok. Mert melyik 
térített meg egyszerű szónoklatával 3 ezer embert, még 
pedig arra bírván őket, hogy eddig megszokott leg-
kedvesebb bűneikről, megrögzött hiedelmeikről lemond 
ván, a test és vérrel ellenkező elveket kövessenek ?« 

így idézget ő »a külső históriákból.« Azonfelül 
hasonlatokat, életképeket, u. n. velős mondatokat is hasz-
nál fűszerül. 

A hit magaban nem idvezít — így beszél az 
I-ső k. Xlll-ik prédikációjában — lehetnek valakinek az 
ev.-i igazságokról helyes meggyőződései, de ha nem a 
szerint él, hite inkább kárhoztatására szolgál. 

Gondoljatok a 'pártütő alattvalóra, ki azzal men-
tené magát fejedelme előtt, hogy ő akkor is, mikor 
fegyvert fogott ellene, tisztelettel viselkedett iránta szivé-
ben, törvényes fejedelmének ismerte s erről soha legke-
vésbé sem kételkedett. Az ily gonosz alattvaló bűne 
nem nagyobb-e még az által, hogy ő tudta, hitte, hogy 
a ki ellen fegyvert fogott, neki az törvényes ura és 
mégis ellene emelt fegyvert. 

Lássátok K. H. ez képe a mai keresztyénség leg-
nagyobb részének. Ha valaki ezt mondaná nekik : hogy 
ők nem hiszik igazán azon igazságokat, a melyeket val-
lanak., ha azt lobbantaná valaki szemökre, hogy mikor 
felsóhajtanak a Krisztushoz : Uram, Uram ! ez nem az 
ő szivök nyelve : bizonyára megneheztelnének stb. 

— A részvétre, egymás bajában segítésre ily kép-
pen buzdit: 

Lássátok a fecskéket, e parányi állatokat, midőn 
vércsét pillantanak meg, egy hangot ad, melyre a többi 
Ís felriad s összeseregelvén, addig repkedik köriil az 
ellenséget, mig el nem űzik . . . E parányi kis oktalan 
állat segíteni akar veszélybe eshető társán: az ember, 
az Isten képét viselő ember, nem törődik felebarátjá-
val, szívtelenül azt tartja, hogy kilci segítsen magán 1 

-— Nem elég -— így fest másutt — az Isten aka-
ratának cselekvésére csak gonoszat nem tenni, elkerülni 
a roszat ; hanem szükség jót is cselekedni. Ha a szolga 
azzal dicsekednék, hogy ő urának soha semmi kárt nem 
tett, se a mezon, se a szőlőben — nem vágta ki fáit, 
nem hányta el kerítéseit; soha olyankor nem dolgozott, 
mikor nem volt munkaidő — soha le nem vágta, a mit 
meg kellett hagyni: megvetnéd az ily restséges szolgát. 
Azok a kik semmi jót nem cselek esznek, ha szinte semmi 
roszat nem mivelnek is, hasonlók az ily semmit nem mívelő 
szolgához és csak úgy teljesítik Isten akaratát, mint 
ez uráét.« 

— Dáriust régen úgy győzték meg a cithák, 
hogy mindenütt futottak előtte. Sok bűnt úgy győzhe-
tünk legjobban meg, ha annyira kerüljük, a mennyire 
csak kerülhetjük s futunk nemcsak a bűn, de az alka-
lom elől. 

— Félannyi munkával meg lehetne a menyorszá 
got szerezni, mint a mennyivel a poklot elnyerjük. (Mo-
rus Tamás). 

— Mindegy az ördögnek, ha valamely kötelével 
fogva tart, akármelyikkel tartson fogva. 

— A ki ma csudát kiván, hogy higyjen, ezt feleljük 
neki Ágoston atyával: a világon az ilyen ember a leg-
nagyobb csoda, midőn azt nem hiszi, mit az egész 
világ hisz. 

Ezt a módszert ntvezi a jó öreg Gombási trágyáz-
gatásnak. Az újabb francia szónokok is használják e fű-
szert. A Hetessy-féle gyűjteményben látunk eleven képe-
ket, szép példákat s hasonlalokat beszőve. 

Természetesen az olvasgatás adja e tárgyú gyűj-
téshez az anyagot ; de nem elég csak olvasni, jegyez-
getni is szükség. A méhhez legyünk hasonlók, mely a 
virágról nemcsak gyönyört szí, de eledelt is s nem-
csak magának, de másoknak is; a méhhez, nem pedig a 
lepkéhez, mely csak gyönyörködik. 

* * 
* 

Kiemeltük Gombási érdemeit. Hosszasan időztünk 
vele éppen azért, mert homiletika-iróink egyáltalán 
nem méltatják. Legyen iránta hálás az ifjú nemzedék 
s tanulmányozza. Az itt felsorolt jó tulajdonokon kivül 
még egyebeket is fedezhet föl benne. *) 

A jó öregtől most búcsút veszek. Jövőben — ha 
az Úr akarandja és élünk s a t. szerkesztőség megen-
gedi**)— egy másik derék Öreget keresünk föl. — Addig 
Ís, béke ve'iink 1 

Szentkuthy Károly. 

I M I Ó z ; e S -

Beszélhet én előttem a tudós, 
Mondhat felőled száz regét, 
Csak az maradsz te, a ki voltál, 
Nagy, bölcs, szent — mindenfélekép'. 
Ha Pháraó előtt megálltál, 
S csak edzett annyi vész, vihar: 
Nem féltem én neved varázsát 
Ma sem, hogy szívünkből kihal. 

Ott rengett bölcsőd a Nílusban ; 
Habzugás volt bölcsődalod, 
Dajkád a vész, korán jelezve 
Jövődi ől a nagy jóslatot. 
Hiában járattak bíborban, 
Fény, zaj búd el nem altatá: 
Lelked néped rongyát viselte, 
Annak nyögését hallgatá ! 

Erényes vétked vad tüzében 
Égett ki lelked, mint a kő . . . . 
Törvényszegéssel kezdve utad, 
Te legnagyobb — törvénytevő l 

*) Többek közt nyelvészeti tanulmányokra is alkalmas. Találunk 
a jó öregekben oly szókat, melyekről azt hinnők, bogy ú jabb keletűek, 
holott már öregeink ismerték s használták, mint »dagály« Gombási 
»34 precl.« 315. lap. Pázmány P. prédikációiban eló'fordul a »hölgy< is. 

**) Nagyon szívesen veszszük. Szerk. 



Mindegy 1 ne titkold, ne takard e \ 
Hagyd ott az egyiptombelit ; 
Roppant gyülö'séged tüzénél, 
Hadd lássunk jobban szívedig ! 

Oh szent, szent e gyűlölség lángja, 
Mert egy más tűznél gyuladott, 
A szeretet izzó tüzénél — 
Egy népért, mely rab, e lhagyot t ! 
Ettől csapott ki a bokorból, 
Hórebnek ormán az a láng, 
Ez zendült ott meg — hangra válva, 
Elhivó istenszó gyanánt! 

Ez művelt értetek csodakat, 
Ez ős szabadság-szeretet, 
Ez volt a szolgaság földjéről, 
Ki elvezérlé nemzeted! 
A Jehovának nagy nevében 
Ez istenült meg, ez maga ! 
Ennek valál te első hőse, 
Legelső hajnal csillaga ! . . . . 

. . . . Ti ajkai e Jehovának, 
Próféta nép, szent emberek! 
Hadd tőletek halljam, .\i hát ő ? 
Lángoljatok — beszéljetek! 
Ki volt, ki szívetek felajzá? 
Kitől vevétek a hevet ? . . . . 
Nem, nem! az a ti óriástok 
Mesék alakja nem lehet! 

A nemzet, melyért lángolának 
Viharba szórva, elveszett. 
Fölötte tán könnyű se' hullott, 
Megérdemelte : szolga let t! 
De Mózes él, s fog élni mindig ! . . . . 
Oi ökre nagy lesz nagy neve: 
Fényt rá te hintesz, szent szabadság' 
Erős, örök nagy Istene! 

Szabolcska Mihály. 

B E L F Ö L D . 

A református Konvent gyűlése. 
(Vége.) 

Lelkészek. IV. Erdélyi egyházkerületben : Benkő 
György, Lozsád 50 frt, Bogdán Mózes, M -Solymos 50 frt, 
Páljános Károly, Rákösd IOO frt, Péter Albert. Nagy-
Rápolt 50 frt, Gruzda Domokos, Tövis 50 frt, Ó. Veres 
Sándor, Sárd 50 frt, Pap Dávid, N.-Lak 50 frt. Sükösd 
Ferenc, Sz.-Kocsárd IOO frt, Veres Kálmán, F.-Enyed 
50 frt, Vinczy Domokos, Csekelak 50 frt, Bertalan Jó-
zsef, A.-Pólyán 50 frt, Barabás Sámuel, Györgyfalva 50 ft, 
Fazakas András, M.-Kerek 50 forint, Fazakas Lajos, 
Nagy-Petri 50 frt, Kis Péter, Pata 50 forint, Id. Sza-
kács János, M.-Léta 50 forint, Demeter Kálmán, Go-
roszló 50 forint, Fazekas Ferenc, P>-Szodoró 50 forint, 
Gáspár János, Perecsen 50 forint, Kemény István Var-
solicz 50 frt, Kis Pál, Pelekeszi 50 frt, Kovács Ferenc 
T.-Szántó 50 frt, Matika József, Bürgrsd 50 frt, Török 
Ferenc Érmindszent 50 forint, Vadas Albert, Válaszút 
50 frt, Gáspár Lajos Visa 50 frt, Gáspár Sámuel Alsó-
Szovát 50 frt, Molnár János, Árpastó 50 frt, Szentkirályi 

Lajos A.-Balázsfalva 50 frt, Biró Ferenc, N.-Ölves 50 frt, 
Diénes József, M.-Bölkény 80 frt, Henter Pál, M.-Jára 
50 frt, Bányai A n d r á s Fekete 50 frt, Bencze Gergely, 
Rigmány 50 frt, Bogdán József Gyalakuta 50 frt, Boidi 
Károly, N.-Adorján 50 frt, Erdélyi Sámuel Székes, 50 frt, 
Kertész Mózes Csejd 50 frt, Kis Pal, H.-Bodony 50 frt, 
László János, M.-Sz.-Anna 50 frt, Magyari Dániel, Fin'a-
háza 50 frt, Málnási Ferenc, Kendő 50 frt, Pataki Lajos, 
Ny.-Sz.-Imre 50 frt, Simon Elek, Vadasd IOO frt, Staud-
ner Mátyás, Böő 50 frt, Szálkái József, Havadtő 50 frt, 
Vajda Károly, Száltelek 100 frt, Varga János, Vá ih rgy 
50 frt, Vizi János, Ikland 50 frt, Albert Sándor, Gógán 
50 frt, Bartalus Sámuel, Sz.-Benedek 50 forint, Böjthe 
Miklós, Sz.-K.-Almás 50 frt, Buzogány Mózes, Pócsfalva 
50 fit, Fábián Domokos, Egrestő 50 frt, Székely Sámuel, 
B.-Besenyő 100 frt, Vas Ferenc, M.-Süllye 100 forint, 
Ágoston Mó/es, Bi'ázsfalva 50 frt, Kelecsényi Károly, 
Alamór 100 frt, Solymosi Lajos, M.-Bencze 50 forint, 
Benczédi János, Érfalva 50 frt, Böjthe Sándor, Szolokma 
50 frt, Maksai Áron, Patakfalva 50 frt, Maksai Gyula, 
Rugonfalva 50 frt, Menyi János, YVoldorf 50 frt, Nagy 
József, Hévviz 50 frt, Péter Elek, Küsmőd 100 forint. 
Sós Farkas, Fiáthfalva 50 frt, Bartha Imre, Száldobos 
70 forint, Borbáth Márton Bodok 50 forint, Szász József, 
Bibarczfalva 100 frt, Álbu Endre, K.-Borosnyó 50 frt, 
Benkő János, Málnás 100 frt, Biró Áron, Kökos 50 frt, 
Jancsó Elek, Páké 100 forint, Mark Mihály, Kovászna 
IOO frt. — Erdélyi lelkészek összesen 4450 frt. 

V. Tiszántúli egyházkerületben: Balajthi Károly, 
Szamos-Kóród 70 frt, Barkás Albert, Méh-Telek 80 frt, 
Bartha Pál, D.-Apáti 100 frt, Bartók Károly, Patóháza 
50 frt, Bencsik István, N.-Palád 200 frt, Bodor Pál, 
Tis/taberek 50 frt, Gál Péter, Sárköz 100 frt, Kató Béla, 
Amócz 50 frt, Id. Kiirthi Károly, Garbolcz 20 forint, 
Nagy Karoly, Bán falu IOO frt, Pásztor István, M.-Sziget 
50 forint, Szabó Lőrincz, Apa 100 forint, Bihari Gábor, 
B.-Szegszárd 50 forint, Kodi Márton, Orosháza 50 fo-
rint, Somogyi L a j o s Sámsin 50 forint, Tomka Károly, 
Hertelendyfalva 70 frt, Zöld Mihály, Ri t tberg 50 forint, 
Nagy B rtalan, Szkulya 50 fit, Veres István, Füzes 70 frt, 
Ba'ajthi István, Asztély 50 frt, D .rcsi Miklós, Berzsova 
50 forint, Dajka Ignácz, Harangláb 70 forint, Dávid 
Lajos, Bene 50 forint, Görömbei Pál, Halábor 50 forint, 
Hézser Gyula, Makkos Jánosi 100 frt, Kis Péter, Kigyós 
50 frt, Kölcsey Zsigmond, Csetfalva . 100 frt, Lánczi 
József Márok-Papi 100 frt, Miklós József, Gecse IOO frt, 
Nemes Feiencz, Búcsú 50 frt, Peterdi Pál, Surány 50 frt, 
Péter Sándor, Zápszony 150 frt, Szarka Karoly, K.-Bé-
gány 50 frt, Varga József, Macsola 50 frt, Vajas Sándor, 
Ták r s 50 frt, Batta Ferdinánd, N.-Bégány 80 frt, Acs 
Endre, M.-Kakucs 100 frt, Bokros Benedek, Száldobágy 
80 frt, B M O S Sándor, Fugyi 80 írt, Csepelyi Menyhért , 
F.-Vásárhely 50 frt, Kecskeméti Laj >s, Less 70 forint, 
Matolcsi János, Darvas IOO frt, Nagy Sándor, Váncsod 
50 frt, Szatmáry László, Pósalak 50 frt, Balog Imre, 
Kéc 50, Bán Sándor, Sz.-Jobb 70, Debreceni László, 
Bályok 50, Fazekas Mihály, G.-Petri 100 frt, Lénárt 
Péter, Új-Léta 100, Szántó József, Apát-Keresztur 80, 
Szőke Pal, A.-Ábrány 80, Szabó László, T.-Ugh 80, 
Csighi Ferenc, K. Darócz 50, Darcsi Bertalan, Parasz-
nya 50, Kéri Pá', Papos 50, Király István, O.-Pály 50, 
Kis Lajos, Kaplony 50, Lányi Kálmán, Hodász 70, 
Lengyel Pál, K.-Majtény 50, Mészár Mihály, Mérk 80, 
Nagy Károly, Dengeleg 70, Szikszay József, Domahid 100, 
Tukacs Lajos Kr.-Sz.-Miklós 70, Uj aki Gábor, Vitka 100, 
Vítyi Bertalan, Bere 50, Baktai Áron, N.-Tarna 70, 
Bartha András, F.-Patak 80, Bodnár Béla, T.-Ujhely 50, 



Deák Mihály T.-Keresztúr 50, Gönczi Dániel, Forgo-
lány 100, Király Antal, Bökény 50, Kósa Aladár, 
Akli 100, Nyiri István, Csepe 50, Sárkány Lajos, Felső-
Ardó 70, Szabó József Péterfalva 80, Szűk Ferenc, Túr-
Terebes 50, Vas István, Fancsika IOO, Fodor Benjámin, 
H.-Dorog 50, Pásztor György, B.-Abrány 50, Barcsa 
Endre, Ajak 70, Ducs György, Beszterce 50, Lőrinczi 
István Ormező-Ladány 50, Molnár Miklós, Eperjeske 50, 
Nemes Menyhért, Székely IOO, Pásztor István Kálló-
Semjén 50, Szécsi János, G j ulaj 50, Váradi Pál, Kótaj 50, 
Végh János, Berkesz 50, Barna Zsigmond, Sonkolyos 50, 
Derekas János F.-Tóth 50, Sípos Imre, Belényes 50, 
Cseke Bálint. Sina 50, Csepka Péter, Vicse 50, Dómján 
Pal, Sz.-Becs 50, Feienczi Imre, Dara 50, Fekete József, 
F.-Darócz 50, File János Daró 50, Fülöp Lajos, Tatár-
falva 50, Kormány Károly, Borzova 50, Lányi János 
Zsarolyán, 100, Móricz Károly, Gyügye 50, Nagy Bernát, 
Cégény-Dányád 50, Nyíri Gyula, Rápolt 50, Pótor Dániel, 
Sz -Újlak 100, Sárközi Ignác, P.-Darócz 50, Szabó Elek, 
Jánk 50, Szőke János, Mánd 50, Jakab Antal, Penyige 
100, Juhász József, Gébtrjén 70, Bujdosó Lajos, Nyüved 
IOO. Tiszántúli lelkészek összesen 7440 frt. 

E szerint a lelkészek segélyezésére megszavaztatott 
összesen 18,110 frt. mire nézve ezen ülésben azon meg-
jegyzés tétetett, hogy ha a Konvent a misszió-ügyi 
bizottság előterjesztése után azt látná, hogy az egyhá-
zak és lelkészek segélyezésére megszavazott összegek 
meghaladják a kiosztásra szánt pénzmennyiséget: akkor 
bizonyos százalék szerinti levonás fog eszközöltetni minden 
egyes segély-összegből, minek eldöntését a Konvent 
utolsó napi ülése a Végrehajtó Bizottságra bizta. 

A segélyezések megállapíttatván, Kovács Albert 
felolvasta a Végrehajtó Bizottság részletes javaslatát arra 
nézve, hogy a Közalap pénzeiből mi módon adjanak köl-
csönt az egyes egyházaknak? A tervezetnek az az inten-
tiója, hogy a vagyonosabb egyházközségek, melyek a 
Közalap jövedelmének legnagyobb kontingensét fizetik, 
olcsó kölcsön állal segélyezhetők legyenek. A kölcsön 
5 ° / o - ° s és a törlesztési hányad. A biztosíték háromféle: 
I. a kölcsöntvevő egyház a törlesztési és kamat össze-
geket előre kiveti tagjaira; 2. 10 legjobb módú egyház-
tag saját vagyonával négyszeres reális biztosítékot nyúj t ; 
3. az illető egyházkerület jótállása. — A javaslat, me-
lyet Beöthy Zsigmond röviden bemutatott és Kovács A. 
körülményesen indokolt, rövid eszmecsere után, mely-
ben báró Vay, Fejes István, gróf Dégenfeld, György 
Endre, Lükő és Révész vettek részt, a Konvent ha-
tározata szerint vélemény-adás végett megküldetik a 
kerületeknek s a Végrehajtó Bizottságnak meghagya-
tott, hogy a vélemények beérkezése után lépjen érint-
kezésbe a földhitelintézettel, készítsen ezzel egyetértőleg 
•részletes tervezetet és azt tárgyalás végett a Konvent 
legközelebbi gyűlésének terjeszsze be. 

A Közalap ügyeinek tárgyalása végén báró Vay 
Miklós újból kifejezett kívánságára Kovács Albert kije-
lentette, hogy ismételt lemondását a közalapi jegyzőség-
ről visszavonja. 

A közjogi bizottság előterjesztése alapján a család 
könyvek ügyében határozatilag kimondotta a Konvent, 
hogy azok megkészítését és pontos vezetését mulhatla-
nul szükségesnek tartja. E végből a bizottság részletes 
javaslatát, mely egyik egyházkerület kimerítő munkálata 
alapján készült, rövid eszmecsere után megküldeni ha-
tározta az egyes egyházkerületeknek, hogy azok ez 
ügyet tanácskozásuk tárgyává tévén véleményüket a 
Konvent legközelebbi gyűléséig végleges intézkedés vé-
gett beterjeszszék. 

A csütörtöki ülésben a tanügyi bizottság előter-
jesztései tárgyaltattak, melyekről alább lesz szó; közbe-
közbe kisebb ügyek, végül az országos nyugdíj- és gyám-
intézet nagyfontosságú kérdése volt szőnyegen. 

Az alsok-sarkadi tanítóválasztást, a közjogi bizott-
ság javaslata alapján a Konvent, megerősítette. Ugyan-
csak ezen bizottság indokolt előterjesztésére döntvényileg 
kimondatott, hogy a tanítók, kántorok, orgonisták vitás 
választási ügyei minden forumon a közigazgatási ható-
ságok és nem a bíróság útján intézendők el. 

A nyugdíj- és gyámintézetre vonatkozó tervezet, 
melyet a nyugdíj-bizottság részéről Széli Kálmán előadó 
szerkesztett és terjesztett be, élénk érdeklődéssel és ta-
nulságos eszmecsere kíséretében tárgyaltatott le. A ter-
vezet szerint az intézet nyugdíj- és gyámintézet lenne 
egyszerre, a fennáló hasoncélú (egyházmegyei és kerü-
leti) intézeteket nem érinti, tagjai közé semmiféle ta-
nárt be nem vesz, minden gyakorló lelkészre kötelező 
belépést szab, a Közalapból a jövedelem io°/0-ával fog 
segélyeztetni, tagjai fizetésük 1 °/0-át évi járulékul, 2ö/0-át 
belépési díjul tartoznak befizetni, a fennálló kegyévet 
kegyeleti általánynyal fogja helyettesíteni, a nyugdíjazás 
eseteit az egyházi bíróságok három forumon mondják 
ki, az özvegyek- árvák gyámdíja maximalis összegben 
határozandó meg, a gyáminlézet éleibe léptetése minél 
előbb eszközlendő, a nyugdíj-intézet részére egyelőre 
csak a Közalap subventiója fog tőkésíttetni stb. A főbb 
vonalaiban ily vezérelveken nyugvó tervezet tárgyalása 
közben oly érdekes eszmecsere fejlődött ki, hogy annak 
közlését — gyorsírói jegyzetek alapján — más alka-
lomra hagyjuk, mikor aztán magát a tervezetet és an-
nak indokolását a Konvent által megállapított szövegben 
szintén közre bocsátjuk. Most csak anynyit jegyzünk 
meg, hogy a felszólalók legnagyobb része magáévá tette 
a nyugdíj- és gyámintézet eszméjét, mindenike hang-
súlyozta az országos gyámintézet szükségességét, csu-
pán Fejes István nyilatkozott nem a gyám-, hanem a 
nyugdíj-intézet felállítása ellen. A sok tanulságot nyúj-
tott eszmecserének az lőn vége, hogy a Konvent a ter-
vezetet részletesen letárgyalta, szövegét megállapította, 
a fölmerült fontosabb eszméket jegyzőkönyvbe vétette 
s végre az egész tervezetet azon utasítással küldte meg 
az egyházkerületeknek, hogy azok, a Konventen fölme-
rült eszmék tekintetbe vételével, a tervezetre vonatkozó 
véleményüket a legközelelebi gyűlésre fölterjeszszék. 

Az iskolai és közjogi bizottságnak a mármaros-
szigeti, miskolczi, csurgói, zilahi, szászvárosi és s.-sz.-
györgyi gymnáziumoknak állami segélyezése ügyében 
beterjesztett jelentése alapján a Konvent elhatározta : 
A m.-szigeti főgymnázium és az államkormány között 
kötendő szerződés tervezete a közoktatásügyi minisz-
térium által tett módosításokkal együtt elfogadtatik és a 
konventi elnökség felhatahnaztatik a szerződés aláírására. 
A főgimnázium céljaira szükségelt mindennemű alkalmas 
helyiségek előálítása fölött az államkormány és a főgim-
názium pártfogósága közös egyetértéssel fognak intéz-
kedni. A miskolczi és csurgói gimnáziumok pártfogóságai 
felhivatnak, hogy az ügy sürgőssége által követelt gyor-
sasággal készíttessék el a szerződési tervezetet, adják ké-
pét annak, hogy a nyerendő államsegélylyel miként 
fognák az illető gimnzáiumok magukat a törvények ér-
teimébem berendezni és fenntartani. Az így felszerelt fo-
lyamodványt egyházkerületjük utján juttassák a Konvent 
elnökségéhez, a konventi elnökség pedig felhatalmaztatik, 
hogy a szerződés megkötésére biztost nagy biztosokat 
küldjön ki s esetleg a szerződést megkösse. — A zilahi, 
szászvárosi és sepsiszentgyörgyi gymnasiumoknak beter-



jesztett szerződési tervezete elfogadtatik és az államkor-
mányhoz ajánlattal fölterjesztetik; a konventi elnökség 
pedig felhatalmaztatik a szerződés megkötésére. A sepsi-
szentgyörgyi algimnáziumnak teljes gymnasiummá kibő-
vítése tárgyában az előjáróság által beterjesztett s az egy-
házkerület által is legmelegebben pártolt kérést a Kon-
vent maga részéről is teljesen indokoltnak találván, uta-
sítja a szerződés megkötésére kiküldendő tagokat aira, 
hogy a közoktatási kormánynál a teljessé tetelre meg-
kívántató államsegély megadása iránt a szükséges lépé-
seket tegyék meg. Kapcsolatosan indítványoztatok, hogy 
a közokt. miniszter kéressék fel arra, miszerint kegyes-
kedjék minél sürgősebben megtenni a szükséges lépéseket 
az iránt, hogy egyházunknak államsegélyre felterjesztett 
többi gymnasiumai is minél előbb megnyerjék a kért 
és kilátásba helyezett segélyeket. A Konvent az indít-
ványt elfogadta s ismételten felkérni határozta a közokta-
tási minisztert, hogy a hivatolt segélyezések minél előbb 
foganatosíttassanak. 

A jogakadémiák tárgyában részint a tiszántúli, 
részint a dunamelléki egyházkerületek felterjesztései alap 
ján a Konvent kinyilatkoztatja, hogy a felsőbb oktatás kö-
telékeiben teljesen megfelelő élet, sőt fejlődés képes akadé-
miák fennállásat úgy általános hazai közéletünk mint a 
közművelődés követelményei, továbbá az egyházkerületek 
létérdekei is megkivánják és szükségessé teszik ; belátja, 
hogy az 1874. évi 34-dik tc. V. § I. pontja a külön jog-
akadémiák felvirágozását nagy mértékben gátolja. Épen 
azért elhatározta a vallás- és közoktatási kormánynak a 
célból való megkeresését, hogy a hivatolt törvény határo-
zatának törvényhozási úton leendő megváltoztatásával ke-
gyeskedjék keresztül vinni, hogy a jogtudori vizsgálat 
az ügyvédi vizsgálat előfeltételeül ne követeltessék, ha-
nem ennek megfelelő szigorú államvízsgálat által helyette-
síti essék, mely államvizsgálat a jogakadémiákon is letehető 
legyen. Továbbá felkérendőnek véli az államkormányt 
arra is, hogy az 1883. évi I. tc. 3. §-ban kilátásba he-
lyezett s legközelebb szervezendő »kÖzigazgatási tan-
folyamok* hozassanak szervi összefüggésbe a jogaka-
démiákkal. Végül a jogakadémiákon a bölcsészeti tan-
székek szervezését és jogi szemináriumok berendezését 
maga részéről is üdvösnek itéli s az illető egyházkerüle-
teknek figyelmébe melegen ajánlja. 

A tanügyi bizottság előterjesztése alapján az er-
délyi igazgató-tanács azon kérelmére nézve, hogy a 
gimnáziumi tanterv tananyagának beosztásában némi mó-
dosítás engedélyeztessék ; a Konvent elhatározta, hogy 
a tananyag osztályonkénti beosztásában oly nemű vál-
toztatást nem engedélyezhet, mely az egyik intézetből 
a másikba való átlépést nehezítené. Már pedig az V-ik, 
Vl-ik gimn. osztály magyar nyelvi tananyagának meg-
cserélése és a mathematika VII. osztálybeli tananyaga 
egy részének a Vl-dik osztályba való áthelyezése, az át-
lépést az erdélyi gimnáziumokból másokba, és viszont 
nagyon megnehezítené. Amennyiben ily nemű változta-
tás már a folyó tanévben is történt volna, azt a jelen 
évre tudomásul veszi, de jövőre már nem engedélyezi 
és utasítja az egyházkerületeket, hogy amennyiben a 
megállapított közös tantervekben ily nemű változtatáso-
kat óhajtanának tenni, terjeszszenek a Konvent elé in-
dokolt javaslatot a tanterv egyetemes módosítása iránt. 

A pénteki ülés legnagyobb részét Szász D. püspök 
alább közölt indítványának tárgyalása foglalta el, mel-
lette csak néhány tanügyi kérdés került szőnyegre. 

Indítvány. Minthogy az országos Közalapnak az 
Egyházi Töt vények 217. §. a) b) és c) pontjaiban kö-
rölírt céljai a kitűzött feladatok nagyságának megfelelő 

mértékben n om valósíthatók, mert a segélyezés eddig 
kizárólag gyakorolt módja mellett a nagy terjedelemben 
és mértékben létező bajok gyökeres és allandó orvoslása 
lehetetlen ; 

minthogy az egyetemes egyház körében létező 
aránytalanul nagy szükségeknek a Közalap évenként ki-
osztásra kerülő jövedelmeiből oly módon való kielégítése, 
mely szerint egyes építkező egyházak a megállapítandó 
sorrend szerint egyszerre nagyobb összegekkel segé-
lyezhessenek, illetőleg az egyes papi állomások díjleve-
lének állandó fölemelésére alaptőkék létesíttessenek, a 
bajok orvoslását oly hosszú időre odázná el, hogy ez 
alatt számos segélyre szoru'ó egyház és papi állomás 
végenyészetnek indulna s az így évek hosszú folyamán 
fölsegélt intézmények is, az elkésve nyert támogatás 
mellett, az akkorra már megváltozható viszonyok köze-
pett, ismét csak újabb segélyezésre szorulhatnának; 

minthogy a Közalap e céljainak oly módon való 
elérése, hogy a mostani eljárás szerinti apróbb segély-
összegek az illető célok javára tőkésíttessenek s a java-
dalmazottak csakis az így lassan gyűlendő tőke időszerű 
kamatainak lépjenek élvezetébe, a tőkegyűjtés hosszas 
ideje alatt élő sok nemzedék rovására és így igazság-
talanul fogná a jövőt építeni ; 

minthogy továbbá a pillanatnyi szükségek kisebb 
adományok útján való kielégítése és a nagyobb tőkék, 
avagy befektetéseknek a Közalap folyó jövedelmeinek 
terhére sorrend szerinti kiszolgáltatása párhuzamosan és 
kapcsolatosan folytatva, a Közalap céljának nagyobb 
mértékben való elérését még csak annál hosszabb időre 
odázná el; 

és nrnthogy végre, a Közalap, megállapított segé-
lyezési alapelveihez képest, csak annyiban van az egye-
temes egyház egyes testületei és intézményei segélye-
zésére hivatva, a mennyiben az egyes egyházkerületek, 
egyházmegyék és egyházközségek már a maguk részéről 
mindent elkövettek a fenforgó szükségek kielégítésére s 
ehhez képest maguk is készek a Közalap céljainak meg-
valósításához erkölcsi és anyagi erejök szolgá'atra bo-
csátásával közrejárulni : indítványozom, 

Mondja ki az e. Konvent, hogy a Közalap évi ki-
osztásra kerülő bevételeinek bizonyos részét — p. o. 
évenként 20,000 frtot, mint kamatjárulékot — arra kí-
vánja fordítani, hogy az egyes egyházkerületek nagyobb 
szükségben levő egyházközségeinek építkezési befekteté-
seit és papi javadalmai állandó megjavítását tőkeképzés 
útján olykép teszi lehetővé, hogy az erre szükséges tő-
kéket a Közalap tőke-állaga, az egyházkerületek, egy-
házmegyék, vagy egyházközségek kezelése alatti tőkéi 
előlegezzék az illető célok javára, t. i. az azonnal hasz-
nálatba veendő építkezési és papi fizetési alapok részére ; 
az illető javadalmazottak köteleztetvén, hogy a befek-
tetett tőkék évi 11/2 százalékának az előlegező alapokba 
való rendszeres beszolgáltatásával lehetővé teszik a be-
fektetett tőkének 32 év alatti kamatos kamatozás útján 
való reintegrálását; a tőketulajdonos Közalap, egyház-
kerületek, egyházmegyék és egyházközségek továbbá 
kötelezik magukat arra, hogy így előlegezendő tőkéik 
használatát, az évenkinti 1 l/2°/0 melletti reintegrálás 
idejére, az egyet. Konvent által megállapítandó befek-
tetések használatába bocsátják á t ; az egyet. Konvent 
pedig arra, hogy évenkint kiosztásra kerülő bevételének 
megállapítandó részletéből az így befektetett és eredeti 
rendeltetésüktől a tőke visszahelyezésére szánt, 32 év 
idejére elvont tőkék 5°/0-os kamatját a kijelölt időtartam 
alatt a befektető tőketulajdonos alap javára rendszeresen 
és költségvetésileg kiszolgáltatja. 



A segélynyújtás nagyobb szabású és áronnál gyü-
mölcsöző ez elvének elfogadása esetén szükségessé válván 
egyfelől az egyetemes egyház ilynemű összes szükség-
leteinek tervszerű kimutatása és a munkatervnek meg-
állapítása ; másfelől a Közalap, az egyházkerületek, egy-
házmegyék és egyházközségek e célra rendelkezésre 
vonható tőke-erejének megállapítása, hogy így, a s. ük-
séglet és fedezet összemérése útján, maga a munka 
folyamatba indítható legyen — indítványozom továbbá, 
mondja ki az e. Konvent, hogy 

E tervezet közöltetik az öt egyházkerülettel oly 
végből, hogy nyilatkozzanak a Közalap évi kiosztásra 
kerülő bevételei egy erre szánható részének ily szerű 
felhasználásáról; jelöljék ki egyházközségeiket és ezek 
sorrendjét, a melyeknek befektetéseit és papi állomá-
saik megjavítását a megfelelő tőkebefektetések útján 
foganatosíthatónak tar t ják; sorolják föl az egyházkerület, 
egyházmegyék [és egyházközségek ama tőkéit, a melyek 
ily előlegezésekre a'kalmasak — szóval, juttassák az e. 
Konventet abba a helyzetbe, hogy a Közalap évi kiosz-
tásra kerülő bevételeinek bizonyos hányadát mikép for-
díthatja oly segélyzésekre, hogy az E. T . 217. §. a) b) 
c) pontjaiban jelzett célok azonnal, nagyobb mértékben 
és allandóan foganatosíthatók legyenek. — Beadja Buda-
pesten, 1887. nov. 22.-én — Szász Domokos, erdélyi 
ref. püspök. 

A nagy arányokat öltött vita lefolyását, tekintettel 
a sok érdekes és termékeny eszme fölvetésére, szintén 
külön alkalomra tartjuk fönn ; most csak annyit jegyez 
vén meg, hogy az indítvány indokolásában kifejezett 
bajt, valamint a gyökeres segítés szükségességét a szóno-
kok teljes egyetértéssel hangsúlyozták, de a segítés mód-
jára nézve a Szász D. proposítiója mellett még mások 
alkalmazását is sürgették. Fejes István külön módosít-
ványban a lelkészfizetések tervszerű fundációját indítvá-
nyozta, Mocsáry az affiüáció, Kerkapoly a lelkész-tanító-
ságok eszméjét vetették fel, míg Szász Károly mindezen 
•egítő módoknak kombinatív felölelését s mindeniknek 
a megfelelő helyen való alkalmizását pendítette meg, az 
eljárásban legfőbb szükségül azt emelve ki, hogy számba 
vétessenek mindazon egyházak és lelkészi állomások, me-
lyeket egy vagy más módon megsegítni kell. Határozat az 
lőn, hogy Szász D. indítványa valamint a Fejes I. módsit-
ványa a tárgyalás közben fö'merült irányeszmékkel együtt 
adassék ki az egyházkerületeknek azzal a fölhívással, 
hogy azok az indítványban foglalt, úgyszintén a módo-
sítványban és felszólásokban kifejezett s netáni más rokon 
eszmék tekintetbe vételével, a kérdést tanácskozás tár 
gyává tegyék s véleményüket közöljék a Konventtel ; 
egyszersmind arra is fe'szólíttatnak a kerületek, hogy a 
dolog megindításához szükséges adatokat összegyűjtvén, 
már a legközelebbi gyűlésig terjesszék fel a Konventre. 

A vallástani kézikönyvek ügyében a Konvent által 
az egyházkerületekhez tett fölhívásra, csak két kerület 
adott feleletet, nevezetesen az erdélj i, amely kijelenti, 
hogy készéggel járul a Konvent által teendő egyetemes 
intézkedésekhez ; és a tiszántúli, mely a gimnáziumi val-
lástani könyvek előállításáról maga akar gondoskodni, 
de a Konventet felkéri, hogy a vallástanítás egyetemes 
tantervét részletesen dogoztassa ki, s ezt és a rávonat-
kozó módszertani utasításokat alkalmazkodás végett kö-
zölje az egyházkerületekkel. — A Konvent a más három 
egyházkerületet felhívja, hogy nyilatkozataikat e kérdés-
ben hozzá felterjeszszék. 

A tiszántúli egyházkerület által a középiskolai ta-
nárok nyugdíjazása tárgyában felterjesztett kérvényt a 
Konvent magáévá tet te ; méltányolván az indítványban 

foglalt okokat, s óhajtandónak tartván a maga részéről 
is, hogy ugyanazon kvalifikációval bíró s ugyanazon, sőt 
súlyosabb terhet viselő tanáraink, illetőleg ezek család-
jainak sorsa az államiakkal egyenlő módon biztosíttas-
sék: elfogadja az indítványt s annak kivitelére nézve 
elhatározza, hogy a val'ás- és közoktatási miniszter fel-
iratilag kéressék meg arra, hogy az egyházi középisko-
lák tanárainak az államiakkal egyenlő nyugdíjazása tár-
gyában a népiskolai tanítók nyugdíj-intézetéhez hasonló 
egységes nyugdíj-intézet felállítása által miharabb tegye 
meg a szükséges lépéseket. 

Az Irodalmi Társaság ügyében, miután az e tárgy-
ban megindult mo galom figyelemben tartásával, a tan-
ügyi bizottság még a pápai konventből megbízatott s 
most ennek jelentése a mozgalmat a Társaság megala-
kulására elég érettnek találta : á Konvent a püspököket 
felkérni határozta, hogy vegyék számba kerületökben az 
eddig történt jelentkezéseket és ajánlatokat s legkésőbb 
1888. február l-ig küldjék be a rólok való kimutatást a 
Konvent világi elnökéhez ; a világi elnök pedig meg-
kéretett, hogy ezen kimutatások beérkezése után mű-
ködjék közre, hogy a tényleges megalakulás és szervez-
kedés megtörténjék. 

Az egyetemes énekügyi bizottság jelentése következő 
javaslatokat tartalmazta. Áz egyöntetű és célhoz vezető 
munkálkodhatás szempontjából minél előbb egy pro-
gramm-féle felhivás szerkeztessék, melyben a zsoltárok és 
dicséretek átdolgozásának s új énekek szerkesztésének 
alapelvei megallapíttassanak. A felhivás szerkesztésére 
Szász Károly püspök elnöklete alatt Szilády Áron, Fejes 
István, Baksay Sándor, id. Kiss Áron és Illyés Bálint 
tagokból álló központi bizottság kéressék föl, mely ezen 
kívül a megalakulás (1881) óta időnként beadott éneke-
ket, valamint a Begcdi Lajos-féle »Uj énekes könyv«-et 
megbírálja. Az egyházkerületek hivassanak fel, hogy a 
kerületi énekügyi bizottság tagjait bejelentsék s a netán 
készletben lévő énekdarabokat, esetleg bírálatokat Szász 
Károly elnökhöz beküldjék. Szász Károly elnök hatal-
maztassék fel, hogy az egyetemes énekügyi bizottság tag-
jait, ha az ügy érdekében szükségesnek látja, Konventen 
kívül is egybe hívhassa. A Konvent a jelentés alapján 
a felhivás elkészítését, a központi biráló bizottság meg-
választását, a kerületeknek a kivánt értelemben való fel-
hívását s végre Szász Károly elnöknek a kért irányban 
való felhatalmazást elhatározta. 

Az utolsó napi ülés főtárgya a misszió-ügyi bi-
zottság jelentése volt, melynek alapján következő intéz-
kedések tétettek. I. A dunamelléki egyházkerületben levő 
4 misszió telep közül a beskai misszionáriusnak a már 
állandósított 300 frt megszavaztatott, egyszersmind az ő 
missziói területén működő becsmeni tanítónak 1 50 forint, 
mojaveljei tanítónak 50 frt fizetéspótlék állandósíttatott. 
A banovczei missziónak tgyszer s mindenkorra 1000 frt 
segély és állandó 750 frt fizetésipótlék határoztatott. 
A szelistyei missziónak 500 fit állandó segély, a Tisza 
Kálmán-falvi missziónak egyszer s mindenkorra 1000 frt, 
évi állandó segélyül 500 frt, végre a kuczurai missziói 
leány-egyháznak 5 évre 150 frt évi segély szavaztatott 
meg. II. A dunántúli kerületben a Selmecbányái missziói 
egyház számára azon feltétel alatt, ha az egyház szer-
vezéséhez szükséges alapot előállítják, egy adminisztrátor 
lelkész díjazására 500 frt állandó évi segély adatott . 
A kaposvári missziói egyház részére a mult évben állán • 
dósíttatott 200 frt évi segély újból megadatot t ; a pozsony-
vidéki misszióra a samarjai lelkésznek 200 forint ; az 
esztergomi lelkésznek a vidékén lévő hitsorsosok lelki 
gondozására utiáltalányul 200 f r t ; a köves-kállai lelkész-



nek utiáltalányul a gondozása alá beosztott hívek sza-
bályszerű lelki ellátásáért 150 frt utalványoztatott. A 
Horváth-Szlavon missziói területen : a verőcze-vidéki misz-
sziónárius lelkésznek 200 frt, a Nagy Kanizsa-Muralcöz 
Varasd és Kőrös vidéki misszió szükségletére 500 forint évi 
segély ; a daruvári missziói lelkésznek uti-általanyul IOO frt, 
a Icorencsai kizanicsai (Daruvár fiókjai) missziónak egyszer 
s mindenkorra őoo frt, évi segélyül pedig 150 forint; 
Brekinszka misszionáriusának 200 frt, tanítójának 150 frt 
állandó ; fiumei misszionárius lelkész részére 500 forint 
évi segél)' ; végre a belsŐ-somogyi missziói bizottságnak 
a horvát-szlavon s fiumei misszió ellenőrzésére útiáltalá-
nyul évi 150 frt. III. A tiszáninneni egyházkerületben 
az eperjesi egyháznak az ecetre, ha tényleg megalakul, 
évi 500 frt segély, az alakulásig az abauj vajkóci lelkész-
nek útiátalányul 200 frt ; a minoji lelkésznek 300 frt 
évi segély, a gyülekezetnek adósság-törlesztésre egyszer 
s mindenkorra 200 fr t ; a jenlcei missziói lelkésznek évi 
300 frt ; a szentesi (alsó-zempléni egyházmegye) lelkész-
nek a környékbeli hívek missziói gondozásáért évi 200 f r t ; 
az ózdi vándor lelkész-tanítónak segélyül és utiáltalányul 
500 f r t ; a homonnai missziói lelkésznek évi 500 forint; 
a lucskai vándor tanító-lelkésznek évi 300 frt. IV. Ti-
szántúli kerületben a békés-bánáti egyházmegyének, utó-
lagos elszámolás kötelezettsége mellett, a Temes- és 
krasómegyei szórványok ellátására 1500 frt; az erdőhegyi 
missziói lelkésznek évi 150 f r t ; a Uppai egyháznak, ha 
szervezkedik 150 frt, a lelkészi gondozást végző m.-gyo-
roki lelkésznek 100 frt ; a borossebe.^i missziói körleik sz-
nek 300 f r t ; a polgári misszióiegyháznak szervezkedésre 
IOOO frt egyszer s mindenkorra és évi 100 frt a 
lelkésznek ; a kőrös-nagyrévi missziói s. lelkész részére 
200 f r t ; a bilkei missziónak 200 frt évi segély; a m>m-
kács-dávidházi missziói kör ellátása végett a munkácsi 
lelkésznek missziói káplán-tartásra 600 f r t ; a mármaros-
szigeti missziói kör se^édlelkészének évi 300 f r t ; a técsői-
huszti-ökörmezei missziói kör lelki gondozására a nagy-
szőllősi lelkésznek évi 300 frt. V. Az erdélyi egyházke-
rület missziói céljaira a mult évben megszavazott 3250 frt 
a püspöki jelentés szerint az alábbi egyházak körlelké-
szei közt következőleg osztatott meg s most is meg-
szavaztatott. E szerint kapott a csíkszeredai körlelkész 
500 frtot, hosszú/alui 300 frt, mikály falvi 200 frt, szamos-
újoári 150 frt. ördögkuti 300 frt, noszolyi 150 frt, mező-
záhi 100 frt, maros-Hlyei 150 frt, piski-petrozsényi 200 frt, 
tancsi 150 frt, uzdi'szentpéteri IOO frt, o.-topliczai 150 frt, 
/eltörjai IOO frt, segesvári IOO frt, ilosvai 200 frt, gör-
gény-sz.-imrei 100 frt, detrehemi 200 frt. Ugyan ezen 
egyházkerületnek most tett felterjesztése alapján a mocsi 
körlelkésznek évi 100 frt, a gyülekezetnek egyszer s min-
denkorra IOO frt, a maros-ludasi körlelkésznek évi IOO frt, 
a gyülekezetnek egyszer s mindenkorra IOO f r t ; a szi-
nyei körlelkésznek évi 300 frt, és IOO forint utiáltalány ; 
az esztényi körlelkésznek 200 frt, végre a romániai m i s -
sziónak 32 évi törlesztésre 1000 frt utalványoztatott. 

Ezek szerint misszióra adatott: Dunamelléknek egy-
szeri segélyül 2000 frt, állandó segély 2500 frt, össze-
sen 4500 frt. Dunántúlnak: egyszeri segélyül 600 frt, 
állandó segély 3300 frt, összesen 3900 frt. Tiszáninnennek : 
egyszeri segélyül 200 frt, állandó segély 2600 frt, ösz-
szesen 2800 frt. Tiszántúlnak: egyszeri segélyül 1000 frt, 
állandó segély 4300 frt, összesen 5300 frt. Erdélynek : 
egyszeri segélyül 200 frt, állandó segély 5050 frt, össze-
sen 5250 frt, tehát misszióra Összesen 21,750 frt. 

A missziói bizottság indítványára rnaga a bizott-
ság megbízatott egy rovatos mmta-ív elkészítésével, egy-

szersmind arra is utasíttatván, hogy azt a kerületeknek 
észrevételezés végett megküldje. 

A presbyteri szövetségbe való belépés tárgyában 
Szilágyi Dezső jelenti, hogy a miután szövetkezet alap-
szabályai szerint nem érintetnek az egyes egyházak hit-
vallomása, alkotmánya, államjogi viszonya; a szövetke-
zet célja tisztán vallásos és egyik főcélja a presbyteri 
rendszer terjesztése, továbbá az evangéliumi élet erősí-
tése, missziók szervesése, a vasárnap megszentelése, a 
mértékletlenség kiirtása: ennélfogva a belépésnél a szo-
lidáritás létesítése a döntő szempont, minek folytán ő 
ajánlja a szövetkezetbe való belépést. A Konvent a 
szövetkezet iránt érzett rokonszenvét és szolidáris testvéri 
érzületét már az által is kifejezte, hogy megbízottakat 
kért fel a legközelebbi londoni nagygyűlésre, hogy azok 
ott rokonszenvünket és üdvözletünket tolmácsolják. De 
mivel a belépés kérdését kellőleg megérleltnek és elő-
készít ellnek most még nem látja, a belépés felett rögtön 
határo'ni még korainak tart ja: ezért az ügyet kiadja az 
egyes egyházkerületeknek, hogy ezek tanulmány tárgyává 
tegyék, s a be- vagy be nem lépés felett határozzanak , 

Utolsó nap tétetett arra nézve is intézkedés, hogy 
az e tárgyban korábban hozott határozattal szemben, a 
Jordán I. volt özvegyének életére kötött biztosítást a 
Konvent közgyűlési végzés alapján felbontja, illetőleg a 
további befizetést megszünteti. 

Világi elnök jelentésére, melyben előadatott, hogy 
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium jövő évi költ-
ségvetésében az egyházkerületek eddigi álla msegélyéből 
levonás van tervben, elhatároztatott, hogy az elnökség 
személyes befolyásával, vagy ha szükségét látja, a Kon-
vent nevében teendő felirat utján, az eddigi segély kiutal-
ván)^ozását igyekezzék kieszközölni, 

Itt említem még föl néhány kisebb fajta ügy elin-
tézését: hogy Tóth Sámuel jegyzőnek a »Névtár* elké-
szítéséért 500 frt honorárium, az egyházi elnöknek irodai 
költségekre szintén 500 frt szavaztatott meg. Erre aztán 
az ü'és megható bezárása következett. 

Vay Miklós báró: 2Egyéb tárgy nem lévén, a ma-
gam részéről vagyok bátor hálás köszönetemet nyilvání-
tani segítségükért, melylyel kötelességem teljesítését meg-
köiinyűették. Meg vagyok győződve, hogy e Konvent 
igen sok jónak magvát hintette el. Óhajtom hogy a mag 
kikeljen. Ebben a reménységben, s abban, hogy ha nem 
is én, de a kik élnek, a jövő Konvent alkalmával már 
tapasztalni fogják az előnyöket, melyeket most megszerez-
tünk : magamat kegyességükbe ajánlom.« (Elénk éljen-
zés). Szász Károly: »M>után az utolsó szónak az Isten 
iránti hálaadásnak kell lenni, azt hiszem, hogy az egész 
Konvent érzelmének adok kifejezést, midőn ennek előtte 
általában az elnökség, de különösen Vay Miklós br. 
világi elnök úr iránt a hálának és elismerésnek azon kife-
jezését adom, mely abban leli szívből fakadó legegyszerűbb 
tolmácsolását, hogy egyetemes Konventünk — kimon-
dom — egyetemes egyházunk ő reá mint vezér férfiúra, 
mint hajónkon ülő ősz kormányosra tekint és addig érezzük 
megnyugodva magunkat ügyeinknek bölcs, igaz és sike-
res vezetésére nézve, míg az ő ősz hajának fehér lobo-
góját látjuk phalanxunk élén 1 Kérjük a Mindenhatót, hogy 
őt tartsa meg és kívánjuk neki, hogy nemcsak a leg-
közelebbi Konventen, de a Konventek hosszú során necsak 
éljen, hanem mosdani lelki és testi erejében vezérelje 
anyaszentegyházunkat.« (Hosszas szűnni nem akaró él-
jenzés.) 

Végül Kun Bertalan püspök hílaadó imájával el-
hangzott az utolsó közgyűlési szó. 

Szőts Farkas, 
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Az érmeliéki egyházmegye őszi közgyűlése. 
E gyűlés november hó 16-dikán tartatott meg a 

szokott helyen, Székelyhídon, a zordon idő, és rosz 
utak miatt mérsékelt látogatottság mellett. 

A szokott ima után következett az esperesi je-
lentés, bizony, részben, nem megvigasztaló tartalmával. 

A vasárnap ünnepi szentsége több helyen, világi 
foglalkozások által töretik meg ; ellene a világi hatóság-
nál, a törvény szigorú alkalmazásának megsürgetésében 
kerestetik orvoslat. 

Vadházasságok korlátozását, s megszüntetését ille-
tőleg egyházmegyénk a debreceni egyházmegye azon 
határozatát teszi magáévá, hogy egyetemes Konventünk, 
országos törvényhozásunkban, a házassági ügyekbeni való 
bíráskodást a Királyhágón inneni ref. egyház számára 
kérvényezze, s nyerje ki. 

Iskolás növendékek, csak a zsinati törvényekben 
megállapított korban konfirmálhatok. Konfirmálás ideje 
tavasz helyett, (mert egyházaink nagyobb részében a 
szorgalomszak juniusban végződik) a nyári évszakra, és 
pedig a zárvizsgát követő napokra tétetik át, s jel-
zett időben konfirmált növendékek Uraszt álhoz első Íz-
ben járulása, az újkenyéri kommuniókor történend. 

Szomorú világítást vet iskola-ügyünkre az esperesi 
jelentés azon passusa, melyszerint: mintegy másfél ezer 
számra menő, 12—-15 éves ismétlő iskolaköteles növen-
dékek közül, tényleg, 50—60 növendék gyakoroltatik a 
törvényszabta oktatásban. Szeretem hinni, hogy e rész-
ben nem az egyházak intézőit terheli a mulasztás vádja, 
hanem, tisztelet a kivételeknek, a polgári hatóság támo-
gatása hianyában rejlik az. Ide vonatkozólag kimondja 
egyházmegyénk, hogy: »addig is, míg a törvény köve-
telte rendszeres ismétlő iskolázás behozatnék, a 12 — 15 
évig iskolaköteles növendékek úgynevezett »vasárnapi 
iskola« cím alatt, hetenként két órán, u. m. vasárnap 
délelőtt az istenitiszteletet megelőző egy órán, és szer-
dán délután szintén egy órán, de csak, egyelőre nov. 
15-étől márc. 15 ig, azaz a téli hónapokban, illető tan-
termeikben és tanítóik által, midenkor a lelkész felügye-
lete alatt oktattassanak. S az így megszaporított munka-
végzésért, a tanítók fáradozásának méltanylása, az egyes 
egyházak generositásánák hagyatik fenn « 

Hát az esperesi jelentés azon szomorú statisztikai 
része mire mutat, hogy 69 néptanítónk közül, csupán 
27 bír tanítói oklevéllel ? Honnét ez állapot ma, a mi-
dőn a papi pályara készülő theologusok is tanítói okle-
vél szerzésre köteleztetnek? Mi dolog ez azzal a nap-
jainkban sokat emlegetett, s egyesek részéről túlvitt nép 
tanítói ambícióval szemben ? 

Jószerint meg se tudnám mondani, mi lett e tárgyra 
vonatkozólag a végmegállapodás, de mégis, ha jól em-
lékszem : az oklevél szerzésre kötelező szigorú esperesi 
figyelmeztetést fogadta el curául egyházmegyénk. 

Olvastatott az »Országos Közalap« végrehajtó bi-
zottsága elnökségének, az egyes esperesek, s altalok a 
lelkészek, és gyülekezetekhez intézett komoly szózata, a 
nagy mérvű restanciák ügyében, illetve azok sürgős be-
hajtása és beszolgáltatása tárgyában. Nálunk is van, 
tagadhatlan, hátrány, de hál' Istennek, e tekintetben sem 
állunk leghátrább ! A hátrányos egyházakkal szemben, 
közgyűlésünk a december hó 15-ike záros határidőn 
belül befizetést elrendeli, azontúl : szigorú végrehajtás 
vétetvén foganatba ellenök. 

Dékánok, feleljenek meg tisztüknek : minden év-
ben kétszer látogatván a felügyeletökre bízott iskolákat, s 
tapasztalataikat — legalább egyszer egy évben — refe-

rálják az esperes úrnak. Különben hivatalukra 3 évre 
állíttatván: ennek elteltével tetszésük szerint le is mond-
hatnak. 

A prot. irodalmi társulatba egyházmegyénk 100 fo-
rinttal lép be, oly formán, hogy ez összegnek csak éven-
kénti 5°/0-os kamatát fi/.etendi. 

Ezek letárgyalásával, s néhány egyházmegyei alsóbb 
rendű hivatalok betöltése, s egyes kérvény-ügyek elin-
tézése után a közgyűlés berekesztetett. 

Molnár János, 
ref. lelkész. 

Nyilatkozat, *) 
illetőleg észrevételek Fabriczy János eperjesi tanítóképző-intézeti tanár 
»A tiszai evang. egyházkerületi gyűlés folyó évi jegyzőkönyvének 36-ik 
pontjához* és Gamauf György t. k. i. tanár >Audiatur et altéra pars« 

cimű cikkeire. 
(Az evang. Tiszakeriilet ns, felügyelőinek s nt. lelkészeinek figyelmébe 

ajánlva.) 

Hogy egy intézet belügyét, különösen ha az még 
véglegesen lebonyolítva nincs és hozzá peres ügy, a 
nyilvánosság elé vinni nem szabad, azt mindenki tudja; 
tudják bizonyosan a nevezett tanár urak is, és hogy 
dacára annak, hogy őket, a kire főképen hivatkoznak, 
Tergina Gyula sárosmegyei kir. tanfeliigye'ő is ily irány-
ban figyelmezteti, mégis a nyilvánosság elé viszik azt 
és pedig olyan alakban, melyben a nagy közönség azt 
meg sem érthet', az legalább is szomorú dolog. 

De e szomorú dolog az által, hogy saját legfőbb 
ha'óságuk ellen is kikelnek, akkor pedig, mikor tudják, 
hogy mi okból sújtattak a »rosszalás«-ban kifejezett Ítélet-
tel, még bűnös is. 

Tudják meg tehát, hogy azért mondotta ki a ke-
rületi gyű'és: 

1. Fabriczy Jánosra a rosszalást, mert be nem 
várva a saját fóruma intézkedését a tanfelügyelő elé 
vitte az intézet belügyét, és így árulást követett el az 
autonomián. 

Hogy odavitte, maga is elismerte 1887. február 
17-ikén a főtisztelendő Czékus István püspök úr elnök-
lete alatt megtartott tanító-képzői bizottsági ülésben. 
(Jelen voltak nt. Sztehlo János főesperes és Nóvák Mihály 
lelkész urak, n^, dr Schmidt Gyula collegiumi felügyelő, 
alúlirotf, mint coll. igazgató és a tanítóképző-intézeti ta-
nárok.). 

Ezt eltagadni, eldisputálni nem lehet I Az akkor 
nyert elnöki, püspöki és felügyelői szemrehányás fáj-
dalma talán még el nem mosta a tény emlékezetét?! 

2. Gamauf Györgyre, a ki ugyan (és az én nyilat-
kozatomnak, melyet oly tágan magyaráz, az volt ér-
telme) nem vádaskodott a tanfelügyelőnél, de a vizsgá-
lat folyamán olyan magatartást tanúsított, hogy tekin-
tetes Mérey Aurél coll. h. felügyelő úr által erősen 
megfeddetett, hogy miért? jól tudja! 

(Jelen voltak : tek. Mérey Aurél coll, h. felügyelő 
elnök, nt. Sztehlo János főesperes, nt. Nóvák Mihály 
ev. lelkész urak, Hörk József mint coll. igazgató, és ők, 
a tanító-képző intézeti tanári kar.). 

Plogy harmadik társuk büntetés nélkül nem ma-
radt, azt tudják. De hogy az ő mulasztásai őket is sújt-
ják, mert minden tanító-képzői belügyet a tanári kar in-
tézett el, világos. Miért nem néztek utána évek hosszú 
során át, hogy ha volt baj — nézetok szerint — az el-
enyésztessék ? I 

*) Tárgyhalmaz miatt késett. Szerié. 



Hogy tehát a kerületi gyűlés jól volt informálva s 
helyesen itélt, világos! 

Végül közleményeiknek rólam szóló szavaira csak 
annyit jegyzek meg, miszerint ők tudják legjobban, 
hogy én mulasztást nem követtem el, hogy a tudtukkal, 
tanári értekezletből Zsarnoviczky Istvánnak február 2-ig 
adott terminust február 9-ig terjesztettem ki, arról is bír-
tak tudomással, hiszen Gamauf György vette fel a jegyző-
könyvet, (mely mint minden idevágó irat, kezeim között 
van), melyben az „ t u d o m á s u l vétetett." 

De nem is lehetett mást tenni, Zsarnoviczky István 
írásbeli kérelme folytán, mert I f. é. vizsgák lévén, 
Zsarnoviczky I. nagyon el volt foglalva s így csakugyan 
nem dolgozhatott. 

(Lásd az 1887. J a n- 12-ki jegyzőkönyv 7. p. és az 
1887. febr. 9-ki jegyzőkönyv 1. pontját.). 

Hogy azon irigység, mely az én tanári elfoglalt-
ságomra vonatkozó sorokat diktálta, mennyire elvakít-
hatja az embert, mutatja azon tény, hogy Fabriczy János 
összeadni nem tud, pedig, »Elemi számtant« írt. For-
rását ez irigységnek ismerem 1 Nem Fabriczy János vétke. 
16+12-4-4 + 4 = 3 6 . Ebből kihoz 26—30 átlagos órát. 
Nékem pedig összesen 22 órám van. Azzal együtt, 
melyet szívességből vettem át egyik kartársamtól! 

A neveléstant már io-ik éve tanítom. Tanító vol-
tam majd 6 évig állami elemi tanító-képző intézet mel-
letti elemi iskolában ; vannak ez időből kitűnő bizonyít-
ványaim 1 Higyje el nékem akár Fabriczy János, akár 
Gamauf György, (akár kicsoda) a kik elemi iskolában 
sohasem tanítottak, képezdei tanfolyamot sohasem végeztek, 
hogy bírom a neveléstan fontosságát felfogni legalább is 
úgy, mint ők! 

Hogy felsőbb hatóságunknak, ha az autonom is, 
vagy annál is inkább, mert olyan, engedelmeskedni kell : 
vallom, tettem és tenni fogom. Bizony önmagamtól nem 
keveredtem volna önök, tanítóképző-intézeti tanár urak, 
közé 1 

Ennyit egyelőre. Talán összesen; mert hiszen az 
ügy úgy is consistorium elé kerül 1 

Iíörk József. 

I R O D A L O M . 

Nyilt levél nt. Dobos László ref. leikész úrhoz. 
Még a mult október hóban hozzám intézett becses 

soraira, hogy csak most válaszolok, szolgáljon mentségeül 
nagy elfoglaltatásom és azon körülmény, hogy annak a 
meg nem érdemlett s rendkívül megtisztelő bizalomnak 
és szíves felszólításnak, melylyel Nagytiszteletűséged ke-
gyes volt csekélységemet kitüntetni, a mennyire tőlem 
telhetett, lehetőleg híven kívánván megfelelni, boldog 
emlékezetű úr atyjának hozzám átnézés végett küldött 
beszédeit és imáit behatóan óhajtottam áttanulmányozni, 
mi a dolog természeténél fogva hosszabb időt vett 
igénybe. 

Az utolsó alkalommal, mikor Ntiszteletűségedet sze-
rencsém volt tisztelhetni, csak azt voltam bátor kérni, hogy 
bold. Dobos János főt. úrnak ama számos kéziratából le-
gyen kegyes egy beszédet emlékül adni, hogy azt kedves 
ereklyeként tehessem el attól, a kit tisztelni, bámulni tanul-
tam meg a személyes ismerettség folytán és a kiért lel-
kesedni és a kinek hódolni tanultam meg, midőn meg-
jelent beszédeit tanulmányoztam. És Ön egy beszéd helyett 
küldött egy egész kötetre valót s nem emlékül, hanem át-
nézés véget t ; egy szál virág helyett az ő sírjáról egy 

egész hímes koszorút, melynek minden virága kelyhében 
ott ragyog az ő nagy lelkének egy-egy harmatgyöngye. 
Miként kívánhatja Nagytisztelntűséged tőlem, hogy én 
a botanikus késével és nagyító üvegével kezemben vizs-
gáljam át e drága fűzért s azután mutassam be a lel-
készi karnak, felhiván reá figyelmét, hogy még mennyi 
és minő szép virág maradt reánk és csak az ő érdek-
lődésüktől függ, hogy ezek egy gazdag herbariumba 
összegyűjtve közkincscsé váljanak ? 1 

Mikor a már eddig megjelent beszédeknek ismer-
tetését a »Prot. Egyh. és Isk. Lap* nagyérdemű szer-
kesztőjének megtisztelő megbízásából elvállaltam, tettem 
ezt csak azért, mert úgy érzém, hogy nagyobb szak-
ismerettel, mélyebbreható tanulmánynyal, ama beszédek 
igazi értékének érdemszerűbb méltatásával igenis ismer-
tethette volna más és nálamnál sokkal hivatottabb és 
mind Doboshoz, mind a beszédekhez méltóbb ; de Írójuk 
iránt való nagyobb tisztelettel és nagyobb kegyelettel 
senki. És ha csakugyan úgy volna, mint Ö egykor mondá 
előttem, hogy »nekünk igenis határ van vetve, hogy gyarló 
erőinkkel átérhessünk a szellemek mystikus hónába, de 
nincs határ vetve azoknak, hogy átnyúlhassanak hozzánk* 
most igazán teljes lelkemből óhajtanám, hogy nagy szel-
lemével je'ennék meg ellőttem, ihletné meg lelkemet s 
szel lem új jávai ő maga vezetné tollamat, hogy hozzá és 
emlékéhez méltólag biztathatnám, kérlelnetném Önt, ki 
szívéhez oly közel állott, hogy tegye közkincscsé a 
drága hagyatékot, melynek aranya, ezüstje és drágaköve 
között én most duskálkodtam és a melyek kiállják Pál 
apostol tűzpróbáját és szólhatnék magyar prot. egyhá-
zunk nt. lelkészi karához, hogy segítsenek érdeklődé-
sükkel felállítni az Úr ama kedves emberének utolsó 
emlékkövét, melybe annyi szép, annyi mély gondolat 
van vésve azokkal a csodálatos, bizarr rúnákkal. 

Mint sáfár hadd számoljak le Önnek s a nagy kö-
zönségnek azzal, mit Nagytiszteletűséged megtisztelő ba-
rátsága reám bizott. 

Itt volt egy beköszöntő beszéd, melylyel a ceglédi 
»nagy és hasznos kapun* (I. Kor. : XVI. 9) ment be. 
Mig egyfelől kitűnően festi a lelkész feladatát, másfelől 
a beszéd telve van poesissel. Némi fájó, elégikus hang 
vonul rajta keresztül, de a mely a vallásban szárnyakat 
kapva a szónoki fenségig emelkedik. Gazdag szinte apo-
kalyptikus visiokban. Rhapsodistikusan egymást követő 
gondolatai, érzései nem törnek a szigorú logika jármába. 
Felosztást ad, mit nem tart meg ; bevezetést ír, melynek 
eszméi többé vissza nem kerülnek. Nem az iskola szabá-
lyaihoz van kötve és mégis van benne valami magasabb 
egység, mit inkább csak érezni, mint a rideg észszel 
felbocolni lehet. Lehet e már ezt szebben kifejezni mikor 
kathedrájához szól: »Te pedig egyszerű szék, melyből 
imádkozó hangom ég felé megy a buzgóság szárnyain, 
kelj ki kérgeidből, mint a pillangó. Légy te ama hegy, 
melyen a halandó ember arca mennyei sugárok között 
változik át prófétai fényre. Légy te Mózes csipkebokra, 
melyből Isten szót halljon zengni a népi* 

És hogy lehet még szebben is beszélni, megmutatta 
Dobos ama búcsúbeszédével, melylyel Péczelről vált meg. 
Annyi bensőséggel, annyi keresetlen egyszerűséggel, gaz-
dag alanyi vonatkozásokkal irt beszéd ez, hogy annak 
a szép kaleidoskopnak, melyhez Szász Károly hasonlí-
totta az ő egyeniségét, nem tudom nem legszebb csil-
lámul gyöngye-e ez ? A karácsonyi beszéd csak töredék 
s nagy kár, hogy bevégezve nincs. Bevezetésének fordu-
lata gyönyörű és meglepő. Az írónak nagy lelke mintha 
csak különös kegyelem folytán divinatiókban részesülne, 
úgy szól. A böjti beszédeken (különösen azon, melynek 



textusa É s . : 4 8 : 3—4.) némi nyelvezeti simítást kellene 
tenni, mit a tartozó kegyelet megsértése nélkül könnyen 
lehetni eszközölni és akkor egészen hasznáható, jó prédi-
kációk lesznek; sőt a 2-ik beszéd igazán szép. Hogy 
kiadathassék, ugyancsak, de már jelentékenyebb stylaris 
polirozásra volna szüksége a Pred . : VII . : 2 felett tartott 
farsangi beszédnek ; melynek erős kifejezéseit bizonyára 
a gyülekezet helyi viszonyai adták az iró tollába s bizo-
nyára ily »kemény beszédekkel® kellett az akkori hallga-
tókat megrázni ; de e kifejezéseket a tartalom megcson-
kítása nélkül el lehet hagyni s a szép gondolatok meg-
maradnak. Értékes és igen jó a II. Pét . : 1—6 felett tar-
tott 2-ik farsangi beszéd. Igazi protestáns szellem hatja át, 
mély vallásossággal és egyszerű keresetlenséggel páro-
sultan az »Oszszel, vetéskor* c.beszédet. A maga egész 
egyszerűségében igazán magragadó az »Oszi hála ünnep* 
Chatelaine után. Gyönyöiű felosztása van. Szép a Cel-
lerier után dolgozott nyári prédikáció és genialis inven-
tiókban gazdag a »tavaszi« Cselek.: XVII : 27 felett. 

Pia szabad tanácsolnom is valamit Ntiszteletűsé-
gednek, a kiadáskor — szerény véleményem szerint — 
minden aggodalom nélkül kihagyható volna a Pred. : 
IX. : 8—11 felett tartott beszéd, a mennyiben igen ke-
vés benne épen az alkalomszerű gondolat s inkább 
megfelelne az elhunyt nagy emlékének, ha egy-egy pil-
lanatra elfáradt lelkének termékeit csak a fiú őrzi meg 
magának. Különösen nincs ezek közrebocsátására szük-
ség akkor, midőn lelke erejének olyan terméke is ma-
radt még fenn, mint a minő a Hagg. : 1 — 9 felett 
irott új kenyérre való úrvacsorai beszéde, mely ha-
talmas szónoki erővel és mégis népszerű közvetlen egy-
szerűséggel van írva kitűnő felosztással. Egészen a bol-
dogúltnak irói egyén :ségét tükrözteti »A magukat ex 
cusáló vendégek* cimű beszéd; mintha még azt a 
szakgatott, töredékes, egy-egy gondolatot csak úgy oda-
vető, mélyen megrázó és érdeklődésünket mindvégig 
mégis fogva tartó előadást is hallanók belőle szólani, 
mely őt, mint szónokot is egészen sajátossá, mondhatni 
egyetlenné s utánozhatatlanná tette. »A föld termé-
kenysége* Cellerier után szintén nem fogja zavarni a 
többi prédikáció harmóniáját ; főleg az I. rész gondolatai 
igen szépek. 

Távol legyen tőlem hogy Nagy tisztelet űséged bö'cs 
elhatározását, bár a legkisebb mértékben is, befolyásolni 
akarnám ; de mivel szives barátsága véleményadásra 
mégis feljogosított, legyen szabad amaz óhajomnak ki-
fejezést adnom, hogy bár amaz egy jelzett beszédnek 
kihagyásával, a többit mind kiadásra alkalmasnak tartom, 
sőt egyházi irodalmunknak határozott vesztesége volna, 
ha c sak magánvagyonnak maradnának, mégis jó volna, 
miután az imák úgyis egy egész kötetet nem adnak ki, s nem 
is lehet belőlök még csak egy kis rendszeres imaköny-
vet sem összeállítni, e beszédek legszebbjeit összeválo-
gatni, melléjük csatolni azokat a felséges »bűnbánati 
hétre« való könyörgéseket, melyek mélységükkel és köl-
tészetükkel, vallásos szellemükkel és kiválóan szép for-
májukkal, megrázó erejükkel és felemelő szárnyalásukkal 
valódi remekei lesznek imairodalmunknak — és úgy bo-
csátani egy V. kötetet közre, míg azután egy Vl-iknak 
anyagát az országgyűlési beszédek képeznék. Igen saj-
nálom hogy mindeddig nem jutottak kezeimhez ; hadd 
szívhattam volna 'belőlük lángoló hazaszeretetet s ha 
csak még egy olyan beszéd van is köztük, mint volt a 
Tunyogi Lőrinc felett tartott temetési beszéd, (pedig 
előre is tudom, hogy van még sok olyan), akkor is 
mindnyájunk örökségétől fosztana meg a fiúi féltékeny 

szeretet, ha azokat pusztán magának akarná, mint a 
íösvény, kincses házába bezárni. 

Ezekben kivántam Nagytiszteletűséged kedves le-
velére válaszolni és felhívni a nagyt. lelkészi kar szíves 
figyelmét arra, hogy minő sok drága kincset rejt még 
a szalk-szentmártoni egyszerű parochia boldog emléke-
zetű Dobosunk hagyatékaból. Az én gyenge szóm nem 
^örvendetes hírnek« kiáltó szava akart lenni, nem is 
vagyok méltó, hogy csak zsólyáját viseljem a Nagynak, 
kiről emlékezém, pusztán a kegyeletnek egy újabb hal-
vány kifejezése, melyre alkalmat nyújtott az elhunyt-
nak fia. 

Fogadja ezért Nagytiszteletűséged hálámat s kö-
szönetemet. 

Budapesten, 1887. nov. 28-án. 
Kenessey Béla, 

ev. ref. theol. akad. tanár. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Bugyii pestmegyei egyházunk lel-

készévé, mint magán úton értesülünk, T. Molnár Albert 
ottani h. lelkész választatott meg szavazattöbbséggel. 
— Debreczeni Károly kántorjánosii segédlelkész Sza-
niszlón a reform, egyház lelkipásztorává vá'as ta 'ot t . — 
Szeghegyen a bács-szerémi ev. esperesség egyik legna-
gyobb egyházában Engisch Frigyes ottani segéd-lelkészt 
egyhangúlag a gyülekezet rendes lelkészévé választották. 

* Tudósítás. Alólirott tisztelettel tudatom a hazai 
prot. könyvtárakkal, miszerint a Béza-Marot-féle francia 
zsoltároknak a Sztrejcz György által 1587-ben eszközölt 
cseh fordításának 3-ik (1596) kiadásából egy példány 
Farnád-on (postahely, Esztergomm.) kapható. További 
tudósítással szolgál t. Luppa Lajos ottani ev. tanító úr. 
— Kérem a hazai prot, lapokat e tudósítás átvételére. 
— Kálmán Farhas. 

* Az Egyházi Közigazgatás Kézikönyve. Eötvös 
Károly Lajosnak a magyarországi összes egyházak köz-
igazgatását és a felekezeti iskolajogot rendszerbe foglaló 
nagy munkája Hornyánszky Viktor akadémiai könyv-
kereskedő kiadásában nem 3 hetenként kibocsátott kisebb 
füzetekben, hanem sok megrendelő kívánságához képest 
12 —15 íves nagyobb szállítmányokban fog megjelenni. 
Az első — négyes — fiizet januárban küldetik szét. 

* »Maqyar prot. tudományos irodalmi társasagi 
tagságra* a'áirtak az alsó szabolcs-hajdu vidéki ev. ref. 
egyházmegyében: I. A'apitó tagoltul: Katona Endre ev. 
ref. lelkész H.-Nánás, Soltész László ev. ref. lelkész 
H.-Szoboszló, Soltész Farkas ev. ref. le'kész Tetétlen. 
Gr. Dégen reld József e. m. gondnok. — II. Rendes ta-
goltul : Fodor Béniámin ev. ref. lelkész H.-Dorog, Tóth 
Miklós ev. ref. lelkész Szentmihály, Sőrés János ev. ref. 
s. lelkész Szentmihály, Lápossy János ev. ref. lelkész 
T.-Eszlár, Szeremlei József ev. ref. lelkész H.-Böszörmény, 
Borús Lajos ev. ref. lelkész T.-Lök, Bagdi Imre ügyvéd 
T.-Lök, Szűcs Gábor ev. ref. lelkész T.-Dada, Tóth La-
jos ev. ref. lelkész T.-Dob, Pető Bálint ev. ref. lelkész 
T.-Csege, Pap Sámuel ev. ref. lelkész B.-M -Újváros, 
Barkóczi János ev. ref. lelkész H.-Böszörmény, Pákozdy 
Lajos ev. ref. lelkész H.-Nánás, Baksa Barnabás ev. ref. 
s. lelkész H.-Böszörmény, Zsigmond Sándor ev. ref. lel-
kész H.-Szoboszló, Nagy József ev. ref. s. le'kész s val-
lástanár H.-Szobszló, Trocsányi Imre gyógyszerész H.-
S/oboszló, Szivos Géza városi főjegyző H.-Szoboszló, 
Kálmán Lajos tv. ref. lelkész P.-Ladány, Kántor 
István ev. ref. lelkész Saáp, Erőss Lajos ev. ref lelkész 



Földes, Jakucs Sándor ev. ref. lelkész Szovát, Nagy 
Dániel ev. ref. lelkész H.-V.Téres, Szabó Lajos ev. ref. 
lelkész Hadház. — III. Párloló tagul: Miklós Ferencz 
fö'dbirtokos Nagyfalu. Az aláirási felhivás érkezése óta 
e. megyei közgyűlés nem tartatott, biztosra vehető azon 
bnn, hogy az egyházmegye, mint szintén az egyházme-
gyei lelkész egylet annak idején az alapító lagok közé 
fog sorakozni. — H.-Böszörmény, 1887. november 17. 
— Szeremlei József, esperes. 

* A breznóbányai evang. egyház templomának 
IOO éves fennállását nov. 27-én ünnepelte és ugyanakkor 
avatta fel közel 9 ezer frtba került új orgonáját. Az 
istenitiszteletet Fuchs lipcsei és Mikler S. besztercebányai 
lelkészek végezték. A szépen sikerült ünnepélyt díszebéd 
követte, melyen egy kis nemzetiségi tüntetéssel is ked-
veskedtek némely túlzó tót atyafiak! 

* A szlavóniai ref. misszió köréből, Új-Banov-
czéről, az ottani tevékeny fiatal missz. lelkész, KecJc 
Zsigmond tollából a Lap zártakor érdekes közleményt 
kaptunk, melyet a jövő számra kellett halasztanunk. 

* Tanárky Gedeon temetése Nagykőrösön nagy 
részvéttel ment végbe. A pályaháznál Filó Lajos és Kovács 
Lajos ref. lelkészek, káplánjaikkal egyházi díszben, a ref. 
egyháztanács, a város képviselőtestülete és tisztikara élén 
Adám László polgármesterrel, Gáli Ferenc kecskeméti 
kir. törvényszéki elnök s több ezerre menő közönség vál-
ták a pesti személyvonattal érkezett holttestet és kíséretét 
A koszorúkkal borított koporsó a boldogult kegyeletes 
cselédsége által gyászkocsira helyeztetvén, a tanítóképző-
intézeti énekkar gyászdala felhangzott, s megindult a 
gyászkocsi, melyet gyászfátyolos városi hajdúk kisértek 
s hosszú kocsisor és beláthatlan gyalog-közönség köve-
tett a városon keresztül a fákkal és bokrokkal beültetett 
— parkszerű — ref. temetőbe, hol a boldogult annyiszor 
elsétálgatott. A sírnál Filó Lajos ref. lelkész, a kitűnő 
egyházi szónok tartott megható beszédet, kiemelve az 
elhunyt jeles férfiú hazafias és államférfiúi érdemeit, s aztán 
így folytatá : »A mi veszteségünk kétszeres, gyászolja őt 
városunk, gyászolja őt egyházunk, melynek éveken keresz-
tül buzgó íőgondnoka volt. Itt, városunkban — mondá 
Filó — érintette először arcát a napsugár, itt ringott 
bö'csője s most — mint a királyi sas, mely felszáll a 
magasba, fel a fellegekig, sőt azokon is tul, szemével 
sohasem téveszti a fészket, honnan kiindult s este, a nap 
nyugtával oda pihenni megtér — ő is dicsőségesen meg-
futott fényes életpálya után a szeme elől sohasem tévesz-
tett szülőföldjére tér vissza nyugodni.« A beszédet rövid 
könyörgés követte; utoljára felhangzott az énekkar bús 
dala s meghatva távozott a lakosság városa kiváló fiának 
frissen hantolt sírjától. 

* Tiszt. Szentkuthy Károly úrnak. Gombási is-
mertetése közben tetszik hivatkozni a »Prot. Pap« 1883. 
folyamában megjelent egyházi beszédemre. Semmi szavam 
ellene, ha valaki világ elé bocsátott művemet kritizálja. 
Hanem a gyanúsító feltevéseket sohasem fogom tűrni. Nem 
tűröm ezúttal sem. Tiszt, úr erősen gyanúsít. Azt mondja : 
»A valószínűleg több regényt, mint (gyházi beszédet 
olvasott szerző bevallja, hogy a főtétel és felosztás Jókai 
Mór után van.« Válaszom ez: I. A kik régóta mint kor-
és pályatársaim ismernek, azok meg fogják mondani 
tiszt, úrnak, hogy összes iskolatársaim között a lehető 
legkevésbbé voltam regényfaló masina. Mióta pedig az 
»alma matert« odahagytam, Ébers »Homo sum«-ján kí-
vül más regény általában kezemben sem forgott. De ha 
ez állításomnak hitelt nem adna tiszt, úr, fölhívom II. 
Tessék ellátogatni hozzám, fölkutatni — falusi szegény pa-
pocska részéről emlegethető — könyves thékámat, bizony 

minden szorgos kutatása mellett sem fog benne találni, 
az egy Kálmán Dezső »Csalán levelein® kívül, egyéb 
regényes tárgyú munkát. Pedig ha oly annyira kedvel-
tem volna valaha a regényirodalmat, bizonyára tartogat-
nék kedves auctoraimból. Hogy került hát mégis Jókai 
M. az én krédómba? Fölhozott beszédemet az 1882-dik 
évben, még foldesi káplán koromban írtam. Ott még 
módomban volt kaszinózni is. Böngészésem közben akad-
tam valamelyik lapban Jókai ama gyöngyére, meg-
kedveltem — talán csak nem volt rosz ízlésem ? s meg-
cselekedtem vele a szóban forgó beszédet. Nem akarva 
pedig, hogy a jupiteri szemöldökű kritikusok plagiátor-
nak kiáltsanak, irói tisztességem megőrzése céljából egész 
nyiltan bevallottam, kitől vettem a »vignett«-et. S hogy 
nem követtem el vele valami nagy istentelenséget, bi-
zonyítja az. hogy a szerkesztőség minden serpu'us 
nélkül kiadta a profán Jókaitól vett »vignett«-ával ele-
gyített beszédet ; még csak regényfalással sem gyanú-
sított. Isten velünk. — Majtis, 1887. nov. 25. — F. 
Varga Lajos, ev. ref. lelkész. 

* Schlottmann halála. Mint Halléből értesülök, folyó 
hó 8-án húnyt el a halle-wittenbergi egyetemi theol. fa-
kultásnak nagyhírű tanára és orientálistája dr. Schlottmann 
Konstantin. Elnöke volt az e'senachi értekezlet által a 
Lutherbiblia bizottságnak, a melynek működéséhez s 
az általa kiadott »próbabibüá«-hoz egész irodalom fű-
ződött a lutherjubileumi év óta. Szerzője az »Erasmus 
redivivus* című nagy feltűnést okozott műnek, melynek 
a vatikáni zsinatot megtámadó II fejezete (húsvéti pro-
gramm) heves megtámadtatásnak volt kitéve a berlini 
centrumpárt részéről, úgy hogy Schlottman műve és ügye 
a birodalmi tanácsban is tárgyaltatott. A további években 
heves polémiát folytatott az elhunyt tudós szerző a »Mag-
deburger Zeitung«-ban Windhorsttal, a centrumpárt fő-
főnökével, a legfelfr gyverzettebb prot. polémikusokhoz 
tartozott. Irodalmi működését, életrajzát s a hallei theol. 
tanárokhoz való személyes benső viszonyát legközelebb 
fogjuk ismertetni. Temetése a nagy halotthoz méltó 
módon ment végbe. — sz. 

* Templomszentelés. Szép ünnepet ült a tolna-ba-
ranya-somogyi ág. ev. espe»ességhez tartozó csikos-töttéri 
gyülekezet, melynek a napokban avatták fel újonan épült 
szép templomát a közelről és távolból odasereglett nagy-
számú közönség jelenlétében Az ünnep reggel tizedfel 
órakor kezdődött, mikor Bauer Adolf esperes és Nádossy 
Kálmán egyházmegyei felügyelő vezetése alatt a közön-
ség a régi imaházba vonult, hol az esperes az oltár elé 
lépve az egyházközséget megható alkalmi beszéd mellett 
elbucsuztatá az áhítatosság eddigi helyétől s a beszéd 
végeztével átadta a község lelkészének az új templom 
kulcsát és a szent edényeket, melyeket harangzúgás közt 
vittek át az új szentegyházba, a hol ezután ünnepi 
istentiszte'et volt. — (li. H) 

* Templom-jubileum. Bezi győrmegyei község ág. 
ev. hivei nov. 27 én ünnepelték meg diszes templomuk 
fönnállásának százéves jubileumát. A szép ünnepen Ta 
kacs Ferencz réti lelkész megható beszédben ismertette a 
bezi-i ágost. evang. gyülekezet történetét, Takács Gyula 
kapi lelkész imádságot mondott, Mészáros esperes pedig 
nagyhatású ünnepi szónoklatot. Istentisztelet után lakoma 
volt az esperes vendégszerető házánál, melyen diszes 
közönség volt jelen és számos felköszöntő mondatott. 

* Gyászhír. Szilágyi Gábor ötvös-konyii ev. ref. 
lelkész nov. 27-én meghalt 57 éves koráb m. A ref. 
egyház egyik puritán lelkű, rendkívül hű szolgáját vesz-
tette el a megboldogultban. 1859—66-ig Galambokon 



1866—87 Ötvös Konyiban volt lelkész. Kartársai, s bará-
tai nagy részvéte mellett nov. 29-én tétetett örök nyu-
galomra. Áldás emlékére 1 

* Szerk. üzenetek. Z. J. úrnak Sz. P. A »Válasz* 
már jövőre világot lát. — A »Csendes napok gondola-
taiban *, olvasóink is fognak részesülni. — A »Modern 
félszegségek« méltók, hogy nyilvánosan megróvassanak. 
— »A pisteologiai kérdés stb.« a jövő számban. — »A 
gondnoki hivatal mél ta tásáénak folytatása átolvasásra 
vár. — »Kolosy E. emlékezete« a legközelebbi számban. 

N E C R O L O G . 

Dr. Emericzy Géza 
(sziil. 1838. nov. 19. f 1887. nov. 5. 

»Magyarország nem volt, hanem lesz!* Ez volt a 
legnagyobb magyar jelszava. Es csakugyan, ha tekintjük 
a közművelődés állapotának fejlődését az utolsó évtizedek 
alatt, lehetetlen be nem látnunk, hogy hazánk története 
egy korban sem mutat fel oly rohamos haladast e téren, 
mint épen korunkban. Voltak ugyan kiváló fejedelmeink, 
nagy haza fiaink, kik a nép anyagi és szellemi gyarapo-
dásának épületén lelkük teljes erejével munkálkodtak 
a múltban is; de ezen mundálkodás nem viselte magán 
a tervszerűségnek azon bélyegét, mely a mi időnk hala-
dását jellemzi. Szerencséseknek vallhatjuk magunkat 
nemcsak azért, mert voltak törvényhozóink, kik felismerve 
a nemzet haladásának feltételeit, célszerű törvényeket 
hoztak; hanem azért is, mert akadtak és akadnak fér-
fiaink, a kik az alkotók intentióit képesek voltak, a 
gyakorlat terén, a legkisebb részletekig foganatosítani. 
Pedig ha áll a költő ama nyilatkozata: »a részletekben 
tűnik ki a mester* ; úgy e férfiak érdemileg nem állanak 
az alkotók és kormányzók mögött. 

Nem túlozunk, ha a részletekben munkálkodók, a 
szoros értelemben vett tanférfiak között, a már boldo-
gultat azon jelesek sorába helyezzük, a kik fényes nevet 
biztosítottak maguknak a magyar nevelés-ügy történeben. 
Álljon itt munkás, de aránylag rövid életpályájának, mű-
ködésének vázlatos rajza, s irodalmi munkálkodásának át-
nézetes méltatása. 

Dr. Emericzy Géza született Leibiczon (Szepesm.) pol-
gári családból, 1838. nov. 19. Anyja élénk gondolkodású, 
szorgalmas és takarékos asszony, a tősgyökeres szepesi nők-
nek valódi minta képe, a ki a sors csapásainak özönét, — 
egymás után elhaltak férjes leánya, férje, majd másik 
leánya, végre agg korának egyedüli öröme, országos hírű 
fia — magas kora mellett is, vallásos hősiességgel viseli. 
Tőle örökölte fia, Géza lelkének éberségét és lugékony-
ságát. A tehetséges fiu elemi iskoláit szülő városában, 
gymna iumi tanulmányait Kézsmárkon végezte, hová na-
ponként gyalog járt be a mintegy 20 percnyi távolban 
lévő Leibiczről. Mintegy 16 éves korában egyik tanuló 
társa térdét gombos tűvel megszúrta, mert lepkéjét el-
vette. E csekélynek látszó esemény majdnem életébe 
került; mert csonthártya gyuladást kapott, melyből csak 
évek múlva gyógyúlt ki, s maradványának bélyegét tel-
jes életében magán hordta. Félig beteg állapotban tette 
le az éretségi vizsgát, s így is első lett osztályában. 
Tanárai közül kiváló tisztelettel emlékezett Steiner taná-
ráról, kinek classikus műveltségét köszönheté. Anyja fiá-
nak bénaságát nem tekinté nagy csapásnak, sőt inkább 

az isteni különös gondviselésnek. Nem egyszer említé, 
hogy ha fián e szerencsétlenség nem esett volna, bizo-
nyosan nyakát szegte volna valamely ház vagy a torony 
tetejéről. 

Egyetemi tanulmányait Jénában és Göttingában 
végezte. A phílosophiában Lotzét, a physikában Wéber t 
hallgatta. Emlité, hogy, mint benevolus auditor rövid 
ideig a nagyhírű Bunsent is hallgatta. Göttingában nyerte 
el a tudori fokot. Alig végezte tanulmányait, midőn a 
nyíregyházi ág. ev. gymnasium ,1862-ben előbb tanári 
majd igazgatói állással tisztelte meg. 1869 ben a magas 
kormány által külföldi képezdék látogatására küldetett 
ki. Idejének legnagyobb részét Brémában töltötte, hol 
a nagy hírű peadagogus Lűbennek nemcsak tanítványa 
lett, de az őt barátságával is megtisztelte. E viszony 
fennállt egész Lűben haláláig. Ez időben látogatott el 
Londonba, hol mintegy két hónapot időzött, és Párisba 
is. Tanulmány útjából haza térve, az iglói áll. képző-
intézet szervezésével bizatott meg, melynek, rövid idő 
alatt, országos hírt szerzett. Itteni működésének első 
éveiben — 1872 — szerezte meg az egyetemi magán 
tanári képesítést. Széles körű készültségét mi sem iga-
zolja inkább, mint az, hogy philosophiai tanulmányai 
mellett, a 'apos jártassággal bírt a természettudományok-
ban, mennyiségtanban, földrajzban ; a classikus nyelvek 
mellett bírta a franczia, angol, német, részben az olasz 
és spanyol nyelvet — nem számítva a Szepességben 
közkeletű tót nyelvet. 

Hogy tanítványai mily lelkesedéssel csüggtek raj ta , 
a- t csak az értheti meg, ki maga is tapasztalta előadá-
sának közvetlenségét s okoskodásának meggyőző erejét, 
Ennek igazolására bátor vagyok egy épen most kapott 
levelet felemlíteni, melyben egyike legrégibb tanítvá-
nyainak abbeli szándékának ad kifejezést, hogy tanuló-
társait, s általában a bo'.dogultnak volt tmítványai t egy 
»Emericzy* nevéről nevezendő ezer frtos alapítvány 
gyűjtésére hívja fel. 

Országos nevének nagyobb részét azonban tanügyi 
irodalmi munkásságának köszönheti. Az iroda'om terén 
neve először »Gymnasiumaink reform*-ja című röpirata 
által tűnt fel. Alapos összehasonlítást nyújt e röpirat 
hazai ily nemű középiskoláink és a külföldi középiskolák 
között : kérlelhetlen szigorral rántja le a leplet gymna-
siumaink takargatott szervi és didaktikai bajairól s végre 
biztos kezekkel jelöli meg az irányt, melyben a siker 
kilátásával haladhatunk. É röpirat széles körben nem 
terjedt ugyan e l ; de hatását mi sem igazolja inkább, 
mint hogy nem egy igéje testté vált. Számos irodalmi mű-
vei között, hitem szerint határozottan első helyet foglal el 
»Lélektan «-a. Azon meggyőződésének volt e munka kifo-
lyása, mely szerint a tanítóban, hogy az valódi jó tanító 
legyen, első kellék az ember lelki világának ismerete, csak 
úgy lehet a tanítás és nevelés egyedi. »E munkát* így 
szól sírbeszéde »nem annyira tárgya, mind inkább elő-
adási modora tette reform, munkává. A könyvek-könyvé-
ről mondja egy bölcs : olyan folyó az, melyet a bárány is 
meglábbolhat, de az elefánt is uszhatik benne, azaz az 
egyszerű ember is megérti, de a tudós is talál benne 
anyagot a gondolkodásra. Ilyen a nevezett lélektan is.« 

Támadják meg bár a bölcsészek előadási modorát, 
a szokottól eltérő osztályozását, a mit ők legjobban ócsá-
rolnak, a nevelő előtt az teszi e munkát becsessé. Má-
sodik nagyobb szabású munkája » Módszertanba. Meg-
lévő módszertanainkat átlapozva, azt látjuk, hogy azok 
legnagyobb része, a tanítási utasításokat, mint catego-
ricus imperativusokat, mint törvénycikkeket állítják oda, 
mi által az egésznek szerves összefüggése elvész. E mű, 



elejétől végig, lélektani alapon, szerves összefüggésbe 
hozza a módszer egyes tételeit. E két munka kifolyá-
sának, mintegy alkalmazásának tekinthetők, mind azon 
könyvei, melyeket részint népiskolai, részint képző-ínté-
zeti használatra írt. E célú munkák közül különösen 
kettő magaslik ki. Ezek közül a régibb, melyet Bán-
hegyivel még Nyíregyházán írt »Népiskolai tan- és ol-
vasó-könyvbe 1869. Intentiója e munkának az, hogy a 
népiskolákban tanítható reáliáknak tananyaga egyes ké-
pek — pl. földrajzi, természetrajz, történeti stb. kép — 
köré csoportosíttassék. Hasonirányú a »Falusi iskolások 
könyve®, melyet legjobb nevű hazai paed. Íróinkkal 
u. m. Gyertyánfy István és Kiss Áronnal együtt írt. Ha 
1 adásrak e munkában az mondható, hogy az egyes képek 
határozottabban kikerekítvék, s a népiskola minden tan-
tárgyának, még a kézi munkának, tornának s éneknek 
tárgyalásával is kiegészíttetett. Mindkét munka német 
nyelven is megjelent. Népiskolai jó kézikönyvet írni 
egyike a legnehezebbeknek ; mert annak szépnek is jó-
nak is, rövidnek is és mégis mindent magában fogla'ó 
nak kell lenni; kell, hogy népszerű legyen és mégis 
rendszeres. Épen azért, ha e két könyvnél egyebet nem 
írt volna is, mégis megörökítette volna nevét népoktatás 
ügyünk történetében. 

Említsünk meg még néhány, nevezetesebb mun-
káját. Ilyenek képző-intézeti növendékek és tanítók 
számára: »Neveléstan*, ^Gyakorlati méréstan«, >Vezér-
könyv a népiskolai számtanításban*, >Földrajzi vezér-
könyv*. E három utóbbit Kárpáti Endrével írta. »Német 
olvasókönyv*. Népiskolák számára: »Népiskolai földrajz®, 
x>Tcrmészet és Vegytan*. » Természetrajz a mindennapi 
és ismétlő népiskolák számára.* Ez utóbbit Somogyi 
G-vel íita. Irt még ezen kívül olvasó könyveket a fel 
sőbb leányiskolák és ipariskolák számára. 

Ily nagy terjedelmű munkásság mellett még min-
dig talált időt, hogy részint a paed. részint egyéb 
lapirodalom terén Ís működjék. A ^Néptanítók lapjának*, 
a »Magyar tanítóképzőnek* rend és munkatársa volt, de 
írt helylyel-közzel egyéb tanügyi lapokban is. A nálunk 
is tekintélynek örvendő »Paed. Jahresbericht* (Kehr) 
számára a hazánkat illető közleményeket ő irta. Hogy 
mit dolgozott a tanító-egyletekben, az országos első 
tanító gy ülésen — mely első alelnökséggel tisztelte meg, 
— arról szólhatnak mind azok, kik e gyűléseknek tag-
jai voltak. 

De e mellett nem zárta ki magát a társadalmi 
és humanitárius mozgalmakból sem. A »Kárpát-egylet«-
nek egyik legbuzgóbb tagjai közé tartozott, mely őt 
ezért muzeumi bizottságának elnökségével tisztelte meg. 
Hasonlókép ügyvivő első alelnöke volt a »Szepesi sze-
retetház egylet«-nek. Az ő buzgólkodásának köszönhető, 
hogy ez egylet működését már megkezdte és több 
mint húsz ezer forint tőkével rendelkezik. 

A mi tiszttársai iránti viszonyát illeti, elég legyen 
csak annyit megemlíteni, hogy közülök mindegyiket 
iparkodott munkakörébe felemelni, jóakaratú tanácsaival 
soha sem fukarkodott. 

Emericzy paedagogiai irodalmi munkássága a legalsó 
foktól, a kisdedóvástól a legfelső fokig, az egyetemig ki-
terjedt ; halála nagy ürt hagyott maga után. Adja a 
gondviselő, hogy minél előbb akadjon valaki, a kí az 
ürt, mely kidöltével támadt, minél méltóbban betölthesse. 

Somogyi Géza. 

Á c s G e d e o n 
(1818-1887.) 

A mitől hónapok óta remegtünk, a csúzai evang. 
ref. egyház mély fájdalmára, a prot. egyház nagy vesz-
teségére bekövetkezett, hogy nagyt. Ács Gedeon csúzai 
ev. ref. lelkész munkás, tevékeny földi pályáját csende-
sen befejezte e hó 12-én. 

A megboldogult Ács Gedeon született 1818. aug. 
hó 31-én Bellyén, Baranyamegyében. Atyja Ács László, 
előbb bellyeí, utóbb laskói pap, anyja Kosdi Juliánná. 
Elemi tanulmányait Laskón az apai háznál és felügyelete 
alatt befejezvén, Ha'asra, majd később Kecskemétre ment 
középiskoláit végezni Tomori Szabó Sándor és Tatai 
András alatt; a theologiát Debrecenben tanulta és vé-
gezte be. Iskolái végeztével akadémikus rektor lett Las-
kón, atyja oldala mellett. Két évig tanítva, az akkor 
Pozsonyban tartott országgyűlést megtekintve, Bécsbe 
tett kirándulást. Innét haza térve, beteges atyja mel'ett 
segéd-pappá lett az 1843-adik év utolsó felében; majd 
atyjanak 1846. január 13 án történt kimúlta után laskói 
rendes lelkész. 

Bekövetkezvén az 1848-dik év, bár csak nemzetőr 
kapitány volt, de szabadelvű hazafiságáról a környéken 
ismeretes lévén, árulkodás következtében 1849 elején 
katonaság által elfogatván Pécsre hurcoltatott, hon-
nan azonban egy hónapi rabság után az érette közben-
járó gyülekezet kértére, s annak kezessége mellett ki-
bocsáttatott. Hon tö tve pár hónapot, tavaszkor, midőn 
a megvert császári seregek bosszúsan tódultak Baranya-
megyén keresztül, az azok által elkövetett kegyetlensé-
gek hírére, a Dunán át Bacskaba, s Tolnamegyébe, 
majd hanyatlásnak indulván a magyar ügy, a Bánáton 
át Orsovánál kimenekült. Törökországban egy sorsban 
részesült a többi kimenekültekkel ; koronként a legna-
gyobb ünnepeken magyar egyházi szónoklatokat tartván 
Sumlán s Bruszán az örmények templomában Kossuthék 
Kiutahiába belebbeztetvén, ő is mint önkéntes csatla-
kozott Kossuthhoz. Törökországban ő volt átalában az 
emigratió magyar papja valláskü'önbség nélkül, házassá-
gokat kötvén, s keresztelvén, mely keresztelések alkal-
mával török főtisztek álltak néha keresztkomákul, mint 
jegyzetei igazolják, s a megmaradt s általa hűségesen 
őrzött okmányok tanúsítják. 

Lefolyván a belebbezés ideje, ő is az amerikai 
hajón vitetett. A hajó Syra görög szigetnél megállott, 
hol rég idők óta először hallott harangszót. Olaszország-
ban csak a spezai kikötőben állott meg a hajó. Majd 
Franciaországban Marseille előtt/ míg végre Gibraltárba 
jutottak. Ott pár hétig tartózkodván, bár betegen, a 
várost megtekintette; onnét csupán Madeira szigetnél 
szállva ki, az Atlanti tengert áthajózva, New-Yorkban 
kötöttek ki Ott eleinte a köztársaság vendégei voltak. 
Majd később az angol Iadyk egy concertnek jövedelmét 
(mintegy 600 forintot) arra szánták, hogy reá bízták, 
mint papra, hogy magyar egyházi beszédeket tartson 
honfi' ársai vigasztalására. Az egy év lefolyása után kü-
lönböző életmódot folytatott. Eleinte carver, »nehezen 
ment eleinte a testi munka, de menni kellett* úgy monda 
sokszor maga, majd mérnök, pothograph stb. volt. Ez a 
sokféle életmód nem tekintetik Amerikában kontár kapko-
dásnak — mondá maga. Néhány keserves év eltelése 
után, az angol nyelvet tökéletesen elsajátítván, felolva-
sással kereste kenyerét, hallgató közönsége többnyire 
amerikai hölgyekből állván, így élt 186i.-ik évig, szegé-
nyen, néikülözve, de a legnemesebb körökben forogván, 



s az emigiatio legjobb tagjai szeretetében s tiszteleté-
ben részesülvén, miről többeknek, kivált Ihásznak, meg-
levő drága levelei tanúskodnak. 

Az 1861-dik évben alkotmányunk legalább részben 
helyre állíttatván, haza indult hű barátjával, Mihájlovics 
Athanázzal együtt. Hamburgon át Dresdába ért, hol huza-
mos időig kelle várni útlevele után. Végre Magyarországba 
jutott. De hivatala már betöltve levén, csak 1862 tavaszán 
léphetett be a csúzai papságba. Ott tolté további munkás, 
tevékeny életét, 1887 november hó 12 én reegeli 5 órakor 
szélhűdés következtében bekövetkezett haláláig. Teste a 
nyavalyától megtörve, elmetehetségét s lelki erejét mind-
végig megtartotta. Lángoló hazaszeretet, szabadság, iro-
dalom-kedvelés, vendégszeretet voltak fő jellemvonásai. 
A tanügynek buzgó pártfogója, s míg dolgozni bírt, az 
egyházmegyei tanügyi bizottságnak munkás elnöke vo't, 
más hivataltól irtózott, de ezt kedvvel viselte, tanúsága 
az, hogy a tanítói gyűlésekről nem hiányzott soha, ha ott 
volt, s haladást látott, érezte boldognak magát. 

Családot nem alkotott, s így özvegyet s árvákat 
nem hagyott. Hanem igen is árván hagyta szeretett 
egyházát, hol mindenkinek jóvoltán működött. 

Mint rendszerető ember, csaknem halála napjáig naplót 
vezetett, mindennemű napi eseményekről, melyekben igen 
fontos és érdekes feljegyzések vannak. Törökországi nap-
lóját, mint többször maga panaszolá, Kiutahiából való in-
dulásakor örmény inasa ellopta. Azonban amerikai élemé-
nyeiről vezetett naplója tömött 10 kötetben tisztán leirva 
fenmaradt. Ezt fiókjában feltalálták, mely bizonyára sok 
érdekes dolgokat tartalmazhat, onnét is hihető, hogy 
ennek létezéséről, még az sem, ki hozzá legközelebb 
állott — édes testvére — sem birt sejtelemmel vagy 
tudomással. Könyvtára több ezreket megért, a tud) 
mánynak minden ága képviselve volt benne. Ezt örököl-
ték testvére Ács Zsigmond laskói lelkész, és leánytest-
vérének gyermekei Kozma László zombori ügyvéd és 
Schilling Károlyné, cservenkai lelkészné. 

Temetése november hó 14-én délutáni 2 órakor 
volt, nagy számú az egész vidékről vallás és nemzetiség 
különbség nélkül összesereglett számos tisztelői jelen-
létében. Az egyházi szertartás saját nyilvánított óhaja 
szerint, a legegyszerűbb, de lélekemelő és megható volt. 
Az udvaron nt. Tóth János esperes tartott egy jellemző 
beszédet és rövid imát, a sírnál pedig Kulcsár Sándor 
h,-szollősi lelkész búcsúzott el a nagy halottól az egy-
házmegyei papikar, egyháza és tisztelői nevében. Pap-
társai számosan voltak jelen, kik papi diszben vitték a 
gyászos koporsót a presbyteriummal felváltva oda, hol 
a hű szolga elveendi a megérdemelt nyugalmat I 

A temetési szertartás bár egyszerű volt, de még 
is lélekemelő és magasztossá vált azon szép éneklés 
által is, melyet mondott a csúzai polgárságból alakított 
dalárda. Valóban elismeréssel kell adóznunk, úgy a ve-
zetőnek, az ottani tanító, mint a dalárda, polgári tagjai-
nak, kik idejöket ily nemes foglalkozással töltik el. 

Méltó, hogy emléke közöttünk maradjon. Igen, 
dicső halottunk mi, hazafiságod, jellemed, s munkás sze-
retetedet, drága ereklyeként fogjuk megőrizni. Te pedig 
vedd el jutalmadat, az örök idvességet oda fent. Isten 
veled 1 Áldás és béke lengjen nyugvó porrészed felett 1 
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Csöndes napokban. 
Régi és igaz mondás, hogy élni annyit tesz, 

mint cselekedni s hogy a tétlenség halál. Mégis 
vannak arasznyi nagyságú időpontok, melyekben 
több végeztetik, mint máskor évek hosszú során 
át. Amazok a mozgalmas, emezek a békés na-
pok. Amazokban rohamosan teszünk, emezekben 
lassan müködünk. Ez nem is lehet máskép. Moz-
galmas napokban magával ragad minket az ural-
kodó eszme, a lelkesedés szárnyain röpülünk az 
intő cél felé ; békés napokban higgadt megfonto-
lásunk uralkodik az eszmén, vigyázva haladunk 
előre, számba véve a legapróbb körülményt. Ez 
onnan van, mert a rohamos cselekvés valaminek 
csak az alapját veti m e g , melyen aztán csendes 
időben óvatosan és észszerűen tovább kell épí-
teni fáradhatatlanul, míg a megkezdett mű ki 
van építve úgy, hogy rendeltetésének tökéletesen 
megfeleljen. 

Magyarországi ág. hitv. evang. egyházunk-
ban a pátensi napok ótá rohamos, küzdelemteljes 
cselekvés nem fordult elő. A pátens kihirdetése és 
visszavétele egyiránt általános izgatottságba so-

dort minket. Midőn a pátens jött, a jobbak bör-
töntől sem riadtak vissza, csakhogy tanúbizony-
ságot tehessenek a protestáns lelkiismereti sza-
badságról. Midőn a pátens visszavétetett, az öröm 
hatalma alatt könnyezve borultunk egymás kar-
jaiba s hálaünnepélyeket tartot tunk templomaink-
ban, hogy egyházunk protestáns szabadságát is-
mét visszanyerte. Mily egészen mások voltunk 
mai magunktartásánál! 

Azonban a mozgalom csilapulása nem adott át 
minket következetes, egyetértő működésnek. Mun-
kálkodásunk, mely most bekövetkezett , leginkább 
abból állott, hogy a némely helyen lecsendesülni 
akaró hullámokra a béke olaját csepegtettük. 
Ama nagy munkába, mely most reánk várt, egy-
házunk szervezésébe, belefogni nem mertünk, hiány-
zott a hozzá legszükségesebb eszköz, a leikeh 
harmóniája. 

E sajnos állapot akkor sem tudott elbúcsúzni 
egyházunktól, midőn a zsinatolást sürgető hangok 
napról-napra számosabbak és figyelemreméltóbbak 
lettek. Sőt, mi több, midőn elvégre munkához 
fogtunk és a zsinati előmunkálatok napvilágot 
láttak, az ezen előmunkálatokra adott vélemények 



legkézzelfoghatóbban mutatták, hogy egyetérteni 
nem tudunk. Ezen vélemények egy egész kis iro-
dalmat képeznek s vannak köztük, melyek oly 
theologiai alapossággal és mélységgel vannak írva, 
minőt magyarországi, mostoha viszonyok között 
élő protestáns papságnál alig sejtene valaki. De 
épen eme meglepő tünemény más, egészen új 
félelmet ébresztett bennünk, azt, hogy ha ily né-
zetekkel és meggyőződésekkel gyűlünk össze a 
zsinaton, oly theologiai harcok fejlődnek ki, me-
lyek egyházunk részeit még apróbb darabokra 
szórják szét, mint a milyenekre szétszórva vannak. 

Ekkor keletkezett az az új jelszó, hogy csak 
kormányzó zsinatot akarunk tartani, mely helyes 
törvényeket alkosson egyházunk fokozatos és egy-
öntetű kormányzására. 

A jelszó bölcs volt. Majdnem kivétel nélkül 
elismerték, hogy a fennforgó viszonyoknál fogva 
csakis ezen cél elérése érdekében fáradozhatunk. 

Számos év mult el, hogy ezen jelszó meg-
valósításáért izzadunk, de célhoz még mindig nem 
értünk. Csak ott vagyunk, a hol voltunk, a ré-
giben. Az egyetemleges berendezést és szervezést 
sürgető hangok nem fogytak meg, sőt ha beáll 
némelykor egy-egy pillanat, mikor elnémulni lát-
szanak, csakhamar sűrűbben, hangosabban szó-
lalnak fel, kérve és követelve: Tartsunk zsinatot! 

Miért nem tartunk ? Miért nem vittek minket 
közelebb e célhoz sem az ez idei kerületi gyűlé-
sek, sem az egyetemes gyűlés, sem a zsinati bi-
zottság? Nem élünk vészteljes időket, hol kültá-
madások ellen minden erőt, minden időt latba 
kell vetni, hogy el ne tiportassunk. Békés napo-
kat élünk; a mindennapi élettel járó küzdelmeken 
és gondokon kívül semmiféle rendkívüli veszély 
nem bánt minket. Miért nem tudjuk e békés na-
pokban a zsinatot megalakítani, ha már oly szük-
ségesnek tartatik r 

Az, hogy az egyes kerületek már szervez-
kedtek, nem ok arra, hogy egyetemlegesen ne 
szervezkedjünk. Igaz, hogy vannak, kik dacára a 
mindennapi és sűrű panaszoknak, miszerint így, 
a mint vagyunk, nem maradhatunk, még mindig 
nem tartják szükségesnek a zsinatot és saját cse-
kélységem is eme nézetnek hódoltam, de csak 
azért, mert az eddigi berendezésünk tényezőit 
elegendőknek véltem arra, hogy kerületekre osz-
tott állapotunkból kifejlődjünk egy egyetemes, 
egyöntetű szervezettel biró egyházzá. 

Csalódtam. Ugylátszik, hogy ezen magasz-
tos cél elérése ma is ugyanazon akadálylyal ta-
lálkozik, mint évekkel ez előtt, azzal, hogy köz-
tünk e tekintetben nem létezik harmónia. Nem 
tudunk egyetértésre jutni, milyenek legyenek azon 
kapcsok, melyek az egyes kerületeket egy egye-
temes egyházzá kössék egybe. Szerintem e miatt 

szalasztottuk el a zsinattartás legalkalmasabb 
időpontját, azt, mikor a református testvérek-
kel egyidejűleg megtarthattuk volna a zsinatot. 
És ennek oka nem csupán hitfelekezeti körül-
mény, hanem és pedig leginkább, anyanyelvi, nem 
akarom mondani nemzetiségi, mert erről drága 
hazánk keretén belől szólani egyházi téren nem 
illedelmes dolog. 

Ezen mulasztást annál inkább lehet sajnálni, 
mert ha hitágazati egyesülést nemis létesítettünk 
volna, legalább új összeköttetési mozzanatokat 
sikerült volna teremteni, melyek diplomatiai alli-
anceok módjára hatalmat és fényt kölcsönöztek 
volna a protestántismusnak magában az államban 
is a katkolicismussal szemben, mely ez országot 
oly szívesen a szent szűz országának tekinti. 

Ma teljesen saját utain jár mindegyik pro-
testáns egyház. A református testvérek zsinati 
alapon buzgósággal fáradoznak egyetemlegessé-
gük fejlesztésében s az egyöntetűséget egyházi éle-
tükben mindinkább meghonosítják. Mi ágostaiak 
magunkat bemutatjuk ugyan egymásnak az éven-
kénti egyetemes gyűlésen mint működő kerületek, 
de valódi egyetemlegességet nem mutathatunk 
fel és egyházi életünkben a református testvé-
rekével párhuzamos intézkedéseink nincsenek. 
Szóval a magyarországi protestántismust közös 
szellem nem hatja át. 

Nem is mondhatom, mily nagy bajnak és 
veszélynek tartom én ezt. Minden pontja egyházi 
életünknek, mely egyetértő protestáns szellemmel 
nem védetik, veszve van ; feloldva, mint amaz ős-
régi király veszszői, széttöretünk ellenfeleink által. 

Pedig, ha valamikor, úgy kétségkívül békés 
napokban lehetne és kellene a protestáns közszel-
lemet ápolni. 

Mily egészen más mester e tekintetben a 
katholicismus 1 Most is, a pápa jubileuma alkal-
mából megmutatta, hogy a laikus világ a klérus 
kezében viasz; sőt, mi több, oda tudja idomítani 
a dolgot, hogy magas rangú világi urak mint 
szóvivők szerepelnek a pápa világi hatalmának 
visszaállítása érdekében és e mellett felhasználják 
az alkalmat, kinyilvánítani, hogy ez országra leg-
nagyobb áldást árasztott a pápaság és katholi-
cismus. 

Kérdem, nem kellett volna-e sietni a protes-
táns geniusnak, melynek elvein a mai államok hosz-
szas és kemény harcok után felépültek, konsta-
tálni, hogy ily tartalmú nyilatkozatok nem felel-
nek meg a történelmi igazságnak ? 

Nem tettük ; partikularisztikus helyzetünk 
nem volt képes bennünk annyi bátorságot ki-
fejteni. Ziláltságunk nem képes a protestáns ön-
tudatot érvényre juttatni, pedig abban világhódító 
hatalom rejlik. 



Valóban okunk van ezen tudatot érvényre 
jutatni. Csak így bontakozhatunk ki a tengődés-
bol és így fejthetünk ki pezsgő életet. Azért 
békés napokban ne mulaszszuk el híveink leikeiben 
ezen tudatot ébreszteni, ápolni, nagygyá nevelni. 
Ha híveink tudni fogják, hogy mit jelent az, pro* 
testánsnak lenni, akkor minden panasz, melylyel 
ma bajlódunk egyházi életünkben, elnémul; akkor 
zsinatolni, szervezkedni, egyetemes egyházzá ala-
kul ni fogunk ; akkor nagyok, tekintélyesek leszünk 
csöndes napokban is. 

Bierbrunner Gusztáv. 

Egy püspöki rendelet, melyet végrehajtani nem 
lehet. 

A lapok nem rég közölték dr. Schlauch Lőrinc 
nagyváradi I. sz. püspök azon levelét, melyet a tudós 
főpap a f. évben »az országgyűlés tartama alatt Buda-
pesten nov. i-ről keltezve Békésmegye alispánjához inté-
zett, a végett hogy egy a csanádi szentszék előtt perle-
kedő házaspár ügyében tanuként megidézett, de a szentszék 
előtt megjelenni vonakodó evangelikus lelkészt »alantas 
közege altal eljárásának helytelenségéről felvilágosíttatva, 
utasíttatni szíveskedjék, miszerint a bírói kiküldöttek 
előtt megjelenjen és tanúvallomását annak rendje szerint 
jegyzőkönyvileg felvétesse.« 

Hogy mi értendő azon »felvilágosíttatás« alatt, me-
lyet a nagyváradi püspök a békésmegyei alispán alan-
tas közegei által az illető evangelikus lelkész irányában 
alkalmaztatni kivánt, azt nagyon kézzelfogható módon 
megmagyarázta a püspök úr azon alantas közege, a ki 
ez ügyben való szereplésével a fentebb említett püspöki 
levélhez a szükséges előzményeket szolgáltatta. 

Ugyanis Apóstul Ubald, mezőberényi róm. kath. lel 
kész a fenntebb említett tanút névszerint id. Jeszenszky 
Karoly evangelikus lelkészt, mindenek előtt a városi hajdú 
altal, utóbb — a mint maga elbeszéli a »Pesti hírlap« 
nov. 11-ki számában — egy »iparos* útján közvetített 
parlamentirozás mellett iparkodott arra rábírni, hogy 
előtte, mint szentszéki kiküldött előtt október 10-én dél 
előtti 9 órakor tanuzás végett okvetlenül megjelenjen. 
Midőn ezen sajátságos »birói megidézés* célhoz nem 
vezetett, akkor említett szentszéki kiküldött egy hivata-
los levél Írására szánta el magát, melyben »« nagyváradi 
püspök ő nagyméltóságának okt. 22-én 246. sz. alatt kelt 
rendelete alapján« a fentebb nevezett evangelikus lelkészt 
arról értesíti, hogy ha okt. 27-én a róm. kath. parochián 
meg nem jelennék, »elővezetését illetőleg püspök ő nagy-
méltósága, fog gondoskodni«. 

Ezen nagyon világos hivatkozást a fentebbi püs-
pöki levéllel egybevetve, kitűnik, hogy az ez utóbbiban 
említett »felvilágosíttatás« alatt tulajdonképen annyi ér-
tendő, miszerint az alispán úr nevezett lelkészt alantas 
közegei által a róm. kath. parochiára »elővezettetni* szí-
veskednék. így kivánt ő nagyméltósága ^gondoskodni* 
arról, hogy a szentszék által ez ügyben elrendelt intéz-
kedéseknek elég tétessék. A megbízott és megbízó által 
használt kifejezések különfélesége tehát csak is irályi 
szempontból Ítélendő meg. Amaz rideg, köznapi, ez sima, 
szónoki. Amaz a városi hajdúk számára kiadott szolgá-
lati utasítás szótárából van merítve, ez l'estalozzi-féle ta-
nulmányokra emlékeztet. Az elérni kivánt eredmény 

különben mind két esetben egy és ugyanaz: okulás, 
belátás a »felvilágosíttatnÍ« illetőleg »elővezettetni« óhaj-
tott lelkészre nézve, s az elért siker felett érzett lelki 
öröm és gyönyörűség a másik részen 1 

Azonban Békésmegye alispánja nem mutatkozott 
hajlandónak arra, hogy alantas hözegeit ama fentebb 
jelzett »felvilágosíttatás« eszközeiül felhasználtassa. A 
nagyváradi püspök megkereső levele tárgyában akként 
intézkedett, hogy nov. 5-én 718/1887. sz. alatt kelt 
átirata által a vizsgálati egyházi küldöttséget a megidé-
zett evangelikus lelkész személyére nézve a tanú kihall-
gatási eljárás mellőzésére és a köztisztviselőkre nézve 
a polg. törvk. rendtartás 107. §-ában előirt rendelkezés 
szigorú betartására utasíttatni rendelé. így tehát nem-
csak a városi hajdú és »egy iparos* által tényleg gya-
korolt, hanem az alispáni hivatal »alantas közegei« által 
eszközölni kivánt »felvilágosíttatás« reménylett sikerei 
is elmaradtak. 

De nemcsak ezen okból nem lehet végrehajtani 
dr. Schlauch Lőrinc nagyváradi püspök fentebb idézett 
rendeletét. Maga a kiküldött szentszéki bizottság által 
részben foganatosított tanúkihallgatás lefolyása és vélet-
len esélyei nevezetes módon hozzájárultak ahhoz, hogy a 
szentszékeknek, mint házassági bíróságoknak végelgyen-
gülésben való kiszenvedése, bizonyos körökre nézve na-
gyon szomorú kilátásba helyeztessék. 

Ugyanis a róm. kath. vallású alperes, nem tudni, 
miféle befolyások következtében ? jónak látta a csanádi 
szentszék előtt nemcsak a fentebb említett evangelikus 
lelkészt, a ki őt eskette és tőle válni kivánó feleségével 
háromszor törvényesen békéltette, a maga tanújául beje-
lenteni, hanem vele együtt még egy egész csoport evan-
gelikus vallású polgárra, mint olyanokra hivatkozni, a 
kik az ő ártatlanságát voltak bizonyítandók. 

Ez utóbbiak, hasonlókép a városi hajdú által levén 
berendelve, október 10-én valósággal meg is jelentek 
Apostol Ubald úr, illetőleg a szentszékí küldöttség színe 
előtt. A szentszéki küldöttségnek nem volt sürgősebb 
teendője, mint az egyenként bebocsátott tanukat előze-
tesen a feszület előtt megesketni. Hogy mire? azt csak 
utólagosan tudhatták meg, miután a hozzájuk intézett kér-
déseket hallották. 

Ezen tanuk közt szerepelt egy bizonyos Klein Jó-
zsef. Meg is jelent Klein József uram, a német evange-
likus gyülekezet egyházfia a szentszéki urak előtt. Le 
is tette az esküt »annak rendje szerint.« A kérdések 
alatt azonban kitűnt, hogy a rá hivatkozó alperest soha 
életében nem látta és az általa bizonyítani kivánt körül-
ményekről legkisebb tudomása sincs. A polg. törvényk. 
rendtartás 195. §-a ily esetekre vonatkozólag igen érzé-
keny büntetetéseket szab meg. De a t. szentszéki urakat 
ezen körülmény egy cseppet sem alterálta. Egyszerűen 
konstatálták, hogy a megesketett tanú helyett tulajdon-
képen a felperesi ügyvéd hasonnevű megbízottját kellett 
volna a városi hajdú által maguk elé idéztetniök. 

Egy másik tanúnak, miután előzetesen szintén meg-
eskettetett volna, azon körülményre nézve kellett val-
lomást tenni: hogy az alperesnek legifjabb gyermeke, ki 
az anyakönyvben annak nevére törvényesnek beíratott, 
tőle az alperestől származik-e vagy nem ? Igaz, hogy a 
polg. törvényk. rendtartás 22. §-a a születés törvényes-
ségének kérdése iránt való kereseteket a szentszékek 
illetékessége alól elvonta, de hát mit akadályozzák efféle 
világi törvények a szentszéki urakat arra irányult buz-
galmukban, hogy minél több evangelikus vallású polgárt 
esketessenek meg a feszület előtt ? 

De még egyébb defektusok, nevezetesen a hasznos 



munkálkodásra szánt időt pusztító pazarlások is tapasz-
taltattak ezen eset alkalmából. Ugyanis nemcsak hogy 
a mezőberényi városi hajdúnak és >egy iparos«-nak kel-
lett mozgósíttatniok a végből, hogy az illető evangelikus 
lelkész október 10-én a szentszéki urak előtt megjelen-
jen ; nemcsak, hogy a nagyváradi püspök ő nagyméltó-
ságának okt. 22-én 246. számú rendeletét kellett kibo-
csátania és ugyan e tárgyban Békésmegye alispánját 
megkeresnie a végett, hogy nevezett lelkész okt. 27-én 
róm, kath, parochiára »elővezettessék« illetőleg az alis-
páni hivatal »alantas közegei által eljárásának helytelen-
ségéről felvilágosíttassék,* s mind ezt a kívánt siker 
nélkül : hanem amint az az e tárgyban váltott hivatalos 
iratokból kitetszik, a nagyváradi főtisztelendő szentszék-
nek folyó évi nov. 8-án 260. sz. a. kelt intézkedése foly-
tán, a szentszéki vizsgáló bízottságnak ugyan ez ügyben 
november 10-én még harmadszor is Mezőberénybe kel-
lett fáradnia és ott, az alispáni rendelet által időközben 
a tanuzás alól felmentett evangelikus lelkész megjelené-
sére, hasztalanul várakoznia. 

Tekintettel ezen, céltalanoknak bizonyult erő- és 
időbeli áldozatokra, méltán felvethető azon kérdés : váj-
jon tisztelt szentszéki urak azon, annyi anyagi és szel-
lemi veszteséggel járó munka helyett, melyet a házas-
sági ügyekben jelenleg dívó bíráskodási rendszer mellett, 
a perlekedő és egymástól válni kivánó házasfelek legki-
sebb haszna nélkül teljesíteni kénytelenek, nem volná-
nak-e hajlandók valami hasznosabb és gyümölcsözőbb 
foglalkozással boldogítani az emberiséget ? 

De ezeken kívül még egy igen fontos ok működik 
közre arra nézve, hogy a nagyváradi 1. sz. püspök úrnak 
itt ismertetett rendeletét végrehajtani nem lehet. 

Tudvalevőleg a debreceni ev. ref. országos zsinat 
által 1882-ben első izben felterjesztett egyházi törvények 
a nevezett felekezet egyházi bíróságai előtt való tanuzási 
és eskü-kényszert szinte kimondották. De ezt ő Felsége 
nem fogadta el, s Trefort miniszter a zsinat elnökségé-
hez 1S82. augusztus 7-én intézett leiratában ezt a követ-
kezőleg indokolta : 

»A tanuzási kényszert s eskü-kényszert ugyanis, az 
egyházi fegyelmi bíróságokra vonatkozólag ő Felsége 
nem tartja elfogadhatónak, mert ily kényszer az egyházi 
házassági bíróságokra nézve sem áll fenn. Az egyházi há-
zassági bíróságok, ha a megidézett tanú nem jelenik meg, 
vagy ha a vallomástételt és esküt megtagadja, a rendes 
polgári bíróságokat keresik meg a tanuk kihallgatása vé-
gett. Az ellen azonban nem tehető észrevétel, hogy a 
tanú, a ki önként megjelenik, és önként vallomást tesz 
és késznek nyilatkozik az eskü letételére, kihallgattas-
sék és megeskettessék,« 

Ime! itt egy, ő Felsége nevében tett miniszteri 
nyilatkozat, mely által konstatáltatik, hogy még a róm. 
kath. vallásit hívek sem kényszeríthetők a saját egyházi 
házassági bíróságaik előtt való vallomástételre és esküre ! 
Hogy ezen miniszteri nyilatkozatot maguk a zsinati tör-
vények alkotására közvetlenül befolyt zsinati tagok így 
értelmezték és hogy ezen, legfelsőbb helyről jött nyi-
latkozat lényegesen hozzájárult ahhoz, hogy a zsinati 
törvények, a tanuzási és eskü kényszernek a polgári tör-
vényszékekre való hárításával, megfelelőleg módosíttat-
tak, azt az említett zsinaton szerepelt, országos tekinté-
lyű férfiaknak ott tett nyilatkozatai igazolják. 

Már most hol van az a fórum, a mely előtt 
dr. Schlauch Lőrinc nagyváradi püspök abbeli követelé-
sét, miszerint a mezőberényi evangelikus lelkész »a 
szentszéki kiküldöttek előtt megjelenjen és tanúvallomá-
sát annak módja és rendje szerint jegyzőkönyvileg fel-

vétesse,* érvényesíteni tudná ? Hol van Magyarországnak 
azon törvénytudója, a ki nevezett püspöknek Békésmegye 
alispánjához e tárgyban idézett levelében foglalt amaz 
indokolást, melyszerint »Magyarországban az egyházi 
törvényszékek által elrendelt intézkedéseknek mindenki 
engedelmeskedni tartozik«, aláírná, midőn az ő Felsége 
nevében tett miniszteri nyilatkozat szerint még a római 
katholikus vallású állampolgárok is jogosan megtagadhat-
ják a saját egyházi törvényszékeik előtt való megjele-
nést és tanuzást ? 

Nem tudjuk ugyan, hogy ezen ügy, melyről 
dr. Kovács Sándor debreceni jogtanár és a tiszántúli ev. 
ref. egyházkerület világi aljegyzője azt írja, hogy azt 
^minden protestáns enibenrnek mágáéva kell tennie.« *) 
a kormány részéről, melyhez felterjesztetett, minő elin-
tézésben fog részesülni ? de annyi bizonyos, hogy a 
mezőberényi róm. kath. lelkész, akár saját felelősségére, 
akár felsőbb helyről nyert utasítás alapján folyamodott 
ezen nagyon kényes ügyben, mint első forumhoz, a vá-
rosi hajdúhoz : szolgálatot tett vele a közvéleménynek 
azon kérdések tisztázása és végleges megoldása céljából, 
melyek ép ez idő szerint nagyon intensive foglalkoztat-
ják az elméket! K. 1). K. 

T A R C A. 

A pisteologiai kérdés a hittanban. 
A hitről szóló tant az ó-prot. orthodoxismus korá-

ban a »prolegomenák* képezték, mint a melyek a hittan 
tartalmára átvezetnek. De ezek az újabb orthodoxiában 
is — mint esetlegesen összehalmozott hittételeknek gyűj-
teményei — elévültek, s egy tudományosan összefüggő 
hitrendszernek alapjául nem szolgálhatnak. Valamivel tu-
dományosabb alakot nyertek akkor, a midőn a hittani 
tartalomnak apologetikai alapjává dolgoztattak fel. 

A hitről s tartalmának közvetlen bizonyosságáról 
szóló tan nélküiözhetlen előfeltétele a hittan rendszeres 
felépítésének, mert a hit mint személyes szellemi élet, 
kell, hogy megelőzze a hittant., mint ezen hit kifejtésé-
nek tanát. 

Azonban a hit nem minden egyes alakjában lehet 
alapja és kiindulási pontja a tudományos rendszeres hit-
tannak, hanem csak azon hit, mely úgy tartalmára, mint 
becsére nézve a legtökéletesebb fokon áll. 

S miután a hit mint ilyen a közvetlen bizonyos-
sággal fellépő objectiv keresztyénséggel való egyesülé-
sére megy ki, azért a hitnek teljessége egyrészt azon 
törvények szerint Ítélendő meg, a melyek szerint a köz-
vetlen bizonyosság származik, másrészt azon mérték 
szerint, a mely szerint az objectiv keresztyénség tartalma 
elsajátítandó. 

Ebből folyólag a hitről szóló tannak tárgyalnia 
kell a keresztyén hit fokozatos fejlődését azon pontig, a 
hol az objectiv keresztyénséggel való egyesüles a maga 
központjában érhető el s ebből a közvetlen vallásos 
bizonyosság elnyeretett, mert csak Ís ez utóbbi fokon 
képes a hit arra, hogy a ker. tartalom megállapításá-
nak elve legyen. 

Hogy a hit a keresztyén hitrendszer felépítésének 
nélkülözhetetlen feltétele, a melynek a hittan tudományos 

*) Debrecennek nagyhírű jogtanára nem fogja indiskreciónak 
tekinteni, hogy levelére, melyet e tárgyban az »eló'vezettetni« kivánt lel-
készhez intézkedni szíveskedett, s melynek nagybecsű, alaposan tájékoz-
tató sorai velem közöltettek, e helytt hivatkozni bátorkodom. K. D. K. 



rendszeres előadása, elismeri Beck, *) Beif,2) Frank, ;J) 
Dorner. 4) Beck különösen kiemelte a« objectiv keresztijén 
igazság és ismeret érdekeit a hittel való legszorosabb egy-
ségében oly időben, a midőn a hit Schleiermacher alap-
ján csaknem az érzelem subjectiv meghatározásának 
vétetett, csakhogy a tudományos és hitbeli processus 
világos és határozott megkülönböztetésére nem igen 
jutott el. 

Hasonlóan kívánja Frank, hogy a hittant a ker. 
hitről szóló tan előzze meg, mert csakis az ád számot 
a keresztyénnek mély vallásos hitéről s a keresztyénség 
vallásos igazságáról. 

E végből azonban nem indulhatunk ki a kész hit-
ből, hanem vizsgálnunk kell a hitnek eredetét, mert 
csakis a hítnek tartalmi és alaki leirása képezheti a ke-
resztyénség tudományos megismerésének alapját. 

Tartalmilag véve a hit hívő elsajátítása az obj. ke-
resztyénségnek, ennek jellemző sajátságát kell tehát elébb 
vizsgálnunk, mielőbb a hit különféle alakjainak s kelet-
kezésének tárgyalására térnénk át. 

A keresztyénség központját, a melyet a hit, hogy 
keresztyéni lehessen, a maga meggyőződésébe vesz föl, 
Jézus Krisztus személyisége képezi, ki a keresztyénség 
hite szerint az isteni és emberi lét személyes egysége, 
s az emberiség megváltója és teljessége. 

A keresztyénség továbbá mint az erő és élet maga 
á vallásos igazság egyszersmind, mely mint ilyen az igaz 
ismeretet közli s a vallásos igazságnak s a történeti való-
ságnak teljes egyesülése épen a názárethi Jézus szemé-
lye, a mely mint az isteninek és emberinek személyes 
egysége a keresztyénség reális elvét képezi s a melylyel 
a hitnek egyesülnie kell, hogy valóban keresztyén hit 
legyen. 

A ker. hitnek fokozatos fejlődésére áttérve, annak 
különféle alakjait kell vizsgálnunk azon pontig, a melyen 
az objectiv keresztyénséggel való egyesülés megtörtén-
hetik. A hitnek legelső alakja a történeti vagy a tekin-
télyhit. Midőn a keresztyénséget családok és népek befo-
gadták, hagyomány és tekintélyként szállott az nemze-
dékről nemzedékre, mely egyházi közös hitre támasz-
kodó elsajátításnak üdvös következményei lehetnek, de 
a benső vallásos személyiségre nézve káros hatású is 
egyszersmind. 

Az egyház ugyanis kezdetben mint missziónáló és 
katechizáló egyház kötelességként hirdette, hogy szavát, 
hitbeli kerügmáját engedelmességből fogadják, s az ön-
maga iránti engedelmességben az evangéliom iránti enge-
delmességet kivánta. Ezen tekintélyi viszonynak helyes 
erkölcsi voltán alapúi minden józan nevelés, mert a te-
kintély ha megbízható és igazságos, erkölcsi alap-vető 
jogosúltsággal bír és a kellő határok közt maradva nem 
külső, hanem belső átalakító hatalom,5) 

De habár az egyénnek állása a keresztyénséget ha-
gyományozó tekintélyhez jó- és szükséges kezdetnek te-
kinthető, a hitnek ezen fokán még sem állhatunk meg, 
mert különben a tekintélyhit az egyház iránti vak engedel-
mességgé válik, s a keresztyénség rideg törvénynyé lesz, 
melynek betöltésétől függ az igazi keresztyén vallásos-

') >Einleitung in das System der christl. Lehre< 1838. 
*) Die christl. Glaubenslehre als Grundlage der christl. Wel tan-

schauung* 1876. I. k. »Vorhalle der dogm. Vorfragcn* 1—284. k »Lehr-
wissenschaft« című műve előbbinek bővebb kifejtése. 

3 ) » System der christl. Gevissheit.* 
»Glaubenslehre* I. l ó —172 1. 

5 ) Mennyire tévedett itt Augustinus, kitűnik abbó l : »ego verő 
evangelio non crederem, nisi me coramoveret ecclessiae rom. auctoritas,* 

ság, mint az mai napig ís a római és görög egyháznál 
otthonos.6) 

Az egyház törvényeinek alávetheti magát a ke-
vésbbé vallásos is, kinek a ker. hitigazságról semmi 
benső tapasztalata nincsen. 

A vallásos hit ezáltal mellékessé válik. 
Továbbá az egyház szükségszerűleg magasabb állást 

vesz igénybe, mint a keresztyénség hirdetője és bizony-
ságtevője, az esetben t. i. ha az igazság foforrásával és 
tekintélyével azonosítja magát. 

A vallásos egyén oly tekintélyhittel szemben köny-
nyen azon meggyőződésre juthat, hogy az egyház dogmái 
iránti engedelmességében bírja már az Isten iránti enge-
delmességen alapúló valódi keresztyénséget. Istennek és 
Krisztusnak közvetlen viszonyáról az egyes egyénhez az 
egyházi tekintélyhit álláspontján szó sem lehet, a miért 
is ezen hit nem jut el az objectiv valódi, hanem csak 
az egyház tekintélyén alapuló keresztyénséggel való 
egyesülésre, mely állásponton a vallásos igazság benső 
erejének tapasztalása ismeretlen. 

Az egyházi tekintélyhitnél valamivel magasabb 
fokon áll tartalmának ker. jellegét és megbízhatóságát 
tekintve, az iráshit, mely azonban különféle alakban jelent-
kezhetik, a szerint a mint az egyszersmind az irás tar-
talma igazságának belső valódiságára is irányul, mint a 
reformátoroknál, vagy a mint arra később volt az eset, 
csak a történeti hitnek újabb formája marad s a mely 
az eredeti valódi keresztyénségnek csak történeti bizo-
nyosságára vonatkozik. 

Reformátoraink s az ő hitvallásúak nem csak az 
egyházi tekintélyhitet, de a történeti hitnek fokozatat 
általában elhagyták s ezzel szemben hangsúlyozták az 
evangyélíom belső igazságának hivő elfogadását s köz-
vetlen vallásos tapasztalatát. —• De habár a reformátió 
vallásos céljánál és egészséges hitbeli érzékénél fogva 
a csupán történeti iráshitről az evangélium benső igaz-
ságának és erejének vallásos tapasztalatára jutott el, 
(Rom. 1. 16.) mindazáltal még sem tudta ezen haladást 
világosan tudományosan kifejezni, dacára annak, hogy 
erre nézve már Luthernél is mély gondolatokkal talál-
kozunk.7) 

Mert midőn liova-tovább az írás külső tekintélyét 
emelték ki s annak elfogadásában Istennek élő igéjét vélték 
bírhatni, közel volt azon veszély, hogy az írásnak puszta 
hallása által már az élő Istennel való közösség is biz-
tosítva gondoltatott, s mindinkább elenyészett az írásra 
vonatkozólag a fides historica és divina közti különbség. 

Hogy miért foglalja magában az írás a keresztyén-
séget, az evangeliomot és miért isteni és keresztyéni 
annak tartalma, az kétségbe nem vonható dogmatistikus 
előfeltételnek tekintetett, s annak tudományos megálla-
pításába az evang. prot. egyház sem a 16-ik század vé-
gén, sem a 17—ik század ó-prot. korszakában nem igen 
bocsátkozott. A fősúlyt a theologusok az írás isteni ere-
detére és alakjára vagyis annak inspirátiójára fektették, 
mely biztosítja annak csalhatatlan isteni tekintélyét, az 
igazi történeti keresztyénséggel s tartalmának az egyéni 
közvetlen vallásos tapasztalástól független igazságát, úgy 
hogy az írás alakjában való hit szükségképen! príusa 

6) V. ö. Schleiermacher té'telét : »Die röm. Kirche macht das 
Verhaltniss des Einzelnen zu Christo abhangig von seinem Verhaltniss 
zur Kirche, die prot . das Verhaltniss des Einzelnen zur Kirche von s e i -
nem Verhaltnisse zu Christo.* 

7) Jól mondja Tholuch : »Nicht alles, was zwischen den zwei 
schwarzen Deckel mitten inne steht, ist in gleichem Masse, und mit 
gleicher Vollmacht Goltes Wort.« 



volt a közvetlen vallásos tapasztalásnak. s) S az inspi-
ratió elméletének egészen a természetellenességig való 
kifejtésében találták a dogmatika alapját, sőt a keresz-
tyénség isteni igazságának megállapítását. 

Az írás inspiratiója a szent lélek bizonyságából 
(»testimonium spiritus sancti*) vezettetett le, még pedig 
úgy, hogy ezen bizonyság majdnem egyoldalúlag az írás 
isteni alakjára vonatkozott. 

A keresztyénség isteni igazságának kérdése mind-
inkább a szent írás inspirátiójának igazságától tétetett 
függővé. 

Az írás tartalmáról s ezen tartalom benső vallásos 
tapasztalatáról mindinkább eltekíntett az orthodoxia az 
alaki elvnek, az írás külső tekintélyének javára s már a 
17. század végén elejtette a szent lélek bizonyságának 
személyi oldalát is és ezzel az egyéni meggyőződés terét 
általaban, s a mellett áUott meg : hogy az írás és sac-
ramentumok objektív jellemöknél fogva bizonyságai a sz. 
lélekneknek, a melyek mint ilyenek feltétlen engedel-
mességet igényelhetnek. 

Az egyházi tekintélyhit és a puszta iráshit abban 
egyezik egymással, hogy mindkettő csak történeti hit, 
s nem felelnek meg az objectiv keresztyénségnek s azzal 
nem is egyesülhetnek. Ez nyilvánvalóvá lesz a történeti 
hitben való komoly kétkedés által, mely nem odázható 
el a történeti hit valamely alakjára való visszatérés ál-
tal, hanem további benső fejlődésre késztet. s>) 

A lelkiismerettel azonos vallásos ösztön az élő 
Istennel való közvetlen egyesülést követeli s nem elégszik 
meg egyszerű történeti tanokkal. S miután a keresztyén-
ség nem történeti hitet, hanem eszményi örök tartalmat 
igényel, azért a történeti hitben kétkedő és az igazságot 
kereső egyén ezen örök eszményi oldalra fordítja figyel-
met, mely tartalmilag és közvetlen vallásos bizonyossá-
gára is jobban megfelel a keresztyénségnek. 

Ezen vallásos erkölcsi processusban megnyílik az 
értelmes és fogékony egyén előtt azon evangéliomí öröm-
hír, mely szüli az üdvhitet, (Heilsglaube) az üdv és igaz-
ság azon erejét a mely az egyénben az istenfiúság tu-
datát hozza létre. 

Ezen üdvhit bizonyítja azt, hogy Istennek az evan-
géliomban és a keresztyénségben nyújtott üdvbizonysága 
absolut igazság, a mely a vallásos egyéni tudatba is föl-
véve közvetlen bizonyos igazságnak nyilatkozik. Helyesen 
mondja Luther >Der wahre Glaube ein Leben in Gott, 
und eine Vermáhlung der Seele mit dem Worte Gottes, 
oder Christo; vagy Zwingli: »Fidem habere idein est ac 
Deum habere.« »Sich frei an Gott lassen und Gott in 
sich leben, walten, Alles sein lassen.« 

A hitnek alapja t. i. az az igazság, melynek tar-
talma új isten- és öntudat: a tárgy t. i. melyről az a 
hit bizonyos az az Isten a ki a Krisztusban kegyelem-
nek és igazságnak jelentette ki magát. Az ember pedig 
ép a hitben tudja magát az isteni gondviselés és szere-
tet tárgyának s innét tárul fel az ember előtt új világ-
nézet is egyszersmind. 

A hit tudja, hogy az a szellem, mely fiúságunkat 
s Istennek atyai voltát nyilvánítja, maga az örök 
igazság. 

Ezen üdvhit alapja, a mint azt Schleiermacher óta 

minden nevezetesebb híttudós elismeri, a dogmatikának 
s az obj. keresztyénségnek, s ezen hitnek tudományos 
rendszere a keresztyén hittan.'0) 

Dr. Szlávik Mátyás. 

s) Gerhard szerint az irás xtvio <{>(>)$*, »Loci«-ja az ó-prot. 
dogmatika kánona és tárháza. 

9) Nem minden kétely rosz, hanem csak az a skept. kétely, mely 
a magasabb igazságok ellen irányul. 

B E L F O L D . 

Modern félszegségek. 
Ezelőtt néhány évvel már felszólaltam ezen lapok 

hasábjain, azon mind inkább térthóditó, de szerintem 
semmi alapos indokkal nem igazolható újítás ellen, mely 
szerint egyes kitűnő, s több, ezen kitűnőségeket vakon 
követő, kevésbé kitűnő lelkésztársak, keresztelési, esketési 
stb. beszédekben, a régebben általános »te« megszólítást 
mellőzik, s az illetőket társadalmi állásuk szerint: »Onök« 
»Méltóságtok !« stb. címezik. 

Helytelenítettem ezen eljárást akkor is, s úgy te-
kintettem, mint a minden áron »modern« után kapkodás 
korcs szülöttét. Azóta még inkább volt alkalmam meg-
győződni, hogy ez félszegség, s egyáltalában nem 
olyan haladás, a mit a protestántizmus kívánna, a 
mivel pedig az illető lelkésztársak eljárásukat igazolni 
törekszenek. 

Minden egyes esetben, a mikor magasabb szüle-
tésűek és állásúak előtt kellett lelkészi teendőket végez-
nem, gondosan utána jártam, s magam is bizalmasan 
kérdezősködtem, hogy vájjon az illetőket bántotta-e az 
én »te« szólításom ; gondosan utána jártam olyan ese-
tekben is, mikor más lelkésztársam fungált a » modern 
Önök! Méltóságtok!« megszólítással: s a legőszintébb, 
bizalmas válaszok teljesen meggyőztek arról, hogy az 
intelligens közönség egyátalában nem kívánja sőt hatá-
rozottan nem helyesli, ha a lelkész egyházi funkció al-
kalmával címezgetéseket használ. 

Ha tehát az a közönség, melyhez szólunk, nem 
kívánja a régi gyepűnek elrontását: ugyan mivel indo-
kolják illető lelkésztársaim ezen újításukat ? Talán szebb-
nek találják ezt a réginél ? 

Hiszen a költészet, melynek tárgya pedig a valódi 
szép, épen nem ismeri a címezgetést. A legmodernebb 
költő is csak a »te« megszólítást használja, ha bármily 
magas állású jeleseket énekel is meg költeményeiben. 
S vájjon zokon veszik-e ezt a megénekelt nagyok ? A 
költő, ha énekének tárgya csak egy egyén is, mindig 
az általánosságot, a szépet, az eszmét szolgálja ; s ha 
ezt nem teszi, munkája nem egyéb, mint versbe szedett 
próza. így a lelkész is, ha egyházi functiót végez, szól-
jon bár látszólag egy vagy két emberhez: az örök 
igazságot hirdeti, s kell hogy mindenkihez szóljon, a 
ki éhezi és szomjúhozza az igazságot; s ha ezt nem 
teszi, hivatásának nem felel meg. A költő a »te« meg-
szólítást használja ős idők óta : görög, latin, német, ma-
gyar és minden nyelven, és senki ebben meg nem bot-
ránkozik ; s maga a költő sem ismeri el a modern ha-
ladás követelményének, hogy új ösvényre térjen : vájjon 
miért botránkoznék meg bármely más intelligens ember, 
ha a lelkész, mint a vallás szolgája, az örök igazság 
hirdetője, ősi szokás szerint »te«-nek szólítja. 

Vagy talán a vallásos buzgóságot és egyházíassá-
got vélik ezáltal előmozdíthatni ? Bizony épen az ellen-
kezőre mutat. A szegény, egyszerű emberektől igen sok. 

10) V. ö. Köstlin »L)er Glaube, se inWesen , Grund und Gegen-
statid, seine Bedeutung fiir Erkennen, Leben und Kirche* 1859 c. mű-
vének 1 —134. I. s Dorner hi t tanának 7. szakaszát, 



szor hallható ilyenféle megjegyzés: >a tisztelendő úr sok-
szor prédikálja, hogy Isten előtt nincs személyválogatás, 
és hogy mindnyájan testvérek vagyunk, mégis az Ur-
asztalánál is hogy megtiszteli az urakat ; minket pedig 
—• ha még olyan öregek vagyunk is — »te«-nek szólít; 
mintha mi is épen úgy meg nem érdemelnénk, hogy ke-
gyelmednek, vagy legalább kendnek mondjon.® 

Hogy ezen megkülönböztetés és címezgetés a lel-
készi tekintély emelésére nem szolgál: azt — úgy hi-
szem — felesleges bizonyítgatni. 

El nem hallgathatom itt azon tapasztalatomat, mi-
szerint az általam ismertek között leginkább azok han-
goztatják e tekintetben a modern haladás követelményeit, 
a kik más tekintetben inkább visszafelé akarnak menni. 
Nevezetesen a ceremóniákat megvető protestáns cultust 
nagyon száraznak, s a hívek le'ki szükségleteit ki nem 
elégítőnek tartván, a hol csak lehet, némi külfényt, ce-
remóniákat igyekeznek az egyházi életbe behozni. Ezt 
a jelenséget lálhatjuk különösen a confirmátiónál, a hol 
már némelyek, holmi üres külsőségekkel, sallangokkal cif-
rázzák fel az egyszerű, és épen azért lélekemelő egyházi 
cselekményt. Indokuk csak az, hogy az eddigi eljárás 
nagyon száraz, a népre és a gyermekekre az ő módsze-
rükkel jobban lehet hatni. De vájjon igaz-e ez? 

Hát a protestáns egyszerű cultus negyedfél száza-
dig tudott hatni a lelkekre és most, midőn a nép ér-
telmi fejlettsége hasonlíthatlanul magasabb a századok 
előttinél, már épen az értelemre leginkább ható cu'tus 
elvesztette volna erejét? vájjon üres külsőséghez, sallan-
gokhoz kell folyamodnunk, hogy a vallásos érzést és 
egyháziasságot emeljük ? Ez szerintem érthetetlen lenne. 
Bizony sokkal szebb, a hívekre épületesebb s marandan-
dóbb hatású lenne, azokat a magános confirmátiókat el-
hagyni, a hol a hívek is érzik, hogy ez a méltóságos 
ifjú úr, vagy kisasszony nem testvérük, s az illető confir-
mandus is tudja, hogy nem tartozik a szegény nép közé; 
és azon általam s többek által is gyakorolt eljárást kö-
vetni, hogy a magas állású egyének gyermekeit, mint 
magán tanulókat, külön oktatjuk ugyan a vallásos isme-
retekre, de az ünnepélyes confirmátióra együtt állítjuk 
ki Őket a többi gyermekekkel; s midőn a leggazdagabb 
és legszegényebb, a legmagasabb rangú és a napszámos 
gyermekei együttesen tesznek a gyülekezet előtt vallást 
hitökről, s együtt hívják a szentlélek isten segedelmét : 
akkor az együvétartozás érzete beplántálódik a fogékony 
gyermeki szívbe. Ez az eljárás bizonyára jótékonyabb 
benyomást tesz a szívekre, mintha a kis bárónőt, nagy 
parádéval a templomba vezetjük, s magánosan az Urasz-
tala elé állítva, minden lépten-nyomon bárónő és méltó-
ságos megszólítással címezgetjük. 

Próbálják meg csak lelkésztársaim, adandó a 'ka-
lommal a magas rangú és állású szülőket, ezen e'járás-
nak a hívekre jótékony és lélekemelő hatásáról m-g-
győzni : s bizonyára nem találkozik köztök olyan, a ki 
gyermekére nézve megalázónak tartaná, cselédjei vagy 
napszámosai gyermekével az Uras?tala elé állani. Ezt az 
eljárást követtem én minden alkalommal, s követni fogom, 
ha Isten életemnek kedvez, va'ahányszor ilyen esetem lesz. 

Hogy a mindenáron »modern «-re törekvő lelké-
szek sokszor a legkomolyabb és legfontosabb funkció 
alkalmával nevetségessé is lesznek, arra nézve a követ-
kező esetet hozom fel, melynek én egy lelkésztársammal 
együtt tanuja voltam. 

A mult napokban, mint egyik tanú jelen voltam 
egy rokonom esküvőjén. Az esketést a vőlegény rokona 
végezte, a ki rendesen második s harmadik személyben 
szokta előmondani az esküformát. Az ifjú párhoz intézett 

beszéd csak úgy hemzsegett az ilyen megszólításoktól: 
te rokonbarátom és Nagysád! Következett az eskü. 
Mondjad tehát rokonbarátom: »te esküszöl®, az ifjúnak 
felelni kellett : »én esküszöm® stb. stb. »hogy ezen ke-
zeden levő O Nagyságát szereted® ; az ifjú hallgat, za-
varba jön, nem tudja hirtelen elhatározni, mit szóljon ; 
de végre is mosolyogva utána mondja : »hogy ezen 
kezemen levő O Nagyságát szeretem*. Az eskető lelkész 
azután a menyasszonyhoz fordult, mondja Nagysád is: 
»Nagysád esküszik®, s a szegény, zavarban levő nő, alig 
tudta kitalálni, hogy neki erre azt kell mondani : »én 
esküszöm «. 

Az ilyen modern félszegségek bizony nagyon sok-
szór nevetségek! 

Az észszerű haladásnak sohasem voltam ellensége, 
sőt annak minden téren barátja voltam és vagyok ; de 
a régit lerontani csak azért, hogy változtassunk, habár 
a jó helyébe kevésbé jót tegyünk is, ezt helytelennek 
tartom. A lelkésztől egyházi funkció alkalmával a címez-
getést sem az illetők, sem a modern haladás nem köve-
telik ; az egyháziasság és vallásos buzgóság élesztésére 
jótékonyan nem ha t ; a lelkész tekintélyét nem emeli, 
sőt igen gyakran ez által nevetségessé lehet: maradjunk 
hát meg a sallangnélküli, egyszerű protestáns cultusnál, 
s mint lelkészek használjuk tovább is a bizalom, szere-
tet, és testvériség hangját. 

Csoó Zsigmond, 
t.-szálkái ev, ref. lelkész. 

R E G I S E G E K . 
Válasz Thury Etelének, 

de nem Bornemisza Péter vallásfelekezeti álláspontjáról. 

Jól tudom, hogy az olvasóközönség azon része, 
mely figyelemmel olvasta az e tárgyban írt cikkeket, 
azok után, a miket én Bornemisza műveiből idéztem, 
feleslegesnek tart részemről minden további vitát. Bor-
nemisza azokban mindenütt a lutheri elvek mellett nyi-
latkozik, a sacramentariusokat, azaz a lutheránusok által 
azoknak nevezett reformátusokat a hamis tanok követői 
közé sorozza ; Thury által idézett nyilatkozatai pedig csak 
a mellett tanúskodnak, hogy Thury a transsubstantiatiót 
lutheri dogmának tekinti s végképen nem bizonyítják, 
hogy Bornemisza kálvinista lett volna, mivel egyetlen 
szava sincs, mely a lutheri szellemmel ellenkeznék. 
Valótlannak kell azért kijelentenem Thury amaz állítását, 
mely válasza végén áll, hogy t. i. »Bornemisza ugy irt, 
hogy mindkét vallásfelekezeten levő lelkésztársai joggal 
a magukénak tarthatták ő t : egyik lutheránusnak, másik 
kálvinistának « Ez teljességgel nem áll. Thury válasza 
ezen, általam már a múltkor kimutatott tényekkel szem-
ben egyébiránt mélyen hallgat és csak a mellékes bi-
zonyítékokra terjeszkedik ki, amelyeket csak is akkor 
lehetne tekintetbe vennünk, ha Bornemisza nyilatkoza-
tait nem ismernők. De így még akkor sem volnának 
számbavehetők, ha álláspontját valószínűvé tennék is. 
Azonban épen nem teszik. És jelen soraim célja nem 
is az, hogy én Bornemisza lutheránus voltát bizonyítgas-
sam. Ez már eldöntött dolog s én most csak más tekin-
tetben akarom megóvni a közönséget a félrevezetéstől, 
anv'ért is cikkem nem fog egyébből állni, mint Thury 
válasza tévedéseinek kiderítéséből. 

I. Azt állítja Thury, hogy Bornemisza »már 1564-ben 
a szentek képeit összetörette, az oltárokat a templomok-
ból kihányatta.* Ez nagy tévedés, mely alaposan jel-



lemzi Thury felületes eljárását. Mert mit is mond Bor-
nemisza ? 

»Krisztus urunk ilyen jelt ad az ördög tagjai felöl 
Jón. 8., hogy azok hazugok és gyilkosok. Telegdi Miklós 
felől és az ő paj társai felöl mit beszéltek urak, mesterek, 
polgárok, áros; népek, álmélkodtam rajta. Mint keresett 
elein hamis tanúkat nemcsak én reám, hanem 
Siboítira és az szombati uraimra; és mint áltatták 
el az jámbor fejedelmet szinte mint régen Pilátus 
előtt vádolják vala az úr Krisztust mondván: császárra 
támadott és megtiltotta az adót adni császárnak. Ii/y mi-
dőn az szombati líraimba vagy ördögi praktikákkal meq 
fogattattak volna egy néhány személyt, azért hogy oltalmaz-
nák a Krisztus evangéliumát: ez hazugsággal vádol-
ták, hogy az nemeseknek eszöket vesztették az császárnak 
való fizetésbe és császárnak mindenkor engedetlenek. Az 
farkas is igy feddi vala az bárányt7 hogy noha oda alá 
itt, de felkavarta az vizet ide fel neki . . . és ők mindenkor 
szófogadatlanok. í g y Siboítira koldusokat és paraszt 
embereket kerestetett Telegdi, ha faképet hányt-e 
ki és ha sacramentarhis e és ha arrianns-e? Így 
hét fő püspök addig tőrének én reám is, hogy fel kelleték 
jönöm császár eleibe Zólyomból. Elein azzal vádoltak 
császár előtt, hogy oltárt rontottam és eretnek 
vagyok és észvesztő. Végre hogy szembe ke-
lék, azt kezdek kérdezni, miért házasodtam meg, miért 
nem vettem fel tötök az papságot, miért az úr vacsoráját 
kenyérrel szolgáltatom, miért azt nem imádtatom. Es több 
mérgüket kezdek fejtegetni. Ez alatt titkon erősen mester-
kedtek, hogy megfogassanak.« (Ördögi kisétetekről. 184. 
levél.). 

Látni való tehát, hogy az oltárronlást úgy említi, 
mint az »ördög hazugságainak « egy példáját, amelylyel, 
továbbá eretnekséggel s észvesztéssel »két fő püspök« 
őt a császár előtt vádolá, de midőn »szembe kele,« e 
hazug vádákkal felhagytak s a valósághoz folyamodtak. 
Hogy Bornemisza kenyérrel osztotta az úr vacsoráját, 
azért fogadtam el tényiil, mivel olyan dolgokkal együtt 
van elősorolva, melyek a valóságnak megfelelnek. De 
mindenki észreveheti, hogy az oltárrontás egészen más 
természetű vád, mint a többiek, vagy is az »ördögnek 
hazugsága.* Persze »ha az egészből csupán egj^es sza-
vakat kapkodunk ki,* akkor más értelmet erőszakolha-
tunk belőle. A képek összetörését pedig megvallom, 
nem tudom, mily alapon fogja reá Bornemiszára Thury, 
de — úgy gondolom -—• ő se tudja. 

2. Thury azt mondja, hogy ha én történeti adatokra 
hivatkozom, hivatkozik hát ő tekintélyre, mert ő sem áll 
ám egyedül véleményével. Hiszen Tóth Ferenc is azt 
irja, hogy a különbség a két felekezet között »csupán 
abban állott, ha valaki az úrvacsorájáról Kálvinnal egyet 
értett.* Ugyan hát én mást állítottam? Most is ezt állí-
tom. Csjkhogy e különbség, tiszteletes úr I az úrvacso-
rájának anyagára nem vonatkozott, hanem igenis a róla 
szóló tanra s a vele összefüggésben levő kérdésekre. 
Bizonyítja ezt például az 1560. évi medgyesi zsinat, hol 
a lutheránusok párhuzamosan összeállították a két fele-
kezetnek a »communicatÍo idiomatum* s az úrvacsorája 
felőli vélekedését, mindenütt a különbségek feltüntetésére 
fektetvén a súlyt. (Kiss Áron : Zsinatok végzése, Buda-
pest, 1881. 53 — 57. 1.), Egy szó sincs az úrvacsorája 
anyagáról. Az 1564. évben Enyeden tartott zsinat alkal-
mával, midőn írásban folyt a tárgyalás, szintén nem tesz 
említést róla egyik felekezet sem. (Kiss Áron. 412—437. 1.) 
Nos I kérem, vagy minden kálvinista lelkész kenyeret 
osztott az úrvacsorájában s minden lutheránus ostyát ; vagy 
pedig vegyesen az egyesek tetszése és egyéni meggyőző-

dése szerint. Ha az előbbi eset állana, akkor az elvi kérdé-
sek mellett oly lényegtelen különbségnek tekintette ezt 
mindkét fél, hogy még a tintát is sajnálták reá paza-
rolni. Ha az utóbbi felel meg a valónak, akkor nem is sze-
repelt különbség gyanánt s lehetett valaki a legállhatato-
sabb lutheránus, kenyeret osztogatva és viszont a leg-
buzgóbb kálvinista is lehetett ostyás. Azon történelmi 
adatok, melyekre a múltkor utaltam, az utóbbi feltevés 
mellett bizonyítnak. így tehát egyáltalában nem tekint-
hető a »kálvinismus felé »haladásnak*, »kö/.elgetésnek« 
Bornemisza azon eljárása, hogy kenyeret oszt az úrva-
csorájával élőknek. Ennek dacára sem ért egyet Kálvin-
nal akkor a legcsekélyebb mértékben sem, a midőn ez 
Luther elvi álláspontjától eltér. E »munkája közben* 
teljességgel nem érlelődhetett meg szíve, lelke, csendes 
küzdelmei között benne azon a gondolat, azon irány*, 
a melyből Thury oly makacsul azt állíthatná, hogy Bor-
nemisza református volt. 

3. Azt kérdi Thury, »ki tagadja, hogy Balassa 
Bálint református volt* áttérését megelőzőleg? Azután 
pedig azt állítja, hogy »azt ma már nem tagadja senki 
sem, hogy a Balassák reformátusok voltak.* Mult alka-
lommal ezen kérdésre nem terjeszkedtem ki, mivel Thury 
akkori, erre vonatkozó sorai megcáfolásában nem volt 
reá szükségem. Most azonban, miután Thury erre nagy 
súlyt fektet, kénytelen vagyok azt kérdezni: ugyan ki 
bizonyította be, hogy a Balassák (s köztök Bálint is) 
reformátusok voltak ? Én e mellett még eddig csak egyet-
len érvet láttam felhozni, még pedig nem más, mint 
Thury által. Es ez a következő: » Bálintba Bornemisza 
annyira belecsepegtette Kálvin dogmáját, hogy az főár 
létére vallásos énekeket írt.« Hát talán a kálvinista 
embernek privilégiuma van vallásos énekek Írására? Ezt 
érdekes volna kisütni, próbálja meg Thury úr egy nagy-
szabású értekezést írni róla 1 Mert hát addig épen oly 
joggal állíthatja valaki (én nem kisértem meg, mert nem 
akarom magamat kinevettetni), hogy Bornemisza annyira 
belecsepegtette Bálintba Mohamed dogmáját, hogy az 
főúr létére vallásos énekeket írt. Es ez uton aztán Bor-
nemiszát épen Mohamed hívének mondhatnók !. . . Igen 
is, annyira belecsepegtette a vallásosságot, hogy az 
istenes énekekben is nyilatkozott. Ha pedig még eddig 
senki sem vonta kétségbe, én merészkedem egész ha-
tározottsággal tagadni, hogy a Balassák kálvinisták voltak 
ez időben. Tagadom pedig egyrészről azért, mert ha 
Thurynak jogában állott minden bizonyíték nélkül refor-
mátusoknak állítni őket, nekem a történelem hitele érde-
kében kötelességem ez állítást, mint be nem bizonyítot-
tat a Thury által hoízá fűzött következtetésekkel együtt 
egyszerűen visszautasítni. Nem is tartoznám tovább menni, 
de ennek dacára tagadom másrészről azért, mivel két 
Balassáról ismerek adatot, melyből azt lehet sejteni, hogy 
lutheránusok voltak. Balassa András ugyanis Pruno Jánost, 
ki először szülőföldén, Galgóczon, azután pedig Zsolnán 
és Iglón tanult — a maga költségén két évig Jéná-
ban, e^yig Lipcsében s 1579. január 9-étől szintén 
egyig Wittenbergben képeztette. Ez később trencséni, 
majd galgóci iskolamester, végre pedig Thurzó György 
nevelője lett. Utódai között több evangelikus lelkész ta-
lálható. (Bartholomaeides : Memoriae hungarorum. . . . 
Pest, 1817. 71. 1.) Tehát B. András pártfogoltjának ösz-
szes életrajzi adatai lutheránus helyekkel és személyek-
kel vannak összefüggésben. Azután pedig Balassa Meny-
hért 1594-ben küldé Schmidelius Györgyöt Wittenbergbe. 
Ez is születése helyén, azaz Breznón kezdett tanulni, 
onnan Galgócra ment Sartoríus György keze alá. Azután 

j még Trencsénben Sartorius Jeremiás s Iglón Golcz 



Joachim tanították. Később trencséni tanító lett, ahon 
nan Wittenbergbe küldetett. Itt érte Melichius Sámuel 
meghívása a másodlelkészségre, amit ő el is fogadott s 
felszenteltette magát Hunnius Egyed által (Bartholomaei-
des 97—98. 1.) Gondolom, a lutheránusokra emlékeztető 
adatok ily sokaságából talán szabad következtetnem, 
hogy úgy B. Menyhért, mint B. András és valószínűleg 
a többi Balassa is kiváló vonzalmat tanúsítottak a Luther 
követői iránt. 

(Vége köv.) Zoványi Jenő'. 

K Ü L F Ö L D . 
Dr. Schlottmann Konstantin. A halle-wittenbergi 

egyetem theologiai fakultását jelentékeny veszteség érte 
Schlottmann tanárnak mult hó 8-án bekövetkezett hir-
telen halálával, mely fakultásnak több mint 20 éven 
át legbuzgóbb s legkitűnőbb tanerői közé tartozott . 

E nagynevű hittudós és orientalista 1819 ben West-
pháliának Minden nevű városában született. Tanult saját 
szülővárosának gymnasiumában, a berlini egyetemen, majd 
a wittenbergi gyakorlati lelkészi seminariumon, a hol az 
intézetnek tudós vezetőjével, Heubnerrel, a Büchner-féle 
bibliai concordanciátiak átdolgozójával, a lehető legben-
sőbb érintkezésben állott. Hálás szívvel gyakrabban ál-
dotta tanítványai előtt is ennek emlékét. A semináriu-
mot elhagyva, Berlinben a vallástörténeti és sémita 
stúdiumnak szentelte idejét. Neander, a jeles berlini 
egyháztörténész felismervén az ifjúban azt, hogy az el-
méleti ismeretek iránti kitűnő képessége az akad. tanári 
működésre kiváló mértékben képesíti, arra ösztönözte 
Schlottmannt, hogy az akad. pályát válaszsza. A miért 
is Neander tanácsát követve tanulmányainak határozot-
tabb irányt adott, s a theol. lic. vizsgának fényes lete-
vése után 1847-ben magántanári minőségben a berlini 
egyetemen telepedett le, a hol az ó szövetségi tudomá-
nyokról tartott előadást. A héber nyelvnek teljes meg-
értése céljából elsajátította a syr és arabs nyelveket is, 
s a phoeniciai és moabita feliratoknak későbbi sikeres 
megoldása és magyarázata mutatja, mily jártassággal 
birt a sémita dialectusokban is. Akadémiai működésé-
nek első idejében (Berlin, 1851) kiadta Jób könyvéről 
írt szellemdús kommentárját s annak fordítását. Hogy 
pedig a keletnek más nyelvén is követhesse e jeles tan-
költeménynek analógiáit, megtanulta a sanskrit s az 
ó-persa nyelvet. Az 1848. forradalomnak legborzasztóbb 
jelenségeit élte át a porosz fővárosban, a melyekkel fér-
fiasan tudott szembeszállani. 

1850-ben követségi lelkésznek hivatott meg Kon-
stantin ápolyba, a hol az evangy. egyház fejlesztése körül 
nagy érdemeket szerzett magának. Innen nagyobb uta-
zásokat tett Kisázsiában, Palástinában és Görögország-
ban, tehát a keleti vallástörténet nagy problémáinak 
eme klasszikus országaiban, mi által még jobban elsajá-
tította a keleti nyelveket. Az új-görög, arabs s török 
nyelvet oly folyékonyan beszélte, hogy »a török ver-
búmról« szóló értekezése által magára vonta a kiváló 
keleti nyelvészek figyelmét is. » Samathrakes régiségeiről* 
szóló értekezése pedig — e szigeten tett utazásának 
gyümölcse — a berlini tudományos akadémia által lett 
méltatva. 

E közben a német és svájci egyetemek theolog. 
fakultásai is felismerték Schlottmann tudományos jelen-

') »I)ie Inschrift Eschmunazars*. Halle, 186S. s »Die Siegessáule 
Mesas.t Halle, 1870. 

tőségét. A Porta és Oroszország között kitört viszály 
folytán nem lévén a keleten biztonságban, 1855-ben a 
zürichi, 1859-ben pedig a bonni egyetemre hivatott meg 
tanárnak, mely egyetemeken nemcsak az ó-, hanem az 
új-szövetségi Írásmagyarázatról, sőt a rendszeres tu-
dományok köréből is tartott előadásokat. 1866-ban, a 
németek legnagyobb győzelmeinek napjaiban, a halle-
wittenbergi egyetemre, Hupjeld tanszékére hivatott meg, 
s mindnyájan, a kik Schlottmannt 20 évi tanári műkö-
dése alatt hallgattuk, csodáltuk tudományos ismeretei-
nek alaposságát, felfogásának önállóságát, meleg vallásos-
ságának leheletét, szellemének szabadságát s józan, egész-
séges bírálatát. Speciális szaktárgyai mellett rövid apologé-
tikai elnadásokat is tartott, a mire a görög s az újabb böl-
csészetnek alapos ismerete kiválóan képesítette. Mert többi 
között egyik legkitűnőbb ismerője volt Plató és Aristoteles 
bölcsészeiének. Legbehatóbb figyelemre méltatta az ó-szövet-
ségi kijelentés történetének egyes főkérdéseit, mi mellett 
előszeretettel foglalkozott a szelidlelkű Melanchtonnal, 2) a 
romantikus Straussal, főleg pedig Schleiermacherrel, kinek 
rendszere legkedvesebb problémáihoz tartozott. Akad. 
működésén kívül más téren is, u. m. a gyakorlati egy-
házi élet terén mint zsinati tag tűnt ki. Tagja , később 
titkára volt a keleti nyelvek társaságának. Majd 20 évig 
szakadatlanul dolgozott mint az eisenachi lelkészi és egy-
házkormányzati értekezlet által kinevezett bizottságnak 
tagja és elnöke, a Luther-biblia revidiálásán, mely nagy 
fáradsággal és pontos lelkiismeretességgel készült műnek 
megjelenéséhez egész irodalom fűződik, s a mely a hallei 
Erancke-féle árvaház Canstein-féle biblia-intézet nyomdá-
jában a Luther-jubileumi évben »Probebibeh cím alatt 
napvilágot látott. 3) Ezenfelül egyik legtevékenyebb tagja 
volt az »Evangyéliomi középpártnak*, s a »közvetítő theo-
logia* irányának, mely Beyschlag tanártársának »Deutsch-
Evang. Blátter« című jelesen szerkesztett tartalmas folyó-
iratában bírja a maga orgánumát, s a melynek értekez-
letein gyakran elnökölt. Végül egyik legszorgalmasabb 
munkatársa volt Riehm »Hand\vörterbuch des biblischen 
Alterthums* 1875—1884 című füzetes, majd 2 kötetes 
művének, melynek »Schrift und Schriftzeichen* című szak-

I értekezése valóban mintaszerűnek mondható. 

De más irányban is lelkesen közdölt az evangy. 
prot. keresztyénség szent ügyeért Egyik leglelkesebb s 
erősen fegyverkezett harcosa volt (.Jacobi tanártársával 
együtt) a protestantismusnak, s legbehatóbb ismerője a 
római egyházi irodalomnak. Szellemes tudományos vita-
iratai, a melyek »Anti-Windthorst* cím alatt az ultramon-
tánok sophismáival szemben a »Magdeburgische Zeitung* 
hasábjain jelentek meg, nagy gondot okoztak a Germaniá-
nak s a német ultramontán sajtónak általában. Klasszikus 
latinsággal irt, lélektanilag is érdekes utolsó (sajnos be-
fejezetlen) ^Erasmus redivivus« Halle, 1883 című műve, 
melynek 1882. húsvéti programmként kiadott s Jacobi 
által németre is lefordított II. fejezete »a vaticanismus 
ellen* a porosz képviselőházban 1883 márc. n . és 15-én 
Windthorst s a centrumpárt részéről heves megtámadta-
tásnak volt kitéve, s a mely szüzcikkeimből e b. lapok 
olvasói előtt is ismeretes 4) élesen védelmezi az evangy. 

2) »I)e Phil. Melanchtone reipublicae litterariae reformatore.* 
Bonn, 1860., s »De republ . litt. originibus.« Honn, '860. 

3) »Wider Kliephoth und Luthardt .* Halle, 1885. Gyűlölte >Die 
Vulgatenbeschránkheit der Kliephoth und Lu tha rdU s ugyancsak »I)ie 
allerjüngste Bilderstíirmerei der Bibelübersetzungsgebiets.« 

4) »Erasmus redivivus® s »A német lelkiismereti harc a vatica-
nismus ellen< e lapok 1882. folyamának 14. s 32. számában. A szer-
zőnek s a hallei theol. fakultásnak védelmére kelt Jacobi »Professor 
Schlot tmann, die Halleische Fakultat , . u. die Centrumparthei >11. kiad. 
Ha l le , 1883 című erős polemikus irányú mfívében. 



egyház érdekeit Róma tévelygései, uralomvágyai és el-
lenségeskedéseivel szemben. Az utóbbi években — mint 
irják — nagyon elkeserítette a kúria s a legnagyobb 
prot. állam közötti »átmeneti* kiegyezés. 

A szellemnek mélysége és alapossága jellemzi Schl. 
összes műveit. S e kitűnő gondolkodó és tudós mély 
vallásos hivő keresztyén, az ifjúság meleg barátja s nyája-
san leereszkedő lelkismeretes tanácsadója volt, a mint arról 
mi magyar theologusok is több izben személyesen meg-
győződtünk. Mély baráti viszony fejlődött ki közte s 
Riehm és Jakobi között, mely szoros baráti kötelék 
mintaképül szolgált a halle-wittenbergi egyet, theol. hall-
gatóságnak. 

Az ó szövetségi tanszék és irodalom sokáig fogja 
Schlottmann hiányát érezni. Áldjuk a nemes lelkű pro-
testáns harcos emlékét mi hálás magyar tanítványai is ! 
Béke hamvaira 1 — Dr. Szlávik Mátyás. 

A bulgáriai protestánsok helyzete. A szófiai német 
ev. protestánsok helyzetéről Grashoff Henry lelkész hoz-
zám intézett legközelebbi soraiban nem a legörvende-
tesebb dolgokról értesít, Az egyházat, mely csak a nyá-
ron alakult meg teljesen, úgy a német kormány, mint a 
porosz tartományegyház még ma is a legmostohább bá-
násmódban részesíti, még pedig tisztán politikai indokok-
ból. E tényt az a körülmény világítja meg, a melyen a 
szófiai prot. egyház ép a mult napokban ment át. Nem 
elég, hogy az iskolától meg van tagadva az erkölcsi és 
anyagi támogatás, most már a prot. gyülekezet ügye 
is — legalább egyelőre — el van ejtve és cserben hagyva. 
Mint már a b. lapok más helyén is — közvetlen sze-
mélyes tapasztalataim alapján — jeleztem, a szófiai né-
met gyülekezet a porosz evangy. prot. tartományegy-
ház kötelékébe való fölvétele iránt tette meg a szükséges 
intézkedéseket, s az azon fölvétel'el járó kötelezettségeknek 
teljesen alávetette magát. Nevezetesen az újonnan meg-
alakult egyház szervezetét a porosz egyházrendezet alap-
jaira fektette, az istentiszteleten s az egyes hivatalos egyházi 
cselekményeknél & porosz Agendát használja, az általános 
egyházi imában vasárnapról vasárnapra a német császári 
házért imádkozik, az egyházi alapszabályokon megtette 
a papválasztás, felügyeleti jog stb.-re vonatkozólag a 
porosz »Oberkirchenrath* által megkivánt módosításokat, 
úgy hogy tényleg ma a szófiai német prot. egyház — a 
mostoha politikai viszonyok dacára is — megalakultnak 
tekinthető, mert van temploma, iskolája, papja és paplaka. 
S mindennek dacára megtagadja az » Oberkirchenrath* 
nevezett egyháznak a porosz tartományegyházba való 
fölvételét, a midőn legközelebbi átiratában a szófiai egy-
ház sürgős kérelmére tagadó végzést hozott, s tagadó 
válaszát azzal indokolja: »nach Rücksprache mit dem 
Auswartigen Amt in Rücksicht auf die gegenwartige po-
litische Lage.* Az »Oberkirchenrath« tehát föláldozza a 
szófiai német prot. egyház biztos alapokon, az evangyéliom 
alapján szilárdan álló ügyét a változó jellegű politikai 
irodalomnak és szempontoknak! E mellett a tagadó vá-
lasznak ridegségét némileg enyhítve kilátásba helyezi, 
hogy a szófiai egyház ügyében nevezett Oberkirchenrath 
»wei de, wenn nicht eher, so doch in Jahresfrist die Ver-
handlungen wieder aufnehmen.* 

E g y időre tehát az egyház erkölcsi és anyagi tá-
mogatás nélkül áll, pedig a romániai német protestánsok 
általában véve a porosz tartományegyház támogatása és 
védnöksége alatt állanak. A német generálconsulátusnak 
támogatását hasonlóan sem mint »gyülekezet*, sem mint 
»iskola« nem bírja, s az »Oberkirchenrath* tagadó vála-
szának anyagilag véve a jővőre nézve az a jelentősége 
van, hogy a szófiai protestánsok Berlinből semmi anyagi 

támogatásra sem számíthatnak, a mi az egyház jelen hely-
zetére nézve annál súlyosabb, mivel br. Thielmann Darm-
stadtba való áthelyezése folytán évi iooo franknyi ado-
mánya a jövő évre elesik, a mi jelentékeny összeg egy 
154 lélekből álló gyülekezetnek budgetjében, már pedig 
az egyháznak évi 9000 franknyi (»lev«) kiadásra van 
szüksége, a mit a jövőre nézve saját erejéből előterem-
teni nem képes. 

Pedig e gyülekezet — a mi engem meglepett — 
erején felül áldoz saját céljaira. Igy p. o. Iíeberle, egy-
házfelügyelő s az ottomán vasutaknak főigazgatója, évi 
ezer frankkal járul a gyülekezet szükségleteinek fedezé-
séhez, s e mellett végzi — harmoniumon — az orgonista 
teendőket. Sokban mozdítja elő a gyülekezet anyagi és 
szellemi erejét derék jegyzője, Kobitzsch mérnök is, s a 
többi gyülekezeti tagok (magyarjaink) sem maradnak el 
az áldozatkészségben. Az egyházi cselekvényekért alap-
szabá ly i ig megállapított s tó Iák (és tandíjak) is igen nagy 
mértékben veszik igénybe a gyülekezet anyagi erejét. 
De ha mindezek dacára némely német vagy osztrák-
magyar egyházi egyletektől vagy magán részről nem 
jő segítség, mely hivatalos részről legalább egyelőre 
teljesen meg van tagadva, akkor előreláthatólag a máris 
szép virágzásnak indult szófiai német prot. egyház és 
iskola ügye, s ezzel a bulgáriai protestantismus iigye 
általában újból hanyatlásnak néz elébe, mint a szlivnicai 
hős bukása utáni időben. Valóban itt is áll az : »bis dat, 
qui cito datl* 

A jelen évre a Gusztáv-Adolf egylet sem segélyezte 
a szófiai gyülekezetet, azonban legalább kilátásba van 
helyezve, hogy a legközelebbi évben nagyobb adomány-
ban fogja részesíteni, a mi azonban korántsem lesz ele-
gendő a gyülekezet évi szükségleteinek fedezésére, vagy 
pláne anyagi helyzetének teljes javítására. 

Azok az aggodalmak, a melyektől a szófiai német 
protestánsok a templomi épület ügyében a bolgár kor-
mány s az új fejedelem részéről tartottak, s a melyekről 
e lapok más helyén is megemlékeztem, szerencsére nem 
teljesedtek be. Hogy Ferdinánd fejedelem 2 pátert vitt 
volna magával, a mi oly mély gondolkodóba ejtette a 
szófiai német és bulgárai nemzeti protestánsokat, nem 
bizonyult be valónak, s egyszerűen római ráfogásnál 
egyébnek nem vehető. Grashoff lelkész előtt te'jes ha-
tározottsággal jelentette ki legközelebb egy privátaudi-
entián a nemesen gondolkodó, s az európai diplomatia 
által »kitagadott* fejedelem, hogy sem neki, sem pedig 
a bolgár kormánynak esze ágában sincs a nemeslelkű 
prot. Sándor fejedelem által épített csinos prot. templomot 
elvenni, vagy a protestánsokat háborgatni, a mit külön-
ben a fejedelem a portához intézett tirnovai jegyzékében 
is kijelentett, s a mire a berlini szerződés egyik pontja 
is kötelező. A lehető legmegnyugtatóbb biztatásokkal 
bocsátotta el a lelkészt, s e részben — hála istennek ! 
— nincs a szófiai prot. gyülekezetnek, Tszanoff bolgár 
nemzeti gyülekezetét is beleértve, mitől tartani. 

A gyülekezeti élet a csekély kilátások dacára is a 
mustármag módjára örvendetesen halad, s az iskola is 
szép fejlődésnek indul. A fáradhatatlan lelkész 7 g y e r -
mekkel kezdte meg e nyáron a tanítást, s ma már 24-en 

I járnak a német consui. épülettel szemben az új városrész-
ben bérelt szép iskolai helyiségbe. Külön tanítóról az 
anyagi eszközök hiányában egyelőre szó sem lehet, azon-
ban a lelkész sokoldalú elfoglaltsága dacára is — oly 
missziói ponton ez természetes — a legnagyobb buzgó 
sággal, önodaadással — s ha szabad az iskolás gyerme-
kek létszámából is következtetni — sikerrel és elisme-
réssel végzi a tanítói teendőket, a mire a német (és ma 



gyar) prot. egyház-tagok buzgósága és önzetlen fárado-
zása ösztönzi és lelkesíti. Ily buzgó gyülekezetnek ha-
tározattan van léjtoga és jövője ! Szorultabb viszonyok 
között is boldog és megjutalmazott az oly lelkész, kinek 
nehéz de nemes hivatásában ily derék, buzgó s valódi 
protestáns munkatársai vannak ! S istennek áldása kiséri 
az ily gyülekezetet, tehát sursum corda ! — Dr. Szlá-
vik Mátyás, theol. tanár Eperjesen. 

I R O D A L O M . 
A Nemzeti Nőnevelés" című havi folyóiratból 

Sebestyén Gyula szerkesztésében a novemberi füzet (IX.) 
a következő érdekes tartalommal jelent m e g : »Magasabb 
fokú leányiskoláink reformja« Sebestyén Gyulától, befejező 
közlemény; »A leánynevelés eszménye* Fehnéry Lajostól, 
melyben a párisi Racine lyceum megnyitásán tartott két 
beszédet közli, Spuller közokt miniszterét és Gréard aka-
démiai vicedirektorét a nőnevelés ügyében. Brósz Lujza 
»Leányiskoláink és az iskolai takarékpénztárak* címmel 
ír kisebb elmefuttatást. Feleky József sa j tó alatt levő mun-
kájából közöl mutatványt, mely műre az előfizetési felhí-
vást mi is közöltük (»A nő tényleges rendeltetése*), s 
mely e mutatvány után kiválóan érdekesnek ígérkezik. Az 
»Irodalom* rovatban Komáromy Lajos kedvező bírálattal 
ismerteti dr, Szánthó Kálmán »Irály- és költészettanát* 
és »Olvasókönyvét* ; —n dr. Márki Sándor földrajzát és 
dr. Mangold magyarok történténetét stb. A folyóirat 
előfizetesi ára egész évre 2 frt. 

A keresztyénség védelme, Első rész. Apologetikai 
előadások a keresztyénség alapigazságairól. Tartot ta Lip-
csében az 1864. év telén Dr. Lutharát Kristóf Ernő 
lipcsei hittanár. A tizedik javított kiadás után németből 
magyarra fordította Csiky Lajos debreceni ev. ref. theol. 
tanár. A becses mű a Konig Rudolf által szerkesztett 
»Vallásos iratok magyar nyelven* című vállalatban je-
lent meg. Ara 1 frt. Örömmel jelezzük a kiváló apologeta 
művének nyelvünkön való megjelenését s Örülünk, hogy 
oly jeles toll fordításábin kagtuk, minő Csiky Lajosé. 
Addig is, míg alkalmunk lesz részletes áttanulmányozás 
után bővebb ismertetést adni a műről, a legmelegebben 
ajánljuk azt t. olvasóink b. figyelmébe. Luthardt oly él-
vezetesen, könnyen ir s oly világos és mélyen vallásos 
a maga fejtegetéseiben, hogy egész lelki gyönörűséggel 
foglalkozhatunk művével. Másfelől — a mint fordító igen 
helyesen jegyzi meg előszavában — theologiai irodal-
munkban egy régen érzett hiányt is pótolni van hivatva 
a most megjelent munka. Szerző erős positiv hite vajha 
építőleg hatna nálunk ís. 

A vallástanítás reformja a nép- és vasárnapi 
iskolákban. Ké t értekezés. í r t ák : Kelemen Albert és 
Ürmösi Kálmán. Kölönlenyomat a »Keresztyén Magvető* 
26. évfolyamából. A »Dávid Ferencz« egylet kiadványa. 
Bolti ára 20 kr. Az egylet tagjának 10 kr. »A népis-
kolai vallástanítás jelen állása és célszerű reformjá«-ról 
Kelemen Albert értekezik. Rövid történeti átpillantás után 
a vallástanításnak jelenét ismerteti, a mint az Angliában, 
Németországban és hazánkban gyakoroltatik. A teendő 
javitá' okra vonatkozólag positiv javaslatokat ad s sürgeti, 
hogy »vét essék fel a lelkész-növendékek tantárgyai közé 
a neveléstan különös tekintettel a népiskolai vallástanítás 
módszerére ; a seminariumokban is tanítsa a vallástanár a 
népiskolai vallástanítás módszerét és a népiskola hat első 
osztályaban tanítsa a vallást a rendes unitárius tanító, 
ilyennek nem léte esetében a lelkész. A konfirmatio tétes-
sék a lelkészek kötelességévé. Mozgalom indítandó az 

iránt, hogy a népiskolai vallástanítás országosan a rendes 
népiskolai tanítókra bízassék felekezeti különbség nélküli 
stb. Ha teljesen közönyös, minden felekezeti jelleg nél-
kül való s pusztán az egész vallást a rationalisticus és 
conventionalis erkölcsiségben kereső embereket akarunk 
nevelni, hát Kelemen Albert e legutóbbi propositiója 
lesz a legjobb eszköz kétségtelenül! Csodá'juk, hogy 
még csak meg sem csillagozta a szerkesztőség; úgy lát-
szik az is elfogadta. No mi nem kérünk belőle 1 S úgy 
hisszük maga az unitárismus sem, mely különösen az 
utóbbi években oly erősen kifejezi minden dolgában a 
maga felekezeti jellegét. Es ez nem is lehet másként. 
A mely felekezet lemond épen felekezeti jellegéről, az 
önmaga iránt vesztette el bizalmát s ha mi magunk nem 
bízunk magunkban, miként bízhassanak mások bennünk ? 
Ürmösi Kálmán ama kérdést veti fel, hogy »a nyári 
vallástanítás fentartható-e jelenlegi alakjában ? S ha nem, 
mikép lenne a célnak megfelelőleg reformálandó ?« Ismer-
teti a nyári vasárnapi vallástanításnak állapotát egyház-
körönként s ama szomorú tapasztalatnak ad kifejezést, 
hngy e tanítás egy vagy más ok miatt nem kielégítő az 
egész unit. egyházban, sőt a semminél csak valamivel 
több. Azután ennek okait vizsgálja s úgy találja, hogy 
az ezen tanításra vonatkozó rendeletek és határozatok 
nem lettek megtartva s hogy nincs e tanításoknál egyön-
tetűség és nincsenek hozzá való segédkönyvek. Sok szép 
vallásos gondolat és buzgóság nyert kifejezést ez érte-
kezésben és azt kivánja szerző, hogy gondoskodjanak 
jó segédkönyvekről, hogy e tanítást végezzék mindenütt 
a papok, mondassék ki, hogy a növendékek kötelezett-
sége hány éves korukban kezdődik és meddig tart, hogy 
a mulasztók miként kényszeríttessenek a megjelenésre 
s minő büntetés alá essenek és végül hogy a kitartók 
részesíttessenek jutalomban. Ezek volnának szerző reform 
gondolatai. A két utóbbi kivételével elég egészségesek. 
Unitárusoknak vannak ez értekezések irva ; de talán mi 
is tanulhatnánk belőlük ? Figyelelemreméltók. K. B. 

Bornemisza Péter dunavidéki első ref. püspök 
élete és munkái. Irta Thuri Etele soproni ev. ref. lel-
kész. Felolvastatott Székesfehérváron a dunántúli ev. ref. 
egyházkerületi lelkészi értekezleten 1887 julius 3-án. Az 
5 r lapra terjedő füzetet Dr. Arenstein Józsefnek aján-
lotta szerzője. Önnálló füzetben jelent most meg az a sok 
érdekes adatot magában foglaló tanulmány, mely lapunk-
ban közöltetett s a mely élénk eszmecserére is szolgált 
a szerző és a Zoványi Jenő között. A szorgalmas ku-
tató, ki egyházunk múltjában búvárkodik s ama régi 
idők homályára kiván némi fényt deríteni, ez újabb ta-
nulmányával is egyháztörténetünk hivatott munkásának 
mutatta magát és elég történet-criticai érzéket tanúsít a 
mult eseményeinek felfogásában és feldolgozásában. Ajánl-
juk a munkát a megérdemlett figyelemre. Ára ? 

Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) kiadásában 
napvilágot látott új könyvek: Természetrajz elemei a 
középtanodák és polgári iskolák alsó osztályainak hasz-
nálatára írta Pap János főgymnasiumi igazgató. I-ső rész. 
Állattan. 5-ik jav. kiadás. Ara 50 kr. — A . Kuttner, 
M. Mayer : Erster Unterricht in der Natúrgeschichte. 
Durchgesehen von Wilhelm Suppan, 7-ik jav. kiadás, 
57 képpel. Ára kötve 36 kr. — Gazdasági és kertészeti 
füzetek. Irta Dobóczky Lajos. 2-ik, újonnan átdolgozott 
kiadás. II. és IV-ik füzet, az elemi népiskolák V., Vl-ik 
és ismétlő osztályainak használatára. Egy-egy füzet ára 
18 kr. — Ipariskolai olvasókönyv. Az elsőfokú ipariskolák 
I. évfolyama számára szerkesztette dr. Gyulay Béla, 2-ik, 
a minisztérium hivatalos bírálata alapján javított kiadás. 
Ara fűzve 44 kr, kötve 50 kr. — Számtan az alsófokú 



iparos iskolák számára. A legújabb miniszteri tanterv 
alapján a kolozsvári ipariskolák felügyelő bizottsága meg-
bízásából írta dr. Veress Vilmos, a kolozsvári kereske-
delmi akadémia tanára. I. füzet, az első osztály; Il-ik 
füzet a második osztály számára. Egy-egy füzet ára 
kötve 30 kr. — Szabolcsmegye közigazgatási térképe. 
Hivatalos adatok alapján rajzolta Hátsek Ignác, ma-
gyar királyi térképész. 3-ik, színnyomatú kiadás; mér-
ték : 1 : 500,000 Ára 30 kr. 

„Halotti beszédek és imák'' cimű műre hirdetnek 
előfizetést Kupai Dénes runyai ref. lelkész mint szerző 
és Ferenczi Bernát mint kiadó. A kiadandó beszédek 
és imák — mondja a felhívás — az újabb időben szokásba 
jött temetési modorban vannak írva, t. Í. alkalomszerű 
beszéd, bezárva imával. A beszédeket Mitrovics Gyula 
előzetesen átnézvén, róluk »kedvezően, elismeréssel nyi-
latkozott s megjelenésüket a prot. egyházi irodalom 
mezején nyereségnek tartja.* A mű december hó végén 
jelenik meg, előfizetési ára 1 frt, mely a kiadóhoz kül-
dendő Miskolczra. 

Rath Mór kiadásaban épen most jelentek m e g : 
Shakspere színmüvei. Fordít ják többen. Jegyzetekkel el-
látta Csiky Gergely. 32-ik és 33-ik füzet: III. Richárd 
király. Egy-egy füzet ára 40 kr. Arany János balladái. 
Iskolai kiadás. Ara fűzve 40 kr. — Arany János hátra-
hagyott iratai és levelezése. 12-ik, 13-ik és 14-ik fűzet. 
Egy-egy fűzet ára 40 kr. Az utolsó füzetben mái-
kezdetét veszi a költő leveleinek közlése, melyhez 
számos mű-melléklet van csatolva. Ilyenek a költő két 
arcképe; az egyik alatt e versecske, 1880-ból: 

Melyik ta 'ál? 

Hogy melyik arcképem választom rajzai közzó'l? 
Fényképíró úr! a botos és kalapost. 

Mint maradó vendég, ul s áll a többi nyugodtan, 
Menni csak egy készül: útja van, ez leszek éti ! 

A többi képek közül megemlítjük még Arany nagy-
kőrösi lakházának, Arany János szülőházának, Szalonta 
főterének képmását. Az utóbbi alatt e sorok olvashatók: 

Szülőhelyem Szalonta, 
Nem sziilt engem szalonba, 
Azért vágyom naponta, 
Kunyhóba és vadonba. 

A Fraklin-társulat kiadásában legújabban a követ-
kező tan- és segédkönyvek jelentek meg : Irály- és köl-
tészettan polgári és felsőbb leányiskolák használatára. 
Irta Dr. Szántó Kálmán. Ara 40 kr. — Olvasókönyv az 
irály- és költészettanhoz polgári és felsőbb leányiskolák 
használatára. Tárgyi és nyelvi magyarázatokkal ellátva 
kidolgozta dr. Szántó Kálmán. Ára 1 frt 20 krajcár. — 
Dr. Holzweiszig Frigyes rövid latin nyelvtana az egyes 
osztályok tananyagának megjelölésével a gymnázium min-
denik osztálya számára, leordította és magyar iskolákhoz 
alkalmazta Székely Ferenc. Ara 1 frt 60 krajcár. — 
Dr. Holzweiszig Fr. latin gyakorlókönyv az első osztály szá-
mára. Fordította, latin-magyar és magyar-latin szótárral 
ellátta Székely Ferenc. Ára 1 frt. — Vörösmarty Mihály: 
A két szomszédvár. Regényes költői elbeszélés négy ének-
ben. Magyarázta Vozári Gyula, gymná/iumi tanár. Ara 
50 kr. —• Egmont. Ein Trauerspiel von J. W. von 
Goethe. Bevezetéssel és magyarázó jegyzetekkel ellátta 
Dr. Bauer Simon, állami főreáliskolai tanár. Ára 60 kr. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hírek. Bakó Imre fehérvár-csurgói lel-

készt a mezőföldi egyházmegyében fekvő sió-hidvégi ev. 
reform, egyház lelkipásztorává választották. — Ifj. Jákóy 
Pál inotai lelkész a hajmáskéri ref. egyház (veszprémi 
egyházmegye) lelkészévé választatott. — Zoltáni Elek lécz-
falvi lelkész az egyházmegye legutóbbi közgyűlésén kézdi 
esperessé választatott; elődje Szini János 27 évig viselte 
az esperesi hivatalt s most hajlott korára való tekintet-
ből lépett vissza. 

* A budai ref. egyház helyi bizottsága f. hó 8-án 
ünnepélyes ülést tartott. A volt világi elnök lemondása 
folytán f. hó 7-én nagy lelkesedéssel dr. Darányi Ignácot, 
közéletünk ez ismert nevű jelesét, országgyűlési képvise-
lőt s a pesti ref. egyháztanács tevékeny tagját válasz-
totta elnökké. Egy négy tagú küldöttség ment azonnal 
az új elnökhöz, felkérni őt e tiszt elfogadására s ő en-
gedve a közbizalomnak kinyilvánítá, hogy egyházát 
mindenkor kész szívvel szolgálja s az elnökséget elfogadja. 
F. hó 8-án a bizottság folytatólagos ülést tartott, melyen 
az új elnök emelkedett s egyháziasságot sugárzó beszéd-
del foglalta el elnöki székét, miután őt előbb a volt vi-
lági elnök, Borosnyay Oszkár, majd az egyházi elnök, 
Kontra János s. lelkész üdvözölték. Szívből örvendünk 
a budai egyházi bizottság e szerencsés választásán ! 
Dr. Darányi Ignác, a Budán lakó s vallásosságáról és 
áldozatkés?ségéről jól ismert Darányi-család e kiváló 
tagja, kétségkívül legilletékesebb arra, hogy e szépen kez-
dődött egyházi mozgalom élére álljon s azt célra vezesse. 
A volt elnöknek, ki kezdettől fogva buzgón vezette e 
mozgalmat, szintén küldöttség tolmácsolta a bizottság 
háláját és köszönetét, mit különben jegyzőkönyvileg is 
megörökíteni határozott. Ugyan ez ülésen a bizottság-
ismert buzgalmú pénztárnoka — Szőts Albert — engedve 
a bizottság kérésének, újból átvette a pénztár kezelését, 
melyről sok elfoglaltatása miatt ezelőtt egy hóval le-
mondott. 

* Püspöki látogatás a nagy-kőrösi ev. ref. tanin-
iníézetekben. Nagy-Kőrösről írják lapunknak: főtiszt, 
és mlgos Szász Károly püspök úr dec. 4-kén, esti 10 óra 
után szállott ki Nagy-Kőrösre, a főgymnasium és tanító-
képezde meglátogatása védett, nt . Adám Kálmán kecs-
keméti egyházmegyei esperes úr társaságában. Az indó-
háznál fogadták: a lelkész-elnök, a fő- és helyettes 
főgondnok s a két intézet igazgatója. Dec. 5-dikén — 
hétfőn — reggel fogadta a két igazgató-tanács, Nagy-
Kőrös város és a két tanár tisztelgését s az egyes fő-
gymnasiumi osztályok meglátogatására indult. Mégha'1-
gatta úgy az ifjak feleletét, mint az egyes tanárok 
magyarázatait. Ézt folytatta hétfőn délután és kedden 
délelőtt is. Kedden dec. 6-ikán délután a tanító-képez-
débe jött s meghallgatta az igazgató és a tanárok ma-
gyarázatait, az ifjak feleletét, a gyakorlóiskolatanító és két 
ifjú tanítását a gyakorlóiskolában. Szerdán dec. 7-ikén 
d. e. tanácskozott az ígazgató-tanácscsal; d. u. pedig a 
tanári testülettel s megtekintette a szertárakat s a főgym-
nasiumi isk. közigazgatást mutató könyveket s naplókat s 
mindkét intézetet illetőleg megelégedésének adott kife-
jezést. Még pedig : ugy a tanároknak az előadási órákon 
tapasztalt működésével, mint az iskola rendjével, a ta-
nítványok fegyelmezésével és szorgalmával a legteljesebb 
mértékben meg volt elégedve. Jól eső s teljesen őszinte 
örömmel nyilvánítja ki — mondá — hogy a körösi fő-
gymnasium az általa ismert középiskoláknak mindenesetre 
elsők közé tartozik s ezt, mint az intézet főfelügyeletével 



ez idő szerint megbízott, hivatalosan és őszinte örömmel 
fogja tudomásul hozni az egyházkerületi közgyűlésen. Az 
a körülmény pedig, hogy az intézet tanári kara nagyobb 
részt fiatal erőkből áll, még megnyugtatóbb garantia 
arra, hogy az intézet a jövőben is megfelel azon vára-
kozásnak, melyet ő eddig is táplált iránta. Hasonló 
szellemben nyilatkozott ő méltósága kedden este a prae-
parandiáX illetőleg is, midőn attól elbúcsúzott. Az itt 
múlatás ideje alatt, hétfőn nt. Kovács Lajos lelkész úr 
házánál, kinek a mlgos püspök úr vendége volt, vala 
kisebbkörű, de igen kedélyes ebéd; kedden délben a 
városi szállodában, Inárcsi Farkas Elek főgondnok úr 
adott ő mlga tiszteletére fényes ebédet. Ugyanakkor 
este Ádám László polgármester úr házánál volt estély ; 
szerdán délben pedig a két tanári testület vendége vala 
a mlgos püspök úr s a nt. esperes úr és a helyi elöl-
járóság fejei. Pohár-köszöntőkben nem volt hiány s ezek 
között ő mlga köszöntői különösen kiemelkedtek. Szer-
dán este, IO óra után tovább utaztak Kecskemét felé a 
kedves vendégek, kiktől Kovács Lajos lelkész úr, a két 
igazgató, több tanár stb. szívélyesen búcsúztak el, tár-
saik nevében is. 

* Borsody József emléke. A simonyi-darnyai 
egyesült ev. ref. egyház 1887. dec. 4-én egy igen szép s 
kegyeletes ünnepélyt rendezett, melyen 1886. íebr. 14-én 
elhunyt nagynevű lelkészének, Borsody Józsefnek, az 
örökbecsű imák írójának emlékét újította meg, Az ünne-
pély dec. 4 én délelőtt 10 óra után rendes isteni tiszte-
lettel vette kezdetét, melyre az egyesült egyház hívei, 
nem- és korkülönbség nélkül oly számosan gyűltek össze, 
hogy a templom alig volt képes őket befogadni. Jelen 
volt az elhunytnak özvegye s szomszéd hivataltársa s 
barátja, Tóth Sámuel serkei lelkész is. A helybeli dalárda 
szép öszhangzatos éneke után Osváth István, az ünnepelt 
utódja lépett a szószékbe s megható ima után Féld. X. r. 
7. v. felett, az igaznak emlékezete áldott, tartott felemelő 
emlékbeszédet, melyben Borsody Józsefnek szellemi képét 
állította a hallgatók elé. Az alapgondolat az volt, hogy : 
áldott a szívekben az ö emlékezete, a ki i-ször mint ember : 
nemesen élt s mélyen szeretett; 2-szor mint lelkipász-
tor : buzgón tanított s híven őrködött, 3-szor mint egy-
házi iró, dicsőségben élt s halhatatlanná lett. A klaszi-
kus-szépségű beszéd, melynek közrebocsátásával egy 
drága gyöngygyei ajándékozná meg szerző irodalmun-
kat, nagy hatást tett a hallgatók szívében. Hallgatása 
alatt erősen éreztem egy nagy prédikátor ama szavainak 
igazságát, hogy%semmi sincs vonzóbb, lélek- és kedély-
képzőbb, mint az emlékbeszédek. A morál hidegen hagy ; 
a morálprédikációk unalmasak; a tan csak a fejhez 

szól de ha az ige testet Ölt magára ; ha az, a mi 
jó, hús és vér alakjában lép élénk; ha az igazság meg-
személyesül : felmelegül a szív, megmozdul a képzelet s 
önkéntelenül is utánzásra buzdúl az akarat.« Templom 
után a gyülekezet kivonult a sírkertbe, hol Mészáros 
József segédlelkész tartott rövid beszédet, fejtegetve 
hogy élet van a sirok között is; mert azok, kik korukra 
hatással voltak; kik kortársaik előtt tűzoszlopként fénylet-
tek : szellemök, emlékük által elköltözésök után sem szűn-
nek meg munkálkodni az utódokban. Majd Gsizy Miklós 
tanító emlékezett meg az ünnepeltről, kiemelve, hogy az 
elhunyt a népnek atyja, vezére s tanítója volt. Végül az 
énekkar zendítette rá »Borúljatok le honfiak e szentelt 
sir feletti* kezdetű szép éneket, mely alatt a koszorúk 
az emléken elhelyeztettek. Ugyan ezen alkalommal, 
megkoszorúzták a hívek az ünnepelt elődjének, Kajáry 
Istvánnak s régebben elhunyt Csizy János tanítónak a 
sírját ís. — Mészáros József. 

* A mármaros-ugocsai egyházmegyéből irja la-
punk egyik barátja, hogy ott nov. 30-án a halmii és 
ordói körök egyesülve ének-egyletet és lelkészi értekez-
letet alakítottak- Az ének-egylet alakítása itt eze.őtt egy 
évvel hozatott szóba, az eszme buzgó lelkekre talált, 
az alapszabályokat örömmel fogadta és erősítette meg 
az e. m. gyűlés s most tanítókból és lelkészekből meg-
alakult és már darabokat is tanulgatott. A lelkészi érte-
kezletet csak szervezni kellett, mert ilyenforma egyesület 
a már.-ugocsai e. megyében a régebbi időben is volt. 
Mint »hegyi tractus«, az egyházmegyei gyűlésnek minden 
fontosabb tárgyát megvitatta s legtöbbször úgy diilt az 
el, ahogy ez a szövetkezet előre megállapította. A kö-
zelebbi években a »hegyi tractus« megszűnt, de azért 
a lelkészek tartottak összejöveteleket, melyeken tudo-
mányos felolvasások is voltak. Most annyiban változott 
a lelkészi összejövetelek iigye, hogy tisztviselőket vá-
lasztánk, mert ilyenek előbb nem voltak. Választatott 
elnök, alelnök és jegyző. Az alelnök titkár is, mert az 
értekezlet feladatául tűzte ki azt is, hogy a tagok önálló 
egyházi munkáit megbírálja; a titkár lesz a közvetítő. 
Ezen alakuló gyűlésen is volt annyi tárgy, hogy a kö-
vetkező gyűlésre is maradt. Olvastatott egy értekezés, 
mely a lelkészi értekezletek feladatáról szólott ; egy má-
sik tárgy volt a konventi képviselők választásának itt 
folytonosén izgató és pártokat alakító kérdése. A már.-
ugocsai egyházmegye lelkészeinek nagy többsége azon 
nézetet vallja, melyszerint önkormányzatunkból kifolyó-
lag a konventi képviselőket a presbyteriumok válaszszák. 
Az értekezlet tagjai most is ezt hangsúlyozták. Majd 

j casuisticus kérdések felett folyt a vita. Jól esett a baráti 
összejövetel, mindenki lelki felfrissülést talált és nyert 
az eszmecserékben. Meg kell említenem, hogy mindkét 
egylet elnöke nt. Csernák István esperes úr. 

* A szlavonországi ref. misszió egyik nem régen 
szervezett körének központján, Uj-Banovcén a reformá-
tusok és ágostai evangélikusok közt történt szakadás 
folytán külön imaház és iskola szükségeltetvén, Szalay 
József nagy-becskereki lelkész úr példája s az elért szép 
eredmény által buzdítva, kisebb körben, a bácsmegyei 
németajkú ref. egyházakban, miután a szlavóniai szór-
ványok ezeknek rajai, az építés javára gyűjtést rendezni 
én is megkisérlettem. Igaz, hogy a Közalap létesítése 
folytán a misszióra minden egyház áldozik s ezen gyűj-
tés első tekintetre a hívek adakozási készségével való 
visszaélésnek tűnik fel; de tekintetbe véve először, hogy 
a bácsmegyei németajkú ref. egyházak általában nagy 
jólétnek örvendenek, gazdagok, hogy hazafias, nemzeti 
célra ezek igen ritkán áldoztak ; tekintetbe véve azután, 
hogy a Szlavóniába költözöttek ősei a bácsmegyei egy-
házak építésében csak úgy buzgólkodtak, fáradtak, mint 
azok, kiknek utódai birtokában maradtak templomnak, 
iskolának, a teljes egyházi vagyonnak, s ezeknek nincs 
József császárjuk, ki őket segí tené: csak méltányos, hogy 
valamennyire segítsék ezeket, kiknek mindent újból kell 
előteremteniök. Arra is gondoltam, hogy a misszió meg-
ismertetésével egy kis erkölcsi haszon is háramlik az 
egyházakra, s ezután talán szívesebben fogják a domesz-
tikai kivetést fizetni, ha hallanak áldásairól. Eszmémet, 
melyet főtisztelendő püspök úr s az alsó-baranya-bácsi 
nagyt. esperes úr helyeslőleg vettek tudomásul, a nt. lel-
kész urak nagyobbára pártolták. A gyűjtést Új-Soóvén, 
Erdős József úr, előnyösen ismert munkás egyházi írónk 
egyházában kezdtem meg. Folyó évi szept. hó 1 r-ikén 
jelentem ott meg s végeztem a vasárnapi istenitisztele-
tet. Az ige hallgatására s ezzel kapcsolatban a missziói 
intézmény megismertetésére szép számmal gyűltek Össze 



s nagy figyelemmel hallgatták az előadást. Házalás ál-
tal talán 2—3-szor annyi is Összegyűlhetett volna, de 
én inkább kevesebbet óhajtottam önkéntes szívből, mint 
többet erkölcsi kényszer által. Kihirdettem, hogy ki, 
a mit adni óhajt, hozza a papházba. 

S hoztak is oda még azon délután 15 frt 20 kr t ; 
ehhez az egyház adott még 10 frtot s később odahoz-
tak még egyesek 3 frt 50 krajcárt. Összesen 28 forint 
70 krajcár. Második utam Torzsára vezetett, hol nt. Kár-
mán Pál egyházmegyénk volt esperese s köztiszteletben 
álló tanácsbirája fáradozása folytán, október 9-én ép oly 
szívesen fogadtak, mint Soóvén. Az elmúlt években val-
lott nagy károk dacára a lelkészi lakba még ugyanazon 
nap hoztak 53 frt 10 krajcárt, beleszámítva az egyháznak 
ro frtnyi adományát ; később még utánam küldetett 
4 frt 50 kr. Az összeredmény tehát 57 frt 60 kr. A 
feketehegyi magyar egyház német filiája volt még az, 
melyben nt. Szilády János — egyetemes ref. egyházunk 
egyik ékessége — egyh. ker. megyei tanácsbiró szíves 
hívására prédikáltam. Ezen szegény kis filia is szívesen 
adakozott az atyafiak szükségére. Az összeg 20 frt és 
30 kr. A többi egyházak nagyobb biztatására talán foly-
tatom még a gyűjtést Bács- és Tolnamegyében, de csak 
a jövő évben. Méltán említhetem itt még fel Machmer 
Fülöpnek a Banovcével határos Ivance puszta bérlőjének 
s a missziói egyház egyik buzgó tagjának 100 frtnyi 
adományát s Venetiáner Sándor rohrbachi (Oroszország) 
lelkész hazánkfia 25 rubelnyi gyűjtését a célba vett épí-
tésre. Fogadják a nt. lelkész urak s adományozók még 
innen is hálás köszönetünket. Utoljára említem fel, pedig 
e közleményt méltán be is vezethettem volna, azon a né-
metek között igazán ritka csaknem példátlan buzgalmat, 
melyet maguk a banovceiek az építésnél való kivetésnél 
s a teher felosztásánál mutattak. Ingó s ingatlan vagyo-
nuk század részét kötötték le s írták alá (nagyobbrészt 
már be is adták) az építésre 50 család (köztük csak mint-
egy 10 földes gazda) közel 1000 frtot ajánlt fel az épí-
tésre ! Az építésre előirányzo't összegből még sok hi-
ányzik, de még sem annyi, hogy tavaszszal meg ne 
kezdhetnők az építést — Isten nevében. S ha ezzel kezd-
jük meg, hisszük, hogy be is fejezhetjük nevének dicső-
ségére. Uj-Banovce, 1887. decz. I-én. — Keck Zsigmond, 
ref. missziói lelkész, 

* Elismerés az érdemnek. Rövid, de kegyeletes 
ünnepélynek volt színhelye a b.-diószegi kisded-óvoda 
nagyterme folyó hó 3-díka, mint Ferenc napja reggelén. 
Kisdedóvodánk egyik Maecenásának, gr. Zichy Ferenc 
ő excellentiájának jól eltalált arcképe ez" alkalommal 
adatott át az óvoda számára. Nyolc órakor megjelent 
az óvoda helyiségében megyei tanfelügyelő Sípos Orbán 
úr, hol már akkor a városi elöljáróság, s az óvodai fel-
ügyelő-bizottság egybegyűlve vala. Fél óra múlva meg-
érkeztek az uradalom helybeli kastélyából, megyei alis-
pán úr vezetése alatt, a megyei notabilitások, mintegy 
húszan, kik ez alkalomra, egyszersmind, a grófi uroda-
lomban évente rendeztetni szokott vadászatban részt 
venni jöttek ki a megye székhelyéről, s gyűltek egybe 
a vidékről. Tanfelügyelő úr egy, a megérkezett vendé-
gekhez intézett üdvözlő beszédben méltatván gr. Zichy 
Ferenc ő excellentiájának óvodánk iránt kezdettől 
fogva gyakorolt nemes szívűségét, körülbelül így foly-
tatta szavait : »hadd lássák — úgymond — a kisdedek, 
hadd véssék kitörölhetetlenül szívük táblájára, annak a 
jóltevő főúrnak nemes, szelid vonásait, ki nekik, s irán-
tuk, gyöngéd atyai gondoskodással, annyi ártatlan örö-
möt szerzett már, s annyiszor bebizonyította melegen 
érező szívének vonzalmát.® stb. Végül az ünnepelt arc-

képét leleplezve átadta »éljen«-ek közt az óvoda szá-
mára. E beszédre, városi, közigazgatasügyi jegyző ; Szabó 
János úr válaszolt, a tőle megszokott tartalmassággal 
köszönetet mondva úri vendégeink azon figyelméért, 
hogy óvodánkat, mint már más alkalommal, úgy ezúttal 
is, látogatásukkal megtisztelték. Majd a gyermekek szép 
éneke, s egy ügyes kis növendéknek a vendégekhez 
intézett, csinos verses mondókája következett, melynek 
végeztével, úgy a kisdedek elismerésreméltó vezetése, 
mint általában az óvodai belső rend, tisztaság és csín 
felett, a mi az óvodavezetőnő, Darvasy Róza kisasszony 
nem közönséges tehetsége és érdemére vall : teljes meg-
elégedését fejezvén ki megyei alispán úr, a rövid, de 
szép ünnepély véget ért. Adjon Isten több ily nemes 
szívű pártfogót, a hazai tan- és nevelés ügynek, mint 
gr. Zichy Ferenc ő excellentiája! — Molnár J. 

* Rövid hírek. Sántha Károly imádságos könyve, 
melyet a »Luther-Tártsaság« ad ki »Buzgóság Könyvet 
cím a 'at t , nem sokára elhagyja a sajtót. A munka, me-
lyet a Társaság bírálói j> egyházi irodalmunkra nézve igazi 
nyereségének mondanak, a közelgő ünnepekre, ha addig 
megjelenik, alkalmas ajándéknak ígérkezik. — Interpel-
latiót intéz Czelder Márton úrhoz Lapunk utján egy pá-
lyázó, azt kérdezvén tőle, hogy mi történt azon prédi-

| káció-pályázattal, melyet már egy éve kihirdetett, de 
eredményéről még mindig nem értesíté az érdekelte-
ket ? 1 . . . . — A vasárnapi iskolás gyermekek számára a 
budai jótékony nő-egylet ez évben is rendez karácsonyi 
ünnepélyt f. hó 17-én d. u. 3 órakor a budai torna-csar-
nokban — Krisztinaváros Horvát kert — melyre az ér-
deklődők ezennel meghivatnak. 

* Adakozás. Vághó Lajos kémesi reform, lelkész 
úr az általa a dunamelléki egyházkerületnek ajándékozott 
könyvek elszállíihatása végett készítetett ládák árát 

j 4 frt 35 frt, mely neki közgyűlési hatarozatnál fogva 
megtérítendő volt, főt. Szász Károly püspök úrhoz inté-
zett levelében a budapesti reform, theologiai Akadémia 
convictusára ajánlotta fel, s az mai napon köszönettel át 
is vétetett Budapesten, 1886. december 4 én. — Farkas 
József, igazgató. 

N E C R O L O G . 
Koiosy Elvira emlékezete. 

Szinte 200 évig hallgatott a szent költészet hárfája 
a magyar nők kezében s szívében, kétszáz éve nyugosz-
nak már: Massai Ágnes és Lilla, Dóczi Ilona és Zsuzsána, 
Ladoni Sára, Karsai Kata, kik két századdal ezelőtt a 
férfiakkal versenyeztek s nem ritkán felül is multák őket 
a szent költészet terén. 

A világi költészet mezején szép nevekkel találko-
zunk, de a Dávid hárfáját nem pengetik többé; dal 
zeng elég, de a legmagasabb szárnyalású hymnus nem 
találja meg dalnokát. Elaludt, bizony elaludt a magyar 
női szívekben a szent szikra, mintha megkeserült volna 
Hypocrene forrása, mely a múzsák szép éneklésére fa-
kadt fel, s a kí abból ivott, a művészet gyermekéül, 
Apolló fiául avattatott fel, s megszólaltak ajkain a köl-
tészet szent igéí! 

De íme 1883-ban a kecskeméti Katona-ünnepélyre 
hirdetett pályázaton egy óda kerül a többi közül elő, a 
pályabírák (az irodalom legjobb nevű férfiai) szinte csodál-
kozva ítélnék neki a pályakoszorút, ha a pályázati feltéte-
leknek megfelelő volna, de oly magas, oly mély s oly hosz-
szú, hogy ezek miatt a feltételül kitűzött »szavalásra al/cal-



mas« kívánalomnak nem felelhet meg, tehát első helyen 
nagy dicséretre méltattatik. A jeligés levél Kolosy Elvira 
nevet tárt elé. Ki ő ? — ezt kérdé mindenki — se híre. 
se neve; ki az, ki a nemzet első s legnagyobb dráma-
írójának életét, pályáját, hatását egy ódába önti, raj-
zolja, mesteri kezekkel vázolja, melyben »együtt mélység 
és magasság /« Úgy hogy a bíráló kitűnőségek mijd azt 
mondjak : Állottunk vizének mélységei f e l e t t ! . . . . a lelkes 
ifjúság megkoszorúzza, óh vajh, bele tettétek-e koporsó-
jába azt a nagy, szép koszorút ? 1 

A mély lelkületű, klasszikus műveltségű atya, ki 
Horác és Virgil örök szép költészetét ragyogtatá édes 
nyelvünkön, ékes magyar alakzatokban, ki magyarázgatá 
serdülő leánykájának a költők szépségeit, a költészettan 
alapvonalait, de mégis haragudott, ha rájött, hogy a kis 
Elvira verset próbált írni : megengedé, hogy leánykája 
a másik megdicsért óda szerzőjével, a kedves lelkületű 
Sántha Károlylyal a költészet mezejére lépjen, ki felis-
mervén a lányka mély vallásos kedélyét, a szent költé-
szet ép akkor munkába vett kertje felé írányzá lépteit. 
Ekkor jelent meg a IV. és VI. zsoltár e t. Lap hasáb-
jain, melyre mindnyájan azt mondottuk: mi ez ? még 
ilyen hangokat magyarúl nem hallánk 1 Sántha irá ne-
kem : barátom, kincset leltem, de nem tudok vele mit 
csinálni; olvastad azt a két zsoltárát ? te vagy a zsoltá-
rok napszámosa, neked adom, ápold ezt a szép lelket 
tovább ! Én felkerestem az édes atyát, s helyette lánya 
válaszolt, atyja engedélyét örömmel tudatván velem, ke-
véssel rá kiderült, hogy rokonok vagyunk, s teljes bi-
zalommal közlöttük egymással nézeteinket, szándékun-
kat. Én folyvást a biblia s különösen a zsoltárok olva-
sására ösztönözvén, ő szót fogadott, s hétről-hétre kül-
dötte hozzám a szebbnél-szebb zsoltárokat, s pár hó 
alatt annyira sajátjává tette küldött utasításaim szerint a 
magyar rythmus minden ízét, hogy valóban igaza volt 
az öreg Ballaginak, midőn 42-dik zsoltárára e megjegy-
zést tevé : »valóban nem tudjuk, a ragyogó magyar 
rythmust, vagy a bibliai ódon zamatot bámuljuk-e! ?« 

És itt kérdhetjük: mi adta az ő költészetének azt 
a sajátságos — mondhatnók még eddig senkinél, még, 
Sz. Molnár Albertnél sem tapasztalt bájt. Ne mondd 
azt nyájas olvasóm, hogy tán a zsoltárok atyját akarom 
valaki rovására alázni. Molnár Albert megkötve dolgoz-
hatott csak, ott volt előtte a francia schema, a sor- és 
szótag szám, neki küzdenie kellett — mint maga, 
mondja — a hosszú magyar igékkel, míg a zsoltárokat 
magyar zúbonyköntöskébe öltoztetheté. 

Elvira szabadon választá schemáit. Sztárai, Szká-
rosi, Arany, Petőfi, s a szebbnél szebb népdalok után ; 
de eltekintve a szabadságtól, mégis valami utánozhatlan 
báj lehelt költészetén. 

Mi okozta e bájt ? a közvetlenség édes olvasóm! 
Ott olvasgatá megbénult édes anyja zsolylye széke mel-
lett a zsoltárokat, azt a mély panaszt, mit a zsoltárból 
olvasott, hallá szegény anyja ajkairól szinte elhangzani, 
keserű meglátogattatásokat, miken Dávidnak keresztül 
kellett mennie, saját családján tapasztalnia, midőn atya, 
anya nélküli árva maradt. A zsoltárok panasza, fájdalma, 
keserűsége lesz az O mindennapi kenyere; a hű test-
vérek és rokonok résztvevő gondja nem elégíté ki bá-
natba merült lelkét! Isten rendelt engem O mellé, hogy 
midőn szilaj, vad fájdalmában már-már a kétségbeesés 
örvénye fölé hajolt, azt mondjam neki, a mit Török Pál 
atyám mondott nekem egykoron, midőn az árviz által 
földig sújtva panaszkodám előtte : ne panaszkodjál, menj 
haza, énekeld a 42-ik zsoltárt! 

En is egy-egy zsoltárra iranyzám s vezetém lelke 

gondolatait, s ö nekem szót fogadott, még kemény be-
szédeimet se vette zokon, benne élt a zsoltárokban, ezek 
voltak rá nézve — a vén Geleji szavai szerint — az a 
fűszerszámos bolt, hol fájdalmaira enyhületet, keserűsé-
geire vigasztalást lelt, ez a közvetlenség tette Ot a zsol-
tárok kiváló dalnokává ! 

Végetlen érzékeny lelkülete, bús szíve, s e mellett 
a legszélsőbb fokon álló sangvinicus természete, sokszor 
elragadá őt, hajadon fővel függetlenség után vágyott, s 
azt kierőszakolá magának, habár némi szent kötelékek 
szétszakításába került is ez, a lélek nem hagyá Ot pi-
henni, a csipkebokor égett, lánggal égett, s a szép szűzi 
testbe pedig kezdett beférkőzni az évekig fonynyasztó 
féreg ! Nem is csuda ez nyájas olvasóm, a ki Sz. Molnár 
Albert viszontagságos életét tanulmányozza, nagyon sok 
hasonló vonást találand e kettő közt! Nem is lehet va-
lami nagyot, szépet, nemest teremteni a nélkül, hogy 
a teremtő művész, el ne ragadtassák tárgya által, azzá 
ne legyen, a mivel dolgozik l 

Hogy Elvira a zsoltárokkal ennyire azonosította 
magát, abból lehet megmagyarázni a némely zsoltárai-
ból előtűnő sajátságos felfogást, s a nagyon is prózai dol-
goknak vagy keresztyéni, vagy költői és eszményi fel-
fogását, ime: 

Dávid után minden zsoltárosok, kosok, ökrök és 
bakokkal áldoznak a 66. zsoltárban, s t) ezt így éne-
kelteti a keresztyén emberrel: 

l m áldozik hálával híved 
— Míg máglyaként ég e kebel — 

Kincs, — s munka helyt ' egy tiszta szívet, 
S jó illata szint égbe ke l ! 

hasonlókép — különösen a finom női érzék előtt külö-
nösen feltíinő ó-testamentomi kifejezés, mely a 139. zs-
13. vers, (s másutt is több helyt) elő jön — a szemér-
mes szűzi hang által sajátságos szép költői, de azért a 
bibliai szövegtől épen nem eltérő kifejezést nyer, így : 

Mint virágnak kisded magva 
Úgy pihentem békén alva 
Az anyai kebelen ! 

vagy nem mintegy hatványozása-e az eredeti szövegnek 
ím ez : 

Lakozik lent mélységes vizekben, 
Vagy felhőkön, mint fogaton lebben, 
Zúgó szeleli suhogó szárnyin jár , 
Messzi célját el is éri mingyár. (104 : 3,) 

Mintha csak Aranyt hallanánk a : » Tetétleni ha lmon. < 
De nem taglalom tovább költészetét, csak még 

egyre akarom figyelmeztetni az érdeklődőket, aztán végzek, 
s ez az : vizsgálja meg bár a legműértőbb szem és ész, 
talál-e eddig megjelent zsoltárai között csak egyet is, 
melyben az illető zsoltárnak megfelelő (külső) alakzat, 
és a (belső) tartalom között ellentét volna ? Nincs! s 
épen ez mutat a legtisztultabb költői érzék és ízlésre! 
Láttunk zsoltárirókat, kiknél péld. a babyloni zsoltárt 
(137) tiszta anapaesticus (lebegő) méreten találjuk, ezt, 
a legelkeseredettebb hazafiúi fájdalmat kifejező zsoltárt 1 
Hol itt az érzék, hol az ízlés? A tartalmánál fogva már 
majesteticus 2-ik zsoltár a vidám choriambicus (lengedező) 
kifejezésen ; hol itt az aestheticai ízlés, hol a költői ér-
zék ? . . . . És ezeket a zsoltárokat a magyar tudomá-
nyos akadémia előtt felolvasták, dicsérettel halmozták, 
(mely alkalomból egy »nagyt ellenségem azt kérdezte 
tőlem: hol van hát, vagy hova lesz így hát a magyar 
irodalom-történeti kritika tisztessége ?!) a mi Elviránk-
nak pedig az jutott, hogy halálakor némely nagyon el-



hiresült napi lapok még csak meg se emlékeztek zsoltá 
rairól, egy némely szépirodalmi s élclapokbeli verseit 
említvén csak 1 

Hát így van ez mai napság ! Én ugyan nem szere-
tem az ambíció kifejezést, (mert nagyon sokféle rossz 
magyarázata lehet neki!) de hát most mégis használom. 
Egy ambíciója volt szegény Elvirának: miután — hogy 
szent hivatásának élhessen, mely őt az egekig ragadá — 
kiszakítá magát családja köréből, s élt három rokon 
bátyja felügyelete alatt egy nagynénjénél Budapesten, 
tiszta ártatlanságban, leghőbb vágya volt az akadémiánál 
vendégül bemutattatní. Megkisérlettem minden utat . . . . 
nem sikerült. 

Ekkor kedve veszett, a gyilkoló féreg is tovább-
tovább rágta magát, hervadt . . . . hervadt, nem irt több 
zsoltárt, a Margitszigeten az Arany János fái alatt an-
dalgott, ekkor még fellobbant a mécs, írt néhány — 
valóban szép — verset; azután nem rendelkezett ma-
gával többé, a titkon rágódó féreg kórházba kényszeríté. 
Mikor nekem tudtomra adá, hogy lakcíme ez : »Üllői-
úti új kórház, E. pavillon, 2. em. külön szoba« — keser-
vesen sóhajtottam fel: jaj-jaj! nem jösz te ki onnét 
élve soha, mert ismertem a bajt, mely éveken át her-
vasztá j 

És úgy lett . . . . elvitték pihenni a többi pihenni 
tértek közé 1 

Oh ha vissza gondolok az évekre, a körülményekre, 
mikor szép lelkét ápoltam és tápláltam a hit, az evan-
gélium, a zsoltárok szent eledelével, mikor senkije se 
volt (maga akará így 1), csak az ő i>apuskája« ; ha eszembe 
jutnak szavai, szándékai: »szeretem az én kálvinista né 
pemet, nemzetemet, neki írok, óh csak egy iskolás gye-
reksereg is elénekli-e valaha az én zsoltáraimat 1 szere-
tem az én megváltómat, s az ő érdemébe helyezem 
minden reménységemet, megírom mind a 150 zsoltárt, 
te kedves apuskám alkalmazz hozzá dallamokat*, (meg 
ám, csak 69 készülhetett el, itt vannak nálam, megőr-
zöm, megtartom, mert rám bízád őket) : mindannyiszor 
felsóhajtok, hova mentél, hova tiintél Te fényes csillag, 
mit művelsz most édes lánykám,, kedves zsoltárosom ? 1 

De hát ne érzékenykedjünk ! . . . . majd az öreg 
Szinnyei Józsi bácsi registrálja a hirlap-irodalmat, juttat 
Neked is néhány sorocskát, az öreg Ballagi is (a kit Te 
úgy szerettél) bekötteti a lapokat, mikben zsoltáraid meg-
jelentek, a Téli Újság olvasói is áthagyják maradékaik-
nak a kedves népolvasmányt, az a jó makói kántor 
bácsi is megtanítja zsoltáraidat a gyerekeknek, (adok 
neki, a mit kiván), hát majd csak elfelejtenek Téged is 
mint sok másokat, az elöl említett kollegáidat, kikről mai 
nap már nem is igen tud más, mint a magam forma 
vén bolond, ki a régi bolondságokban oly felettébb 
gyönyörködik 1 

Hanem, lieber Herr altér Principal 1 ennek a mi 
Elviránknak porait majd szét hányjak a sirásók, ha nem 
lesz valami, a mi jelölné, hogy hol porladozik az a 
kedves szív ; nem adnánk ki együtt azt a 69 zsoltárt, 
s nem csináltatnánk az árán egy szerény kis emlék-osz-
lopot '*), hogy legalább békén pihenhetne az, a ki oly sokat 
szenvedett, hisz oly szépen énekelte : 

Oh valaha eljutok-e 
Uram! dicső színed elé. . (42.) 

Eljutott már! Nyugodjék békével az Úr eljöttéig 
Ámen. Kálmán Farkas. 

*) Rajtunk nem fog múlni, csak a közönség tegye meg a köte 
lessége't. Szerkesztő. 

I Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 3Dr. B a . l l a . g r i ICvTó: 
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A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben az abauji 
egyházmegyéhez tartozó Alsó-Lancz-Beste s Buzita, egye-
sült egyházakban levő lelkészi állomásra pályázat hirdet-
tetik. A lelkészi állomással összekötött javadalom föld, 
rét terméséből, keresztes és szemes életből, készpénz, 
szolgálmányokból, stólából 672 forintra megy és így a 
4-ik osztályba tartozik. 

A pályázati kérvények jövő évi január hó 15-ig 
adandók be nt. Fodor Pál esperes úrhoz Vilmányban, 
u. p. Vizsoly. 

Miskolc, 1887. december 9-én. 
IZIxljcl B e r t a l a n , püspök. 

® m m 

K Ö I I 6 
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(Budapesten V. ker . váci-kör út 76) 

feaplxatóls : 

B i b l i a i k é z i k ö n y v . Kalauzul a Szent-írás tanulmányozásá-
hoz. Készítette Dr. Angns József, a royal asiatic society 
tagja. Lelkészek és theologiát tanulók számára. Angolból 
fordítva, 46 ív, földabroszokkal, vászonba kötve 3 frt 8 0 kr. 

A keresztyénség védelme. Dr. Luthardt Kr. E. után 
németből fordította Csiky Lajos. I. rész. 251/* ív kötve 1 frt. 

Jézns élete. Segédkönyvül az evangéliumok célja, összehang-
zása és chronologiájának tanulmányozásához. Irta Eustace 
R. Conder, M. A. Angolból fordítva. A szent föld térképé-
vel 14V0 ív kötve 8 0 kr. 

Krisztus személyisége, azaz: emberiségének tökéletes 
volta istensége kezességeül tekintve. Irta Schaff Fülöp. Angol-
ból fordítva, 13 72 ív, fél vászonba kötve . . . . 6 0 kr. 

3—3 , 

KOKAI LAJOS 
könyvkereskedésében 

Budapesten , VI. Károly-utcza 1. sz. 

kaphatók: 
Prédikátor i tár. Szerkeszti: Szász Gerö. Új fo-

^ f j lyam. I. kötet. Ára 2 frt. 
Csak a Krisz tus t ! Alkalmi és közönséges egy-

házi beszédek. Irta : Szász Károly. 
Ára 1 frt 80 kr. 

g ^ j P Ezenkívül kaphatók diszes s a közelgő 
ünnepekre ajándékul alkalmas imak'ónyvek, 
úgymint: Szász Károly »Buzgóság könyve,« 
Tompa »Olajág,« Dobos J. »ImakÖyve« stb, 
különféle kötésekben 2 frttól kezdve 15 frtig. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatá rs : Szőts F a r k a s . 

UTSCH 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 : 
X. ker. Kinizsy-utca 29, sz, !. sm, 

E l ő f i z e t é s i d i j : 
H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel 
félévre 4 frt 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. 

fp̂ T* Teljes s z á m ú példám-yolclsial 23a.in.dig- szolgfá.llxsit'u.nlx:. H 8 

E L O F I Z E T E S I FELHÍVÁS 
a 

„PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP" 
18 8 8 évi harmincegyedik folyamára. 

E l ő f i z e t é s i cLij : Egész évre 9 forint, félévre 4 forint 5 0 kr., negyedévre 2 forint 2 5 kr. 
Az előfizetési pénzeket lapunk 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. 

U n i ó . 

Az 1881 -ik év okt. 31-én ünnepélyesen meg-
nyitott országos református zsinatra boldogult 
Vandrák András urambátyámmal Debrecenben 
részben ev. Tisza kerületi és ev. egyetemes gyű-
lési képviselőkül, részben érdeklődő, tanulni vágyó 
hallgatókúl megjelenvén, tisztelegtünk az ev. ref. 
tiszántúli kerület nagyérdemu, ihletett ajkú, apos-
toli buzgóságú főpásztoránál, mélt. és főt. Révész 
Bálint püspök úrnál, kit én oly igen-igen kíván-
tam személye szerint ismerni, mert hiszen gyö-
nyörű imái megragadták, elbűvölték egykor lel-
kemet 1 Örökké emlékezetes, marad reám nézve 
e napi A kitűnő főpap Vandrák Andrást, mint 
régi ismerősét köszöntvén — nevem hallattára 
azon — reám nézve igen megtisztelő — nyilat-
kozatot tette, ,ismerem a Protestáns egyházi és 
iskolai lapban megjelent cikkeiről.* — Megtisz-
telő további szavairól nem szólva, bár drága em-
lékezetüek azok előttem, de enynyít fel kellett 
említenem, mert ez alapon azután egy párbeszéd 
fejlődött ki közötte és én közöttem, melynek egy 
rövidke részletét a következő sorokban közlöm. 

— Igen, főtisztelendő Püspök úr! azért ra-
gaszkodom oly hévvel, oly bensőséggel e laphoz, 
mert ezt az ev. és ref. egyház két nagysága (értet-
tem Székács Józsefet és Török Pált) alapította 
és egy közös barátja (értettem dr. Ballagi Mórt) 
tartja fenn, s mert ez azon az úton halad, melyen 
egyedül érhető el a hazai két nagy protestáns 
egyház jövendőbeli nagysága s ez az unió. 

Könyek gyűltek a nagy férfiú szemeibe e 
szavakra s elkezdett rövid, de meleg, átérzett 
szavakban szólani e nagy eszméről s az ő lelkes 
szavai az én régi meggyőződésemet sziklaerőssé 
tevék. 

— Miért nem kezdhettük volna mi meg 
— úgy mond — e dicső munkát azzal is, hogy mi 
Tiszaiak itt Debrecenben egy közös theologiai fa-
kultást állítottunk volna fel, hiszen Eperjes szé-
pen megfért volna Debrecenben. Külön ev. ta-
nárra csakis a Dogmatikára és a Liturgikára 
lett volna szükség. Azután meg a jogi és phi-
losophiai fakultást is könnyen összeállítottuk volna 
s lassan-lassan előállott volna a protestáns 
egyetem 

így a nagy férfiú, Es az én lelkemet úgy 



megragadta e szép kép, e nagyszerű jövő, hogy 
már-már előttem állott a hatalmas protestáns egye-
tem képe, és jöttek az alapítványok, e célból kez-
dett mozgalom, s már-már testet öltött az ige, 
mikor, még mielőtt ez eszme az ev. Tisza kerü-
letben még csak nyilvánosan megpendítve is lett 
volna — hiszen a zsinat végéig — azt tenni nem 
is lehetett, egy zsinati végzés s az erre az ev. 
egyetemes gyűlés alkalmával ev. részről bekö-
vetkezett egy tény által a mozgalom megakasz-
tatott . Es pedig — fájdalom — nagyon erősen 
megakasztatott. 

És ma hol állunk? Ott vagyunk, hogy olyan 
messze egymástól még sohasem voltunk. Tanul-
mányoztam ez ügyet evang. tisza-kerületi levéltá-
runkban. S a különben hideg fagyos aktákból oly 
meleg lelkesedést láttam, éreztem kisugárzani e 
kérdés iránt, hogy kölünösen az 1843-diki év 
okmányai mellett, ha egy szomorú politikai balfo-
gásra, egy külső összeveszejtő hatalom működé-
sére nem gondol az ember, meg sem képes ér-
teni, hogyan történhetett az, hogy e nagy szó ki 
nem ejtetett hivatalosan, hivatalból. 

Fájdalom ma úgy vagyunk, mint csak két 
barát, a kik együtt küzdöttek, együtt szenvedtek, 
együtt örültek, együtt reméltek, vállvetve dolgoz-
tak, úgy hogy e munka közben szíveik Össze-
forrottak, egymás nélkül nem lehettek, csak hogy 
épen közös háztartást nem kezdtek — és akkor, 
el kellett egymástól válniok, távol kénytelen volt 
lakni barátjától egyik is másik is, s jöttek évek, jöt-
tek gondok, új viszonyok s kezdette ez is, az is 
megszokni azon gondolatot, hogy a másik nélkül 
kell viselnie a gondokat, a másik nélkül kell ma-
gát beleélnie az új viszonyokba — s a távolsággal 
s a muló idővel kezdett lassan-lassan kicsiny 
mértékben ugyan, de folytonosan hűlni a régi ba-
rátság forró melege, szakadozni szálai, mint csak 
egy sok éven át használatlanul heverő zongora 
húrjai. Minden nap pendül egy megint egy 
megint egy 

A régi barátság emléke, halványuló képe 
a közös, egykor sorsukká lett törekvések, az ér-
deklődés megvannak ugyan még, egymás iránt 
rokonszenvvel, vonzalommal, talán szeretettel is vi-
seltetnek még, de hol van az a forró szeretet, 
mely csak a barát keblén érezte magát boldognak ? 

1781-től 1821-ig mindig közösen, együtt 
tanácskoznak! Egymás kebléről le sem tudtak 
válni! 

Most pendül egy h ú r . . . . Vége az 1795-diki 
dunántúli s ze r ződésnek . . . . Pendül egy más ik . . . . 
Vége az 1821-dik évi szerződésnek! . . . . 

A kölcsönt is visszakéri már egymástól. 
Református ekklézsiák keletkeznek ott, hol 

a százados gyakorlat szerint a reformátusok az 

ágostai ev. egyház tagjai voltak — és evang. 
egyházak keletkeznek ott, hol az ev. ágostai hí-
vek a reform, egyház tagjai voltak 1 Közös szer-
zeményökön, a nagy Török, a nagy Székács 
alkotásán, a közös budapesti prot. theologián 
már megosztoztak. 

De ne folytassuk! Tán sértenénk, pedig csak 
szomorúak vagyunk. Egy nagy lelkű r. katholi-
kus főúr, b. Baldácsy összeállva képzelte őke t ! 

De hát oly igen felvitte-e a két barát so-
rát az Isten, hogy egymásra nem szorulnak? 
Hogy egymástól örökre elválasztva is megélnek 
és megvalósíthatják, amire egykor közös erővel 
törekedtek — külön mindenik önmagában is? 

Vagy talán annyi új barátja akadt egyiknek 
is másiknak is, hogy a régit némileg elhanyagol-
hatja ? Vagy nincs már semmi ellenségök ? 

Igaz egy ellenségök, egy hatalmas ellensé-
gök, őszintén kibékült velők s ez az állam, de a 
másik, a másik, a régi, a törzs ellenség, bár kül-
sőleg mosolyog reájok, veszedelmesebben tör 
ellenök, mint valaha. S ez a róm. kath. egyház, 
mely a felekezetközi békét meg nem szegi nyil-
vánosan, de mely traditióihoz hívebb ma, mint 
valaha. 

Más nap süt most, mint valaha! Egykor 
melegen sütött le a nap a protestáns egyházakra 
— a közvélemény, a közhangulat, az ország köz-
hangulata velünk volt; ma, ma nagyon hideg szél 
fú, az ország közhangulata elfordúlt tőlünk, hatá-
rozottan róm. katholikus, csak a vak nem látja 1 
Csak a vak nem látja mint szoríttatnak ki a köz-
hivatalokból az elhaló jellegekkel a protestánsok! 
És csak a vak nem látja, hogyan borulnak a róm. 
kath. egyház lábaihoz a köz-, állami, községi stb. 
hivatalok. A pápai jubileum alkalmából történt 
ott Budapesten, hogy két polgármester térdelt a 
zarándokok sorában, hol, mint azt Babics (a 
jNeirés Pester Journal* egyik vezércikkében) igen 
szépen kimutatta, még monarchiánk most külö-
nösen nélkülözhetlen szövetségese ellen is tün-
tettek. Nem nyitották-e meg ezek szemeit a két 
barátnak ? 

Örökös panaszaink, meghallgatatlan kéréseink, 
az állami tanintézetekből való következetes kiszo-
rulása tanárainknak, püspökeink, méltóságaink le-
nézése a róm. kath. püspökök, méltóságok mel-
lett, a mire elég csak azt említeni, hogy egy 
róm. kath. püspök beiktatása országos esemény, 
melyről hosszú napokon keresztül szól az összes 
sajtó, míg egy protestáns püspök beiktatása épen 
>vegyes hír*-nek jó. 

Majd autonomiánk lesz a szálka egynehány 
könnyelmű tanító vagy egynehány, egy két bűnös 
hazaáruló miatt; majd iskoláink felett törnek pál-
cát, mert hogy hát rosszúl vannak felszerelve. . . 



hiszen b izony n e m is l e h e t n e k ú g y fe l sze re lve min t 
a f u n d u s s t u d i o r u m e c t r á b ó l f e n t a r t o t t a k ! M a j d 
ez, m a j d az a b a j é s m o n d j u k m e g ősz in tén , a 
v i l ág a n n y i t é s anny i szo r k i fogáso l r a j t u n k , m a j d 
i lyen, m a j d o lyan t e k i n t e t b ő l va l ami t , h o g y m á r 
m a g u n k is m e g s z o k t u k : m e g n e m e l é g e d n i ön-
m a g u n k k a l ! A mai n a p cs i l logás , f ény , p o m p a 
kell m i n d e n k i n e k ! N e c s o d á l j u k , h o g y oly s o k a n 
n e m t u d n a k m á r m e g e l é g e d n i a mi j ó r a v a l ó p r o -
t e s t á n s p a l á s t u n k k a l , L u t h e r k ö p e n y ü n k k e l ! H á t 
h a m é g a f é n y e s t a l á r o k mel le t t t ű n n e k íel az 
e g y s z e r ű és nem uniformis p r o t e s t á n s l e lkészek ! 
B e z z e g v a n h a j s z a 1 S z ó v a l a k ö z v é l e m é n y , a k ö -
z ö n s é g ( a mi h i t ünk cse léd je i t is b e f o g l a l v a ) m á r 
m i n d e n t r o s z n a k ta lá l r a j t u n k ! M i é r t ? ! 

N e m m i n t h a r o s z a k v o l n á n k , d e m e r t e l for -
dul t mi tő lünk . É s ez f á j ! E z e n e g y k o r i l e g h a t a l -
m a s a b b v é d ő n k , t á m o g a t ó n k , g y á m o l u n k e l e s e t t ! 
É v s z á z a d o k ó t a n e m vo l tunk e r ő s e k , d e n e m lát-
s z o t t u n k g y e n g é k n e k , m e r t a h a t a l m a s t á m a s z 
e r ő s s é t e t t . M o s t e l v e t t é k a ház t á m a s z á t , n e m 
f o g n a k - e b e d ű l n i a f a l ak? 

A z t h i sszük t á n , h o g y ezen n a g y f o r d u l a t a 
k ö z v é l e m é n y b e n ö n m a g á t ó l k e l e t k e z e t t ? N e csa -
l ó d j u n k ! E z t e l ő i d é z t é k ! K i k ? A z o k , a k i k n e k 
kezei t u d n a k k o l o s t o r o k a t is épí teni , z a r á n d o k o -
k a t is g y ű j t e n i ! 

A l á v a n a k n á z v a a l a t t u n k a t a l a j ! 
N a g y o n - n a g y o n m e g g y e n g ü l t ü n k ! 
T i s z t e l e t t e l s z a b a d l e g y e n k é r d e n e m : n incs 

m é g m o s t s e m itt az ide j e az e g y e s ü l é s n e k ? 
Ó h unió, un ió jö j jön el a t e o r s z á g o d ! 
y S e g í t s u r a m , m e r t e l v e s z ü n k ! * 

IlÖrJc József. 

I S K O L A Ü G Y . 

Az Eötvös-alap ügyében. 
A magyarországi tanítók Eötvös-alapját gyűjtő 

és kezelő országos bizottság tiszti karának jelentése 
szerint az alap pénztára bevett a jelen évben i) a mult 
évi pénztári maradvány alakjában 3179 frt és 9 krajcárt 
2) folyó évi tagsági díjak és tagsági tőkék címén 1282 frt 
88 krt 3) adományok és a tőkésített vagyon kamatainak 
címén 2627 frt 46 krt tehát összesen 7089 frt 46 krt. 
Kiadott pedig az Eötvös-alap pénztára ezen évi jövede-
lemből ez ideig 5038 forint és 32 krt, nevezetesen: 
a) a tőkésített vagyonhoz csatolt az alapszabályoknak meg-
felelőleg 2438 forintot, b) Ösztöndíjak és segélyösszegek 
alakjában kifizetett 32 rendes tag javára 1750 forintot, 
c) a »Tanítók országos árvaháza« számára átszolgáltatott 
300 forintot, d) Írnoki teendőkért adott azon két vidéki 
tanítófiúnak, a kik Budapesten az egyetemen tanulnak 
240 forintot, nyomtatványokért fizetett 105 frtot, f ) az 
elnökségi iroda kiadásai papírra, levélbélyegekre, levele-
zési lapokra s egyéb aprólékokra összesen 151 frt 10 krra 
rúgnak, g) szolgák díjazása és egyéb apró kiadást tet t 

54 frt 22 kr. Az Eötvös-alap 27,811 frt 97 krnyi tőké-
sített vagyonából 24,000 forint a Magyar Földhitelinté-
zetnél helyeztetett biztonságba, 2700 frtot még az illető 
alapítók kezelnek; 21 n forint pedig nagyobbára taka-
rékpénztári könyvecskékben van elhelyezve; csak az 
alapnak mintegy 50 frtnyi névértékkel bíró sorsjegye 
nem helyezhető el gyümölcsözőleg. 

Miként a fentebb közöltekből kitűnik, a jelen évben 
ez ideig az Eötvös-alap rendes tágjául beiratkozott 6000 
néptanító illetőleg tanítónő, tanár és kir. tanfelügyelő, 
valamint kisdedóvó és gyermekkertésznő közül csak 
igen kevesen szolgáltatták be az 1887 dik évre szóló egy 
forintnyi tagsági díjaikat, remélhető azonban, hogy a 
folyó évi számadások lezárásáig 1888. jan. 20-dikáig 
nemcsak a hátralékosok közül fogják még számosan az 
évdíjat beszolgáltatni, hanem még új tagokul is tömege-
sebben fognak jelentkezni; erre enged következtetnünk 
azon nagyobb mértékben mutatkozó érdeklődés, mely a 
mult hónapban közzé tett felhívás eredménye gyanánt 
tekinthető. Hetenkint igen számos levelezési lap érkezik 
az Eötvös-alap orsz. bizottságához, melyekben egyes lel-
kesebb tanítók, tanfelügyelők és tanügy-bartátok tőlünk 
alapszabályokat és gyűjtő-iveket kérnek. 

Örvendetes jelenség gyanánt említhetjük fel, hogy 
a jelen évben ez ideig 6 rendes tag részéről fizettetek 
be a 20 forintnyi tagsági tőke és hogy számosan beszol-
gáltatták a tagsági tőkének első ötforintos részletét is. 
Különösen nagy örömmel vettünk arról is tudomást, mi-
szerint egyes jelesebb kartársak nevére, valamint egyes 
szegény tanitó-özvegyek és árvák javára kisebb körök-
ben krajcáros gyűjtésekből szerzik Össze a 20 frtos tag-
sági tőkéket. A temetkezések alkalmával a tanító-körökre 
is átharapódzó koszorű-kultus gyakorlása helyett, néhányan 
igen helyesen, azt a szokást kezdték meg, hogy koszorú 
tétel helyett az érdemes halott emlékére az »Eötvös-alapi-
nak és a »Tanítók országos ár v a h ázd a-na Jc javára gyűj-
téseket eszközölnek. Jobban is illik hozzánk érdemes halot-
taink emlékének ily módon való megtisztelése. 

A tanítói egyesületek és testületek közül három 
szolgáltatta be a jelen évben a 100 frtos tagsági tőkét, 
részben annak felét. A tagok után járó 10 kros adomá-
nyokat pedig ezideig 14 tanító testület szolgáltatta be. 

Az adományok rovatában álló tételektől ki kell 
emelnünk, hogy az 1887-dik évben 19 takarékpénztár 
és más pénzintézet emlékezett meg ez ideig az Eötvös-
alapról u. min t : 1) Esztergomi takarékpénztár 2) Békési 
népbank 3) Jászkerületi népbank és takarékpénztár 4) Tor-
dai takarékpénztár, 5) Pesti Hazai Első Takarékpénz-
tár, 6) Jánosházai, 7) Torontálmegyei, 8) O- és Török-
kanizsai, 9) Körmendi, 10) Szeghalomvidéki, 11) Szen-
tesvidéki, 12) Pápai, i3)Czeglédi, 14) Lévai, 15) Abaú j -
Szepesi. 16) Nógrádi takarékpénztár, 17) Pankotai nép-
bank, 18) Lévai takarék és hitelintézet 19) Bicskei ta-
karékpénztár. — A midőn ezen pénzintézetek Igazgató-
ságainak egyesületünk nevében itt ismételve köszönetet 
mondanánk, azon reményben ringatjuk magunkat, hogy 
még több más hazai pénzintézet is meg fog emlékezni 
a magyaroszági tanítók országos segély egyesületéről. 

Az itt- és ott már régebb idő óta kiállított iskolai 
perselyekből, a melyek jövedelme részben az illető is-
kolák szegény tanulóinak, részben az Eötvös-alapnak 
javára esik, a jelen évben eddig 12 helyről mintegy 
80 forint folyt be pénztárunkba. — Azon tankönyvek 
jövedelméből, melyek alapunk javára bizonyos százalékot 
ajánlottak fel f. évi jan. 2-dika óta 30 forint fizettetett 
be Wolfner és Singer kiadók részéről a Lakits-Neiger-
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féle földrajz után, Lampel Róbert könyvkiadó úr 7 frt 
88 krt és Benkő Gyula úr pedig 4 frt 10 krt szolgál-
tatott be az úgynevezettt ellenőrzési jegyek után az Eöt-
vös-alap pénztárába. 

Az Eotvöt-alap orsz. bizottságának tiszti kara ezen 
hivatalos közleményeinek hibocsátása alkalmával úgy a 
bizottság tagjait, valamint a népoktatásügyi intézetek 
minden egyes munkását és barátját arra hívja fel, hogy 
kiki tőle telhetőleg mindent megtegyen arra nézve, hogy 
az Eötvös-alap jelen évi számadásának lezárásához a ki-
osztás alá kerülhető évi jövedelemnek négytizedrésze 
megfelelhessen azon várakozásnak, melyet a tanítók je-
lesen tanuló, felsőbb iskolába járó gyermekei, a nyug-
díj nélkül szűkölködő kiérdemült agg tanítók, a szegény 
tanító-özvegyek és árvák országosnak nevezett jótékony 
intézetünk iránt táplálnak. Nem az egyeseknek önfelál-
dozásra kész tevékenysége, hanem a tömegnek érdeklő-
dése és a kartársaknak krajcáros gyűjtése emelheti Eöt-
vös-alapunknak az országos jótékonyintézetek színvona-
lára ! Péterfy Sándor s. k. az Eötvös-alap orsz. bizottsá-
gának elnöke. 

Felhívás és figyelmeztetés. A magyarországi ta-
nítók Eötvös-alapját gyűjtő- és kezelő orsz. bizottság 
határzata értelmében ezennel figyelmeztetjük az Eötvös-
alap tagjaiúl beiratkozott kartársakat alapszabályaink 
14, §-ának azon intézkedésére, miszerint az »oly rendes 
tagok, kik az egy forintnyi tagsági díj befizetését két, 
egymás után következő évben elmulasztják, jogaikat az 
Eötvös-alapra nézve elvesztik és a rendes tagok sorából 
kitöröltetnek. Egyúttal felhívjuk mindazokat, akik évdíjai-
kat az 1886-dik és az 1887-dik évre még be nem szol-
gáltatták volna, ezt legkésőbb az 1888-dik évi január 
hó 20-dikáÍg annyival Ís inkább megtegyék, mivel a 
rendes tagok sorából a 14, § értelmében kitörölt egyé-
nek régi jogaikat csak oly módon szereshetik vissza az 
Eötvös-alapra nézve, ha újból való beiratkozásuk alkal-
mával nemcsak a be nem szolgáltatott évdíjakat pótol-
ják, hanem még az örökös tagsági díjnak azaz a 20 forint-
nyi összegnek egy negyedrészét is lefizetik. Saját érde-
keiknek megvédése és a pénztári könyvek hibátlan ve-
zethetése céljából pedig felkérjük ezennel az Eötvös-alap 
rendes tagjait a következőkre^: 1) A gyűjtő ivekre illető-
leg postautalványokra neveiket minél olvashatóbb betűk-
kel jegyezzék fel és mindig kitegyék tartózkodásuk he-
lyének utolsó postahelyét is. 2) Ázon tagok, akik idő-
közben nevüket avagy lakásukat változtatják, ezekről az 
Eötvös-alap elnökségét értesíteni el ne mulaszszák. 3) Ha-
lálozás esetén a rendes tagok özvegyei, illetőleg árváinak 
gondnokai az Eötvös-alap elnökségét a gyászesetről 
annyival is inkább értesítsék, mivel csak így intézked-
hetünk arról, hogy azon rendes tagok özvegyei és árvái, 
a kik belépésöktől számítva haláláig 5 ízben megszakítás 
nélkül szolgáltatták be az 1 forintnyi tagsági díjat, a 
fizető rendes tagok könyvéből a fizetésre többé nem kö-
telezendő rendes tagok jegyzékébe vétessenek fel. 

Figyelmeztetéseinket és kérelmünket az illető tag-
társak jóindulatába ajánlván, maradtunk kitűnő tisztelettel. 

Budapesten, 1887. december 3-án tartott gyűlésünk-
ből az Eötvös-alap gyűjtő és kezelő országos bizottság 
nevében Péterfy Sándor, elnök. Orley János, pénztárnok. 
Jeny József, ellenőr. Luttenberger Ágoston, titkár. 

T Á R C A . 

A magyarországi ev. ref. lelkészek egyetemes 
gyám- és nyugdíj-intézetének alapszabályai. 

1. §. A magyarországi ev. ref. egyház az elaggott, 
vagy önhibájukon kívül hivatalra képtelenné vált lelkészek-
nek nyugdíjazására s általában a lelkészek és a lelkészek 
özvegyeinek és árváinak segélyezésére: egyetemes nyug-
és gyám-intézetet alkot ; mely nyugdíj-intézetnek, illető-
leg gyám-intézetnek, minden a magyarországi ev. ref. 
egyházban alkalmazott rendes lelkész kötelezett tagja. 

2. §. Az egyetemes gyámintézet működését meg-
kezdi lehetőleg 1890 január i-én. Az egyetemes nyug-
díjintézet rendszeres működését akkor kezdi meg, mikor 
a 4. §. értelmében képezett tőkéjének jövedelme, leg-
alább annyi értéket biztosít nyugdíjul, a mennyi meg-
felel a mostani gyakorlat szerinti nyugdíjt helyettesítő 
javadalomnak. 

3. §. Az egyetemes gyám- és nyugdíj-intézetnek 
bevételi forrásai: 

a) Az országos egyházi közalapból az egyetemes 
Konvent rendelkezése alatt álló kiosztásra váró segély-
összegből io°/0 . 

b) Minden intézeti tagtól belépési díjul a hivatali 
fizetés 2°/0-a. 

c) Minden intézeti tagtól évi járulék, a hivatali 
fizetés 1 °/0 - a. 

d) A kegyévet helyettesítő kegyeleti átalány ott, 
hol az illető intézeti tag özvegy vagy árva nélkül 
hal el. 

e) Az e célra nyerendő adományok, alapítványok 
és végrendeleti hagyományok. 

4. §. A 3. §. b) d) e) pontja alatti bevétel min-
dig egészen tőkésítendő és annak csakis kamatai hasz-
nálhatók fel, valamint tőkésítendő az a) és c) pont 
alatti bevétel 25°/o-a, a jövedelem fennmaradó része pe-
dig — levonatván abból az intézet kezelési költségei — 
felerészben gyámdíjazásra, felerészben pedig nyugdíj-in-
tézeti alap képezésre fordítandó. 

5. §. Az intézet ügyeinek kezelésénél, úgy a be-
fizetésekre, mint a segélyezésekre nézve, a polgári év 
vétetik alapul. 

6. § Az intézeti tagok az őket terhelő fizetendők 
közül a 3. §. b) és c) pontjaiban jelölteket, a mint ese-
dékessé válnak egy hónap alatt, a d) pont alattit pedig 
egy esztendő alatt az egyházmegyei pénztárnokhoz befizetni 
tartoznak; ellenkező esetben 89/0-os késedelmi kamatot 
fizetnek s magukat törvényes végrehajtásnak teszik ki. 
A hivatalba lépéstől az újévig terjedő időre az évi já-
rulék megfelelő része fizetendő. Az egyházmegyei pénz-
tárnokok a hozzájok befolyt pénzt haladéktalanul az 
egyetemes gyámintézet pénztárába szolgáltatják be. 

7. §. A gyámdíjban részesül az intézet mindenik 
tagjának özvegye, míg özvegy marad, és mindenik kis-
korú árvája. 

8. §. A nyugdíjazás eseteit az egyházmegye e célra 
választott bizottságának indokolt jelentése és az egyházke-
rületi bizottság ajánlata vagy véleménye alapján az egye-
temes Konvent határozza meg. 

9. §. Hogy egy tag családja évenkint mennyi össze-
get nyer gyámdíjul, az a hivatalban töltött szolgálati idő 
tekintetbe vétele mellett, egyfelől a gyámdíjul kiosztandó 
segélyösszegtől, másfelől a gyámdíjasok számától függ. 



A gyámdíj maximumát időnként a Konvent hatá-
rozza meg 

10. §. A 4. §. értelmében megállapíttatván évenkint 
a gyámdíjképen kiosztandó összeg és számba vétetvén 
az ebben részesítendők : 

a) azon tag özvegyét, kinek férje öt évnél többet 
nem töltött hivatali szolgálatban l f 4 gyámdíj illeti; 

b) azon tag özvegyét, kinek férje tiz évet töltött 
hivatali szolgálatban 3/4 gyámdíj illeti ; 

c) azon tag özvegyét, kinek férje 15 évet töltött 
hivatali szolgálatban 3/4 gyámdíj illeti ; 

d) azon tag özvegyét, kinek férje 20 évet vagy 
többet töltött hivatali szolgálatban i j i gyámdíj illeti. 

11. §. Minden kiskorú árva, ha anyja él, anyja öz-
vegyi illetményének %-ét kapja gyámdíjul; ha anyja 
nem él, s így teljesen árva, anyja özvegyi illetményének 
2 / 4-ét kapja gyámdíjul. 

12. §. Kiskorúaknak tekintetnek a gyermekek életök 
18-ik évének betöltéseig, azonban a leányok férjhezme-
netelök által megszűnnek kiskorúak lenni, ha életök 
18-ik évét még nem töltötték is be. Keresetképtelenek 
azonban 18 éves koruk betöltése után is segélyeztetnek 
kivételesen, azon esetben, ha keresetképtelenségöket év-
ről-évre beigazolják. 

13. §. Ha az intézeti tag önhibája miatt, az egy-
házi bíróság ítélete által hivatalától elmozdíttatik vagy 
megfosztatik : családja árva családnak tekintetik, és úgy 
segélyeztetik, mint a valóságos özvegyele és árvák. Az 
ilyen segélyezés megszűnik akkor, ha a családfő olyan 
keresethez jut, mely az élvezett segélynek megfelel. 

14. §. Ha az intézeti tag hivataláról lemond, egy. 
felől megszűnik minden köttelezettsége ezen gyám- és 
nyugdíj-intézet iránt, másfelől pedig családja is elveszti 
minden igényét az intézettel szemben, mint a mely na-
gyobb mértékben van az egyházi közjótékonyság elvére, 
mint az intézeti tagok befizetésére alapítva. Azonban 
ha az ilyen lemondó tag, egyházi felsőbbsége bele-
egyezésével jellegét továbbra is megtartja s az intézet 
iránti kötelezettségeinek a lemondás évében teljesített 
mértékben továbbra is eleget tesz, családjának igényei 
is épségben maradnak. 

15. §. Az intézet tényleges működésének megkez-
désétől fogva, tehát 1890. január I -tői kezdve a kegyév 
intézménye az egész magyarországi ev. ref. egyházban 
^kegyeleti átalánynyá« alakíltatik át, oly módon, hogy 
az egy évi hivatali fizetés értékéből levonatván a palást-
díjak, és ott, hol a lakás helyett lakásdíj adatik, ez 
utóbbi is, az így fennmaradó Összegnek fele fizettetik 
kegyeleti átalányul az özvegy- és árva-családnak, vagy 
enrek nem létében 3. §. a) pontja értelmében az egye-
temes gyámintézetnek a hivatali utód által, és pedig a 
hivatal tényleges átvételétől számított egy esztendő alatt. 
Ugy hogy megtörténvén a lelkészválasztás az egyházi 
törvény 196. § ában kijelölt idő alatt, a csonka év letel-
tével az újonnan választott lelkész veszi át a hivatalt 
teljes díjazásával együtt. 

A csonka évben az Özvegy- és árva-családot illet-
vén a hivatali fizetés, őket terheli a hivatal elláttatása 
is, már akár helyettes, akár az újonnan választott lel-
kész által, de kápláni díjazás mellett. 

Az intézet tényleges működésének megkezdésekor 
hivatalban levő lelkészek családja az érvényben levő 
gyakorlat alapján élvezi a kegyév jövedelmét; de ha a 
mostan hivatalban levő lelkészek, özvegy- vagy árvák 
nélkül halnak el, vagy hagyják el hivatalukat: a hiva-

tali utód már köteles a kegyévet helyettesítő kegyeleti 
átalányt, a 3. §. ĉ ) pontja érteimében az egyetemes 
gyámintézetnek megfizetni. 

16. §. A gyámdíj minden évről utólagosan tétetik 
folyóvá, mindig a következő év február elején és pedig 
számíttattik azon év január elsejétől fogva, a melyet elő-
zőleg esedékessé vált az özvegy árva családra nézve 
a kegyeleti átalány, vagy letelt a kegyelmi év. 

17. §. Az egyetemes gyám- és nyugdíj-intezet 
központi vezetésére egy külön igazgató bizottság válasz-
tatík az egyetemes Konvent által, mely bizottságnak 
végleges szervezése külön intézkedés tárgya leend. 

18. §. Ha az intézet valamelyik tagja meghal, vagy 
hivatalától a 13. §. értelmében elmozdíttatik vagy meg-
fosztatik : az esperes 30 nap alatt jelentést tesz az 
igazgatóság elnökének, csatolva az illetőnek hivatalos 
használatra hivatalból bélyegtelenül kiállított családivét, 
kimutatva, hogy mikor válik esedékessé a kegyeleti 
átalány az özvegy-árva családra, s mely időtől számí-
tandó annak gyám díj a ; valamint minden év december 
15-én az igazgatóság elnökéhez beterjeszti a hatósága 
alatti gyámdíjra felveendők összesített kimutatását, iga-
zolva az illetők életben lételét, özvegyi állapotát és 
életkorát. 

19. §. A beterjesztett okmányok alapján az igaz-
gató bizottság megállapítván a gyám díjasok számát s a 
4. 10. 11. 13. §-olc értelmében meghatározván a gyám-
díjul adandó segélyt, az igazgatóság elnöke folyóvá teszi 
azt, az illető esperes kezeihez, kitől a gyámdíjasok sza-
bályszszerű nyugta mellett átveszik azt. 

20. §. A gyámdíjasoknak, ha lakásukat változtat-
ják, jogukban van kivánni, hogy segélydíjuk új lakó-
helyök espereséhez utalványoztassék. 

21. §. Az esperesek ezen segély pénzeket teljes 
anyagi felelősség terhe alatt kezelik s a segélyzettek 
nyugtáit esetről-esetre beküldik az igazgatóság elnö-
kéhez, s e tárgyú számadásukat az egyházmegyei, ille-
tőleg az egyházkerületi közgyűlés elé terjesztik. 

22. §. Az egyes egyházkerületeknél, egyházme-
gyéknél és gyülekezeteknél fenálló gyám- és nyugdíj-
intézetek és netalán létező olyan alapítványok vagy 
szokásos kegyeleti intézkedések, melyeknek kizárólagos 
célja a helybeli lelkészek özvegyeinek és árváinak segé-
lyezése : ezen intézkedések által nem érintetnek s ren-
deltetésükben továbbra is meghagyatnak. 

23. § Az egyetemes gyám- és nyugdíj-intézetet 
a magyarországi ev. ref. egyház Konvetje vagy országos 
zsinatja szüntetheti meg s míg ez meg nem történik, sem 
az egyházak kisebb vagy nagyobb része, sem az inté-
zeti tagok kisebb vagy nagyobb száma ezen intézet kö-
telékéből ki nem léphet, és ha a magyar ev. ref. egy-
ház kebeléből kilépvén, attól elszakadna is: ezen egye-
temes gyám- és nyugdíj-intézetnek sem tőkevagyona sem 
segélyzése iránt semmi igényt nem támaszthat. Törvé-
nyes megszüntetés esetén az egyetemes gyám- és nyug-
díj-intézetnek összes vagyona a magyarországi ev. ref. 
egyház által elkülönítve kezelendő és csakis a magyar-
országi ev. ref. lelkészek nyugdíjazására s illetőleg azok 
özvegyeinek és árváinak segélyezésére fordítható. 

* * 
* 

Az egyetemes Konvent által megállapított szöveg. 
Tóth S. 



K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
The Life and Letters of Charles Darwin hy his son 111. v. 

Darwin életrajzának megjelenése nagy irodalmi 
esemény a tudományos világban. Ezer meg ezer kíván-
csi szem fordul e három vaskos kötet felé, hogy bete-
kintsen abba a műhelybe, honnan azok a tudomány majd 
minden ágában forradalmat előidéző eszmék kikerültek, 
s a mely eszmékkel ma már nemcsak a természettudós-
nak, bölcsésznek, nyelvtudósnak, hanem bizonyos tekintet-
ben a theologusnak is számolnia kell. Darwin élettörté-
netében, leszámítva az 5 évi tengeri utat , mit kora 
fiatalságában tett, nincs semmi u. n. érdek eszítő, ennek 
a forradalmárnak az élete a megtestesült egyhangúság, 
életének utolsó 40 évét egy kis falu helyen élte le, lesve 
virágházában ültetvényeit s kertjében az ő általa oly 
híressé és fontossá vált kukacokat; életének vezéresz-
méje ez az egy szó: »megfigyelés.* 

Bármily érdekes is e könyvben figyelemmel kisérni 
az ő messze menő hypothesíseinek eredetét, formálódását, 
de itt e helyen emlékiratának és leveleinek azon passu-
saít szándékom, — az ő saját szavaival — ismertetni, 
melyek reánk közvetlen érdekkel birok, értem azon he-
lyeket, hol a vallásos hitről, illetve ennek tárgyairól 
szól, mert ezekből legvilágosabban megérthetjük azt, hogy 
minő szempontból kell viszont a theologiának tekinteni 
az ő elméleteit. 

Darwint nem csak mint tudóst, hanem mínt em-
bert is nagynak kell mondanunk, ha nagyság alatt he-
roikus kitartást, munkásságot és szerénységet értünk. 
Hogy miben állott az ő sikerének titka, azt legjobban 
megértjük saját szavaiból: >sikerem t i tka: a tudomány 
iránti szeretet; a türelem: gondolkozni sokat egy tárgy-
ról ; kitartás a tények összegyűjtésében és megítélésében. 
Valóban meglepő, hogy oly mérsékelt tehetségekekl, 
mint a minőkkel én bírok, hogyan gyakorolhattam megle-
hetős befolyást az emberek gondolkozás módjára, néhány 
fontos ponton.* 

Ez a »tudomány*-szeretet és megfigyelési »ösz-
tön*, melyet mint ő gondolá, nagyatyjától, Darwin Eras-
mustól — ki az ő elméleteit sok tekintetben anticipálta 
— örökölt, szívta fel lelke összes más tehetségeit. Zene, 
festészet, költészet, s szép vidékek iránt érzéke nem 
volt. Regényeket altató gyanánt olvastatott fel. »Lelkem, 
mondja ő, egy géppé lőn, melylyel a megfigyelt tények-
ből általános törvényeket morzsolok ki és nem fogha-
tom fel, mi okozta agyvelőm azon részének elsatnyu'á-
sát, melytől a magasabb Ízlések függnek. E magasabb 
ízlés, elvesztése, a boldogság elvesztése, ez káros az észre 
és valószínűbb, hogy káros az erkölcsi jellemre, az által, 
hogy gyengíti természetünk, emotionalis oldalát«. Ez 
becsületes, őszinte vallomás, s kulcs nem csak az ő, ha-
nem annyi sok más ember vallásos nézeteinek megíté-
léséhez. 

De a mint láttuk, dacára annak, hogy az ő lelké-
nek érzelmi oldala fejletlen vagy jobban mondva, eltom-
pult volt, mégis nem kerülhette el, hogy a »minden 
ember lelkiismeretét gyötrő és megmozdító kérdéssel*, 
t. i. a személyes teremtő és a jövő élet kérdésével szem-
ben, valaminő álláspontot ne foglaljon el, különösen mi-
után e tárgyban sok felől — különösen tanulók részé-
ről —^ ostromoltatott kérdésekkel. 

Érdekes az, hogy kicsibe mult az, hogy Darwin 
pap nem lett, s akkoriban, midőn atyja kívánságára e 
pályára határozta volt el magát, »semmi kétsége nem 

volt arról, hogy a biblia a szó szoros értelmében Isten-
től inspirált mű.« A későbbi nyilatkozatok e tárgyban 
természetesen más jellegűek, de azért nincs bennük 
semmi arrogantia, ő is Newtonként csak az óceán part-
ján kavicsot szedő gyermeknek tartotta magát és e te-
kintetben kiáltó ellentéte az ő személyisége azokénak, 
kik az ő következtetéseit mindjárt másnap ísten detro-
nizálására vélték jónak felhasználni. 

íme itt van két levele, csekély rövidítéssel, miket 
két tanulónak küldött: » Nekem úgy tetszik, hogy a főérv 
Isten létezése mellett azon feltevésnek tarthatatlansága, 
melyszerint e bámulatos mindenség, benne az öntudattal 
biró ember puszta véletlenből állott volna elő ; de hogy 
ez az érv bír-e valódi értékkel, azt sohasem tudtam el-
dönteni. S tudom azt, hogy ha felveszünk egy első okot, 
az ész még mindig vágyik tudni azt, hogy ez hogyan 
és honnan állott elő. Azt hiszem, a legbiztosabb con-
lusió ez, hogy az egész dolog kívül esik az ember ér-
telmi körén.* 

A másikban így ir: »A tudománynak semmi dolga 
Kristussal s a mi a jövő életet illeti, e tekintetben min-
den embernek magának kell Ítélnie a maga számára a 
sok bizonytalanság és egymásnak ellentmondó valószí-
nűség között.* Egy más helyen igy szól. hitéletem és 
nézetem e tekintetben sokat ingadozik és változik, de 
legszélső ingadozásomban is atheista soha nem voltam, 
azon értelemben, hogy az Isten létezését tagadtam vol-
na. Azt hiszem, hogy á'talában véve, tehát nem min-
dig, az agnosztikus név a leghelyesebb elnevezése lelkem 
állapotának.* »Nem érzem magamat képesnek* — így 
szól más helyen — »hogy a legkisebb világosságot is vet-
hessek az elvont problémákra, a mindenek előállásának 
titka megoldhatlan általunk és nekem részemről meg kell 
elégednem, hogy agnosztikus maradjak.* Az ő vallásos 
nézetének summája ez: »Azt vélem, hogy az evolutió 
theoriája teljesen összeegyeztethető az Istenben való hit-
tel. Én részemről nem hiszem, hogy elég mélyen gon 
dolkoztam volna ezekről a dolgokról.* 

Szóval az a hang, a melylyel ő beszél a vallásról, 
ha nem is valami kellemes, de legalább szerény, s más, 
mint a minőt annyi követője s hozzá képest törpe »nagy-
ság* használ, kik az ő rendszerét úgy magyarázzák : 
»hogy ezen, mint ajtón át utat lehet mutatni a szemé-
lyes teremtőnek.* 

Darwin tehát agnosztikus s az agnosztikus bölcsé-
szetnek, melyet Spencer oly népszerűvé tett, jelszava az, 
»hogy nem tudunk semmit. * Nem tudom, melyik a jobb : 
ez-e, vagy az atheismus ? Ez utóbbi a bevallott hitetlenség; 
az előbbi a legtöbb esetben is közönyt, vagy színvakságot 
szül a természetfelettivel szemben. »Bizzál az észben* — 
így szól egy híve a megismerhetetlenség bölcsészetének — 
mondják nekünk annyit, hogy már szinte bele fáradunk 
és atheísta vagy agnosztikus leszel, mi szavatokon fogunk 
mi agnosztikusok leszünk.* És mi viszont ezt az urat 
foghatjuk szaván, most midőn mindenkitől megkovetel-
tetik, hogy a darvinismussal szemben pro vagy contra 
álláspontot foglaljon. A hypothesisek változók, mondhat-
juk, a darvinismus is hypothesis és így reá nem léphetünk, 
vele szemben legjobb, ha agnosztikusok maradunk s 
egyébként is a keresztyénségnek van ténye, alapja min 
nyugoszik, s a melyen kívül más nem vethető és a mit 
semmiféle »izmus* meg nem dönthet. 

A keresztyénség megküzdött már a gnoszticismus-
sal és van remény, hogy az agnoszticismussal is, a mely 
sok esetben talán ignorantiát is jelent, csak elbánik 
valahogy. 

De bármi legyen a jövőben sorsa a darvinismus-



nak, Darwin neve mindig tisztelettel kell, hogy emleget-
tessék. Önéletiratát e szavakkal végzi be : »Azt hiszem, 
hogy helyesen cselekedtem, midőn életemet állhatatosan 
a tudománynak szenteltem. Nem követtem el nagy bűnt, 
de gyakran, nagyon gyakran megbántam, hogy nem 
tettem több jót directe embertársaim érdekében.c Ez az 
egyszerű vallomás híven jellemzi Darwint, az embert, 
ehhez nem kell kommentár. 

Pap István. 

B E L F Ö L D . 
A gyám- és nyugdíj-intézeti javaslat 

tárgyalása a Konvent nov. 24-iki ülésén. 

Szél Kálmán. A nyugdíj bizottság nevében van 
szerencsém kérni, hogy javaslatunkat tárgyalásra elfo-
gadja a mélyen tisztelt Konvent, és így lehetővé tegye 
a gyám- és nyugdíj-intézet megalkotását, melynek fel-
állítását az egyházi törvény elrendeli. 1885-ben már e 
célból a Konvent egy munkálatot terjesztett az egyház-
kerületekhez, de az ezektől beérkezett nyilatkozatok alap-
ján elvetette. A mostani munkálat e nyilatkozatok alap-
ján készült. Ha nem is teljes alakjában, de csekély el-
téréssel a sajtóban is közöltetett; az érdeklődő közön-
ség tehát jórészben tájékoztatva van. Ha úgy határoz a 
Konvent, hogy ez az egyházkerületekhez leküldessék, 
kérem az ügy érdekében, hívja fel az egyházkerületeket, 
hogy sürgősen tárgyalják, s tegyék lehetővé, hogy a 
Konvent már a legközelebbi gyűlésen határozhasson e 
nagyfontosságú ügyben. 

Kerkapoly Károly. Érzem az ügy becsét, de nem 
vagyok annyira elkészülve, hogy a dolog érdemébe 
most bele tudnék menni. Mindazonáltal indítványozom, 
hogy tárgyaljuk le pontonként a javaslatot, s az így 
módosított szöveget küldjük az egyházkerületekhez; így 
az itt fenforgott szempontokat felismervén, talán jobban 
sikerül e javaslatot keresztül vinni. Mondjuk ki, hogy nem 
mint a bizottság munkálata, hanem mint a Konvent 
által már jónak talált művelet küldessék ki az egyház-
kerületekhez. 

Tóth Sámuel. Annál inkább csatlakozom Kerkapoly 
véleményéhez, mert a mult javaslat ellen is az volt 
egyik főkifogás, hogy az nem a Konvent nézete volt. 

Fejes István. Azt hiszem, hogy az egyházkerületek 
eddig a gyám- és nyugdíj-intézet felállításához egy fő és 
fontos szempont miatt nem járultak, s ez az, hogy lel-
készi nyugdíjintézetre egyáltalában nem hajlandók. A 
lelkészeknek jelenleg oly közjogi állásuk van, mely őket 
elaggottságuk, gyengülésük esetén is biztosítja jövedel-
meikről oly feltétel mellett, hogy az egyházi hatóság 
melléjük helyetteseket rendel. Ezen nehezen kivívott ál-
lást a lelkészi kar feladni nem hajlandó. Az egyházkerü-
letek egyhangúlag elejtették a lelkészi nyugdíj-intézet 
kérdését és csak azt kérték, hogy a gyámintézet létesít-
tessék. Az én véleményem is az, ejtse el a Konvent 
a nyugdíj-intézet kérdését a lelkészekre nézve, vagy 
fektesse azt gyámintézeti alapra. Erre nézve még most 
konkrét tervet nem kivánok adni. — Határozott ellenzésre 
talál az egyházkerületeknél a kegy éveknek át változta-
tása. Ettől a Konvent nem foszthatja meg egyik egy-
házkerületet sem, legfeljebb a zsinat. Kivihetetlen a ja-
vaslat azon része, hol a gyámintézet jövedelme a kegy-
évre van fektetve. Ez az alap-forrás töröltessék és ennek 
mellőzésével szerkesztessék olyan javaslat, mely az egy-
házkerületek által elfogadható legyen. Sok mellékes dolog 

befolyhat erre. Erős meggyőződésem pl., hogy míg lehető 
biztos statistikai alapon álló számításokat, nem nyujtunk 
a kerületeknek, azok javaslatunkat visszautasítják. Ha 
valaki addig is tudna valami tájékoztatót nyújtani e te-
kintetben, azzal óhajtanám a munkálatot kiegészíteni és 
így leküldeni az egyházkerületekre. Ezen főbb elvek 
módosításával általánosságban elfogadom a javaslatot. 

Kerkapoly Károly. Bármennyire egyetértek nt. Fejes 
úr felfogásával, azt hiszem általánosságban kimondani az 
ő elveit nem lehet. Nékünk a törvényt respektálni kell. 
A zsinat egy és ugyanazon paragraphusa rendelkezett az 
iránt, hogy a Konvent nyugdíj- és gyámintézetről gon-
doskodjék. Mi a nyugdíj-intézet felállítását óvatosan 
akarjuk eszközölni, nem akarjuk az örökséget egy tál 
lencséért kicserélni, nem akarjuk a lelkészeket lemondatni 
a kivívott előnyről. Elő akarjuk csak készíteni az időt, 
midőn a törvény a legjogosabban érdekletteket kárpó-
tolhatja. 

Pap Gábor. A törvénynek engedelmeskedni kell, 
igaz. De e kérdés a zsinaton kellőleg megvitatva nem 
volt, csak később látták be a hozott határozat veszélyes-
ségét. Nemcsak azon indokból tartom veszélyesnek a 
javaslatot, a mit Fejes felhozott, hanem azért is, mert 
megtörténhetik egyes lelkészszel, hogy már fiatal korában 
véletlen szerencsétlenség éri, s akkor megrohanja a 
Konventet az illető gyülekezet hogy ez a lelkész helyez-
tessék nyugdíjba, s így az a békés viszony, a mely a 
gyülekezet és lelkészek közt jelenleg megvan, fel fog 
bomlani és e törvény a lelkészek ellen izgatási esz-
közül fog felhasználtatni. Jó volna várakozni a kérdés-
sel egy újabb zsinat összejöveteléig. 

Tisza István. Felfogásom homlokegyenest ellenke-
zik Pap Gábor püspök úréval. Akár meg volt fontolva, 
akár nem, a törvényt respektálni kell. Epen az egyházi 
szolgálat érdekében elő kell készíteni egy nyugdíj-inté-
zet. létrehozását, mely lehetővé tegye, hogy midőn tart-
hatatlan helyzet áll elő valamely egyházban, valamely 
egyházi férfiú személyi dolgában, hogy akkor ne álljon 
az az alternatíva előttünk : vagy nyomorba döntsük a 
családot, vagy kénytelenek legyünk felzavarni egy egy-
házközség belbékéjét, nyugalmát és veszélyeztetni az 
egyházi szolgálat érdekeit. Azon aggodalom, hogy ez 
alkalmat fog szolgáltatni arra, hogy egyes egyházakban 
megzavartassék a béke, megvallom előttem nem egészen 
indokolt, mert maga az, hogy alkalom nyújtatik arra, 
hogy a község lelkészétől megszabadulhat a nélkül, hogy 
szerencsétlenné tétessék a család, nem zavarja meg az 
egyházközséget, hanem ha egyszer már megzavartatott 
a nyugalom, lehetővé tétetik, hogy az egyházi törvé-
nyek megvalósíttassanak, de el lesz hárítva az a nehéz 
helyzet, hogy egyes családok a lehető legnagyobb nyo-
morba döntessenek. Nekünk tehát — még ha a törvény 
nem is parancsolná — a nyugdíj-intézet eszméjéhez ra-
gaszkodnunk kell. 

György Endre. Általános hozzájárulását mondja ki 
a Konvent, de tárgyalásába ne bocsátkozzék. Hiánya a 
javaslatnak, hogy a létező gyám- és nyugdíj-intézetekkel 
semmiféle összeköttetést nem létesít; s nem vétetik 
számításba, hogy egyes lelkészek már eddig is jelenté-
keny összegeket fizetnek e címen. 

Szél Kálmán. Azért hagyatott figyelmen kívül ez 
a bizottságban, mert mind az 5 egyházkerület az össze-
kötés ellen nyilatkozott. 

Kerkapoly Károly. Nem érintjük e javaslatokban 
a meglevő intézeteket. Ha kötelöző lesz a tagság, talán 
maguktól feloldják a régihez való kötelezettséget, külö-



nősen, ha tapasztalják, hogy figyelembe vehető segélyt 
nyernek itt. 

Tisza Lajos gr. Nekem az a meggyőződésem, hogy 
ezt a kérdést sem a Konvent, sem az egyházkerületek 
megoldani nem fogják, mert lehetetlen, hogy minden 
részletekre teljesen összhangzó megállapodásra jussanak. 
Itt csak a zsinat fog intézkedhetni. A Konvent feladata 
e kérdést a legközelebbi zsinatra előkészíteni. Tárgyaljuk 
tehát pontonként a javaslatot, küldjük le az egyházke-
rületekre, ha a kerületek elfogadják, törvény lesz belőle, 
ha nem, hasznos előkészítő munkát végeztünk a követ-
kező zsinatra. (Vége köv.) 

Dr. Sommerville Budapesten. 
Mielőtt e hírneves skót lelkész budapesti látoga-

tásáról szólanánk, meg kell mondanunk, hogy dr. Som-
merville egy 75 éves öreg úr, ki Glasgowban volt 
lelkipásztor, abban a városban, melyben — a mint 
mondják — annyi gyár van, hogy ezeknek a füst-
jétől, ha valakinek az ott lakók közül reggel hófehér 
volt is az inggallérja, estére kelve fekete lesz. Bárhogy 
legyen is ez a dolog, annyi bizonyos, hogy Glasgowban 
a munka emberei roppant tevékenységet fejtenek ki. Az 
is kétségtelen azonban, hogy nemcsak a gyárak tüzei 
égnek ott, hanem a hívő keresztyének is élesztik a hit 
és szeretet tüzét, melyet a Krisztus Urunk a földre le-
hozott. 

Glasgowban van a többek közt a Free-Churchnek 
egyik főfészke. A Free-Church (szabad-egyház) 1843-ban 
alakult az által, hogy több százezeren kiléptek dr. Chal-
merssel, a hitetlen mathematikusból hivő apostollá vált 
férfiúval élükön, abból az egyházból, melynek hitelvei ép 
oly keresztyéniek, mint a Free Churchéi, de a mely némi 
tekintetben állami befolyás alatt állt s áll máig is. 
Dr. Sommerville méltó utóda a Free-Church azon alapí-
tóinak, kik odahagyva mindenét az elhagyott egyház-
nak, csodálatos áldozatkészséggel rendezték egyházaikat, 
templomokat építettek, lelkipásztoraik fizetésére adakoz-
tak (s mellesleg megjegyezve ez egyház lelkipásztorai közt 
nincsenek 200—300 forint fizetéssel bírók), theologiai in-
tézeteket állítottak s missziói tevékenységet kezdettek. 
Ugyanez a Free-Church az, mely a pesti, debreceni, 
enyedi és pápai theologusok közül sokaknak adott al-
kalmat, ellátva őket stipendiummal és útiköltséggel, arra, 
hogy világot lássanak s az angliai vallásos életből >a 
jót megtarthassák.* 

A Free-Churchenk Glasgowban több egyházközsége 
van s ezek egyikében működött dr. Sommerville jó so-
káig, míg az utóbbi időkben nagyszerű utazásokat tesz. 
így vezérelte őt az Úr hozzánk is. Dec. i -én ért ide s 
dec. 2-án este ünnepélyes fogadtatására a skót missziói is-
kola nagytermében a budapesti ref. leányegyház igen szépen 
sikerült thea-estélyt rendezett. Az öreg, de erőteljes tisz-
teletreméltó, fehérhajú lelkipásztort Szász Károly püspök 
úr üdvözölte, ékes angol beszéddel, melyben rámutatott 
a skót szabadegyház s a magyar ref. egyház hitelveinek 
azonosságára s ama körülményre, hogy úgy a skót, mint 
a magyar reformátusoknak ősei sokat szenvedtek, és 
sokan elvérzettek hitökért, a Krisztus nevéért. Köszönetét 
fejezte ki dr. Sommerville egyházának, a Free-Churcknek, 
mely ifjainkat stipendiumokkal látja el s végül Isten ál-
dását kívánta az Úr hozzánk érkezett buzgó szolgájára, 
beszédét e magyarul is elmondott szavakkal fejezvén 
be : Éljen a skót szabad egyház 1 Éljen dr. Sommerville! 

Majd Koenig és Moody lelkészek szóltak, Gladi-
schefsky segéd-lelkész pedig latin verssel üdvözölte 

dr. Sommervillet, ki maga is felszólalt s azt fejtegette, 
hogy a mint Duna az által lesz nagygyá, mert mélyebb 
mederben jár, mint a többi folyók, melyek beleömlenek, 
úgy a keresztyének is annál áldásosabb hatással lesznek 
a társadalomra, minél mélyebben hatolnak be az evan-
gélium szellemébe. Ez estélyen nem hiányzott a mű-
vészi rész sem. Karének, Gladischefsky segéd-lelkész 
magánéneke s egy itjú embernek (kinek nevét meg nem 
tudhattam) igazán szép hegedűjátéka képezték ezt. 

E hó első vasárnapján hallottuk először dr. Som-
merville-t prédikálni a hold-utcai ref. templomban. A 
Krisztus iránti szeretetről oly hévvel és tűzzel, oly ko-
molysággal és beszédébe érdekes példákat vegyítve, 
szónokolt, hogy igazán nagy lelki épüléssel távoztunk el a 
szent helyről. Még megragadóbb volt azonban az a beszéde, 
melyet dec. 11-én tartott az Énekek éneke 5-ik részének 
18, a héber szöveg s az angol fordítás szerint 6-ik rész 
6-dik verséről: Az én szerelmesem lement az ő kert-
jébe a jó illatú virágágyakhoz, hogy egyék a kertben 
s liliomokat szedjen. Beszélt először a keresztyén egyház-
ról, mint a Krisztus kertjéről, mely erősen körül van 
véve, melybe a növényeket maga az isteni kertész ül-
teti el, s a melynek változatossága igen bámulatraméltó. 
Szólt azután a Krisztusról, a ki kiterjeszti dicsőségét az 
ő egyházára, melybe leszállott és leszáll, hogy megke-
resse a hit, remény, hűség és szeretet jóillatú virág-
ágyait, a jó cselekedetekben mutatkozó gyümölcsöket, 
s magához vegye a liliomokat, t. i. az ő híveit. 

Az egyházi beszédeken kívül több előadást is tartott 
dr. Sommerville az evang. gymnasium deáktéri díszter-
mében. Dec. 5-én és 6-án német tolmácsolással, melyet 
Járányi Gusztáv feketehegyi segédlelkész végzett nagy 
ügyességgel, dec. 9-én, 10-én, 13-án pedig Szalay József 
nagybecskereki lelkész által magyarul tolmácsoltatva 
magát. Ezenkívül meglátogatta a theologusokat s a ref. 
egyház tanácstermében, hol bár csak az nap délután 
terjedt el látogatásának híre, Szász Károly püspök uron 
az egyház másik lelkészén, Pap Károly úron s Farkas 
József úron, a theol. intézet igazgatóján s másokon kivül a 
theol. ifjúság joformán teljes számban megjelent, dec. 12-én 
este igen érdekes és tanulságos beszédet mondott. 

Tolmácsra azért van szükség, mert dr. Sommerville 
az élő nyelvek közül csak a magáét beszéli, s ezért a 
merre jár, a földkerekség minden részén mondatról-mon-
datra fordítja előadásait vagy beszédeit, ha nem angol 
közönség előtt beszél. 

De vegyük sorra előadásainak tartalmát. 
Dec. 5-én a Szent írásból vett e szavakról szólt: 

Be of good cheer. Azért irom ezt angolúl, mert sem 
az eredeti »daQO€ÍV£« szónak, sem a megfelelő magyar 
»bízzatokt-nak nincs meg az a speciális örömöt kifejező 
jelentőséges, mint az angol »Be of good cheer«-nek, 
ami tulajdonképen annyit tesz: Örvendezzetek. Reá-
mutatott arra, hogy a kereszt} éneknek a legboldo-
gabb, a leginkább örvendező embereknek kellene len-
niök s az Úrtól vett örömöt át kellene plántálniok má-
sokra is. 

Dec. 6-án a keleti bölcsekről szólt s oly élénk 
szemléltetéssel rajzolta azoknak utazását, hogy igazán 
úgy tünt fel előttünk, mintha a régi idő alakjai élve 
jelennének meg szemeink előtt. Általábnn élénk festés, 
a dolgoknak plasticai kidomborítása, az eszméknek bá-
bámulatos megérzékítése és a jeleneteknek élethű meg-
jelenítése képezik dr. Sommerville hatalmának egy részét 
s hatása titkát. Csakhogy a szóban, beszédben s alakí-
tásban rejlő ügyességet a Krisztus és az emberek iránt való 



szeretet mozgatja. Bámulatos látni és hallani azt az öreg 
embert, a mint az ifjúhoz illő elevenséggel és tűzzel jár 
fel s alá, egyszer a szenvedély egész hatalmával tör ki, 
másszor egy kis leány duzzogását adja elő, majd a bűnös 
lelkekhez mennydörgi az intés szavait. 

Csak röviden emlékszem még dec. 9 én tartott 
előadásáról, melyben a bűnös megtéréséről szólt elmon-
ván, hogy mint a felriasztott galamb fészke felé siet, a 
bűnös, de felébresztett lélek addig békességre nem talál, 
míg a Krisztushoz el nem érkezik. Csak néhány szóval 
érintem, hogy dec. 10-én Zakeus megtéréséről, dec. 13-án 
a bűnösök megitélésől, decem. 14-én Krisztus születésé-
ről beszélt s ma estére a VI. és VII. kerületi club dísz-
termében különösebben a zsidókat érdeklő azon themá-
ról fog előadást tartani : Mit köszönhet a keresztyénség 
a zsidóknak ? Előadási modora illusztrálására álljon itt 
néhány példa. 

Feltüntette egy alkalommal Dávidnak fiát, Abso-
lont, a kinek külseje oly szép volt, hogy nála abban az 
időben ékesebb nem találtatott. De ez a szép ember 
rakva volt belől undoksággal, meggyilkolta testvérét, 
fellázadt atyja ellen, de végre is menekülni volt kény-
telen, hosszú hajánál fogva fennakad a7 ágakon s ott 
függ a fán. Eljő Joáb s beledobja dárdáját s felkiált 
rémes hangon : »Még nem halt meg«, beledobja a mási-
ka t ; »még sem halt meg,« szólt megint iszonyú dühvel 
Joab s az ember menekülni óhajt, az öreg úr elől, a ki 
erőteljes gestussal mutatja, hogyan üti át Joáb harmad-
szor is Absolont, Dávid egyik fiát, a ki meghalt a 
maga vétkeiért. Majd másfelé fordítja tekintetünket, 
Dávidnak másik fiára a ki szintén »szebb volt az embe-
rek minden fiainál«, a kinek ajkain kedvesség ömölt 
el s a ki szintén ott függ a fán, meghal kínos keserves 
halállal. Ez a Jézus Krisztus, a ki meghalt — a mi 
bűneinkért. 

A theologusoknak tartott beszédet is, melyben a 
János evangelioma I. része uto'só versei alapján a tanít-
ványok elhívásáról szólt, gyönyörű képpel rekesztette be. 
Elmondván, hogy a Krisztus nem csodákkal, hanem ke-
gyelmének hatalmával vonta magához első tanítványait, 
reá mutatott arra, hogy az ifjú emberek nagy vigaszta-
lást találhatnak látván, hogy az Úr először ifjú em-
bereket választott, a kik szegények voltak, mint ő, a 
kik egyszerű emberek voltak, mégis az emberiség nagy 
jóltevői lettek. Figyelmeztette őket arra, hogy ők sem 
lehetnek jó lelkipásztorok, ha csak a Krisztus nem 
lakozik szívükben. Előadta végre, hogy egyszer a 
schweici havasok közt járt, (megjegyezzük különben, 
hogy dr. Sommerville beutazta jóformán az egész világot, 
hogy egyszer Natalból, Dél-Afrikából, majd Ázsiából, 
ismét máskor az amerikai prairiekről veszi érdekes utazási 
képeit) tehát Schweicban egy paraszt, hosszú durva alpesi 
kürtjét fújta, melyből azonban csak néhány s nem valami 
kellemes hangot tudott kicsalni. Egy kis idő múlva azon-
ban a hegycsúcsokról és a meredekekről az egyszerű kürt 
hang csodás harmóniájának visszhangjai zendültek meg; 
ide oda csapódva, megerősödve s majd elcsendesülve, 
végre elhaltak. O is fújja — mondá dr. Sommerville — 
az ő alpesi kürtjét, vagyis hirdeti az evangéliom egy-
szerű hangjait s nekünk is ezt kell tennünk. E hangokra 
leszáll az örök magaslatokról az Isten áldásának, az ő 
hatalmának és kegyelmének, az emberek kebléből pedig 
felénk tör a hitnek, szeretetnek s az irántunk való hála-
datosságnak fenséges visszhangja. 

Még csak azt említve meg, hogy Szász Károly püs-
pök úr néhány szívélyes szóval köszönte meg dr. Sommer-
ville jóindulatát s kifejezte jókivánatait, mi a magunk 

részéről azt kívánjuk, hogy az alpesi kürt vagyis az evan-
geliom zenghessen még sokáig az ő ajkairól s találjon 
visszhangra minél többek kebelében. 

Budapesten, 1887. dec. 15. Szabó Aladár. 

R É G I S É G E K . 
Válasz Thury Etelének, 

de nem Bornemisza Péter vallásfelekezeti álláspontjáról. 

(Folytatás és vége.) 

4. Thury »nem vindikálja magának azt a mély tu-
dományosságot, klasszikus nyelvismeretet, amilyennel én 
kérkedem.* Uram ! én mindezekkel nem kérkedtem. 
Annak kimutatása, hogy latinnyelvi és dogmatikai isme-
retek dolgában ön igen gyenge lábon áll, végképen 
nem kérkedés. Sőt én épen a vád kikerülése végett tet-
tem le múltkor azon szándékomról, miszerint Bornemisza 
levelének eredeti szövegét s annak általam készített 
fordítását párhuzamosan közöljem az ön fordításával, 
hogy mindenki meggyőződhessék az ön műfordítói 
képességeiről. Mert hiszen ön úgy igyekezett fordítni, 
hogy »a szabad fordítás mellett az értelem ne változzék.* 
Ez tehát műfordítás lett volna. Mondhatom, törekvése 
a legkevésbbé sem sikerült. Válaszában ismételten elkö-
vetett baklövései s azon vádja, hogy én a mondatokat 
összeforgattam vagy csupán egyes szavakat kapkodtam 
ki, arra kényszerítnek, hogy említett tervemet legalább 
részben végrehajtsam s a levél első h irmadát, amelyben 
az általam múltkor megrótt s az Ön által most ismét 
tönkretett részletek előfordulnak, közöljem. 

Thury fordítása, mely 
általa hűnek, csinosnak 
és gördülékenynek mon-

datik. 
Kegyelmet és békeséget az 

a tya Istentől és a Jézus 
Krisztustól szívemből kivá-
rok 1 Nem csupán gyöngéd 
megemlékezésből megszólí-
tott tekintélyes Tanácsfér-
fiak, hanem ti is apostolok 
és próféták fundamentumán, 
magától a Jézus Krisztustól 
letett szogletkőre épült gyü-
lekezetnek és az Is:en anya-
szentegyházának tagjai , ki-
nek szentigéje nélkül a gyü-
lekezeteket kormányozni nem 
lehet, mennyire örülök, hogy 
a Krisztusnak többféle szol-
gáit magatoknál tar t játok, 
és hogy közöttetek az Is:en-
nek emberi találmányoktól 
ment tiszteletét ápoljátok és 
hűséges munkást visztek , 
hogy a többi polgárok kö-
zött az titeket elkülönítve 
megtartson a Krisztusnak. 
E végből ti ist'-nfélő főtaná-
csosok küi Beythe István 
ura t ünnepélyesen kötelezté-
tek mintegy, hogy térne le 
mihozzánk, Ln őt, a ki szá-
mos esztendő óta jó elöljárója 
volt az Isten anyaszentegy-
házának, mint annak mindig 
hasznára becsületes munká-
sát , j ó lélekkel ajánlom ; de 
n tm csupán én ajánlom őt, 
hanem épen ő maga tette 
kedvelt té s a ján ! ja magát 
előbbi tevékenydús életével 
és s ép elégiái köl teményei-
vel, 

íme 1 milyen a »csin«, »a gördülékenység® és a 
»hűség* Thury szerint! Ha én elő akarnám sorolni az 
ő fordításának összes hibáit, hasábokat vennék igénybe. 
A miért is csak azokra mutatok reá, melyeket válaszá-

Az én fordításom: 
Szívem szerint könyörgök 

az a tyais tentől a Jézus Krisz-
t u s á v a l kegyelmet és békesé-
get. Nem kevés vigaszt nyújt 
a kegyes lelkeknek, nagyte-
kintélyű férfiak! annak tu-
data , hogy ők az egyház 
polgára ié i istenhez tartozók, 
akik az apostolok és próféták 
fundamentuma felett, a leg-
főbb szegletkőn, magán a 
J é ' u s Krisztuson épültek fel. 
Minthogy pedig az egyház 
másképen nem kormányoz-
ta that ik , mint az ige á l ta l : ör-
vendek, hogy a Krisztusnak 
több szolgáját tar t já tok és 
hogy a tiszta istentiszteletet 
ápoljátok magatok között 
s hűségesen munkálkodtok, 
hogy polgáraitok megma-
radjanak a Krisztus sövényei 
között. Ez a ti á j tatos ke-
gyességtek mintegy szentebb 
kötelékkel csatolta hozzátok 
Küi Beythe István urat . Aki 
felől nemcsak én bizonyítom, 
miszerint isten egyházát szá-
mos év óta jól igazgat ta 
és hűségesen munkálkodott , 
hogy annak mindig hasznára 
legyen; hanem eltöltött élete 
is szép bizonyságtétellel tesz 
ajánlatot . 

Bornemisza 
eredeti szövege: 

Gratiam et pac=m a D o 
Patre , per Jesnm Christum 
ex animo piecamur. Non pa-
r u m pils mentibus adfert so-
lat i, Amplissimi Viri, scire, 
sese esse cives eccl.siae ac 
domes t icosDd, superstructos 
super fundamentum Aposto-
lorum et Prophetarum, sum-
mo angulari lapide ipso Jesu 
Christo. Quando \e ro aliter 
regi non potest ecclesia, 
quam verbo, gandeo, quod 
complures Chiisti servos te-
netis, et quod inter vos főve-
tis purum D- i cul tum, fide-
lemque operám datis, ut se 
vestri cives inter Christi septa 
contineant. Haec vestra sanc-
tissima pietas, Dominum Ste-
phanum Beythe de Kü, quasi 
sanctiore vinculovobis devin-
xit. Quem a multis annis 
eccle8iae Dei bene praefuisse, 
eique ut semper prodesset, 
fidelem operám dedisse, non 
solum ego proflteor, verum 
etiam anteacta vita pulchris 
elogiis commendat . 



ban ismétel. Először is kifogásom van a tcomplures* 
fordítása, különösen pedig a belőle kivont eredmény 
ellen. Igaz, jelenti azt is, hogy »többféle*, de első je-
lentése: »több®. És itt épen ezt teszi, mivel még ak-
kor a soproni protestánsok sem oszoltak felekezetekre. 
Tehát csupán egyféle lelkészeik lehettek. »Többfélét* a 
»complures* itt egyedül azon esetben jelenthetne, ha 
Bornemisza célozni akart volna a nyelvkülönbségre. így 
pedig semmit sem bizonyít Thury mellett. Ha pedig •— 
feltéve, de meg nem engedve — Bornemisza valóban 
felekezeti különbséget értett volna, kérdem, kiknek irta 
ő e levelet? Az összes protestánsoknak-e, kik »többféle®, 
evangelikus és református lelkészeket tartottak ? De hát 
akkor a Thury fordítása szerint miként mondhatja a 
közéjök menő református lelkészről, hogy ennek célja 
azokat, kiknek a levél szól, »elkülönítve tartani a többi 
polgárok között?® Hiszen ez esetben a címzettek mind 
reformátusok s így nem »többféle® lelkészeik voltak. A 
Thury fordítása tehát ellenmond önmagának s így vagy 
a •tcomplures* nincs jól fordítva, vagy azon mondat 
utolsó része, vagy pedig egyik se. Egyik sincs. *Fove-
tis purum Bei cultum* legyen úgy fordítva, amint Thury 
akarja : »Istennek emberi találmányoktól ment tiszteletét 
ápoljátok®. Mit bizonyít ez? A lutheránusok a magok 
istentiszteletét, a kálvinisták szintén a magokét tartják 
tisztának, vagy Thury szerint »emberi találmányoktól 
menU-nek. Ébből tehát nem tűnik ki sem lutheránus, 
sem kálvinista meggyőződés. És e mondatnál annyira 
»szíves vagyok megengedni®, mikép -»fovere« = tápolni*, 
hogy magam is azzal fordítám. De azt már nem enge-
dem meg, sőt megbotránkozom rajta, hogy a »fidelem 
operám datis« kifejezés így fordíttassák: »hűséges mun-
kást visztek«, Szekundát érdemel az a harmadik gimná-
zista, amelyik nem tudja, hogy »operám dare« — mun-
kálkodni, nem pedig munkást vinni«. (Opera = munkás ! ! 
Dare = vinni!) Menjünk tovább! Thury »fülében 
jobban hangzik® e kifejezésnek: ut se vestri cives inter 
septa Ghristi contineant® következő fordítása, igazabban 
ferdítése: »hogy az titeket a többi polgárok között elkü-
lönítve megtartson a Krisztusnak*, mint ez: »hogy pol-
gáraitok megmaradjanak (megtartsák magokat) a Krisz-
tus sövényei között*. Tehát vestri — többi, inter nem 
praepositio, Ghristi dativus, se = titeket, contineant 
egyes 3. sz., septa — elkülönítve ! Ez már — kérem 
— nem csin, hanem csiny az eredeti értelem és a la-
tinnyelv legelemibb szabályai ellen. Constatálom egyút-
tal, hogy a »cives* szónak igen is van valami értelme 
a tartalmilag hű fordításban is, pedig nem áll az, hogy 
»a súly épen erre van irányozva®. Még csak egy kife-
jezés van hátra : »anteacta vita pulchris elogiis comendat*. 
Thury szerint — »ajánlj a magát előbbi tevékenydús éle-
tével és szép elégiái költeményeivel*. Hogy e fura szót: 
»tevékeny dús® melyik jelenti, nem vagyok képes kita-
lálni. Azaz még i s . . . az »anteacta® szó második része 
teheti; ante = előbbi (1), acta = tevékenydús (1!). Az 
elégiák mellett hosszasan kardoskodik műfordítónk; bi-
zonyítgatja azt, amiben én nem kételkedem, hogy t. i. 
Beythe, verset is írt. Beszél, beszél, de azt elfelejti, hogy 
a mondat alanya nem Beythe, hanem *vita*, mert ha 
amaz volna, a »commendat« mellett ott volna a Sse« is 
—— továbbá az »anteacta vita« és a »pulchris elogiis* 
valami, »ést« jelentő szócska által hasonló mondattagokká 
alakíttattak volna így azonban, mivel képtelenség, hogy 
valakit >eltöltött élete szép elégiákkal ajánljon*, meggyő-
ződésem, hogy Eabó szövege helyes és Gamauf, ki kétség-
telenül tisztában volt a latin grammatikával, híven irta 
le a levélnek ezen szavát is. 

5. Amit Thury Sztáray Mihály felől ad elő, abból 
mindössze annyi derül ki — ámbár ez is igen kétes ala-
pon, a Thury latin tudományán nyugszik — hogy a 
soproniak két alkalommal is felszólították Sztárayt a 
közéjök jövésre, de midőn ő szívesen ment volna, mind 
a kétszer mást választottak meg. Ebből azt lehetne gon-
dolni, hogy talán nem is az egész egyház hívta, hanem 
csak egyesek. Ez különben teljesen egyre megy jelen-
leg, most csak arra van szükségünk, ami kétségtelen, 
hogy Sztáray nem kellett, hanem igen is kellett Beythe. 
Akiről azt mondja Thury, hogy »eszméi és gondolatai 
19 év alatt oda fejlődtek, hogy lutheránusból nyilváno-
san kálvinistává lett s bizonyára nem titkolhatta el ezen 
érzelmeit sem a vele hasonlóan gondolkozó Bornemisza 
előtt.® Ime ! elismeri Thury is, habár öntudatlanul, hogy 
Bornemisza lutheránus volt. Állítja ugyanis, hogy a lu-
theránus Beythe 19 év alatt kálvinistává fejlődött, ami 
azt teszi, hogy e hosszú idő kezdetén lutheránus vala. 
»Ezen érzelmét pedig nem titkolhatta el Bornemisza 
előtt.« Miért is titkolta volna ? Hiszen Bornemisza Thury 
szerint »hasonlóan gondolkozott,® a z a z . . . lutheránus 
volt. Lám! Hát mégis lutheránus irta ama levelet, lu-
theránusokhoz lutheránus felől! 

6. Thury már e kérdésnél is, tovább is azzal vá-
dol, hogy »érvelésem egyik hathatós támaszán túl tettem 
magamat s elfelejtem,« hogy az elválás nem lehetett 
egy perc munkája. Ugyan miért felejtettem volna el ? 
hiszen Thury is ez alapon bizonyítá be Bornemisza lu-
theránus voltát, mint imént kimutatám. És akkor sem 
felejtém el, midőn azt állítám, hogy a felső-dunamelléki 
községek kálvinistaságában semmi érdeme nem lehet 
Bornemiszának. Még pedig épen azért, mivel az ő ha-
lála után még hét év, tehát igen sok perc telt el a két 
felekezet különválásáig s ennyi idő alatt ama korban, 
»mikor a vallás volt minden, mikor a haza közös ellen-
ségén kívül másról mint erről nem is igen beszéltek® 
bizony elkálvinistásoclhattak azok, bármennyire buzogtak 
is azelőtt Luther tana mellett. 

7. Thurynak köriilbelől legfejreesettebb okoskodása 
az, melyet válaszában Bornemisza éneksorairól közöl. 
A végén ugyanazt süti ki, amit én állítottam, azzal, 
hogy e versszak szerint »szükséy ennünk urunknak szent 
testét, s innunk az ő szent vérét, melyek a mi keresz-
tyénségünknek jegyei és bűnbocsánatunk pecsétel.« Zár-
jelben arra figyelmeztet, hogy »jól megjegyezzük, az 
úrvacsorájáról van szó.® Hát persze, hogy arról, nem is 
a keresztségről. Úgy veszem észre, hogy Bornemisza ta-
nulmányzása közben Thury is egész lutheránussá vált. 
Az úrvacsora már szerinte is a Krisztus testében és 
vérében való részesülésünk, és pedig evés és ivás által 
való. No de »praetor minima non curat.® Kivált akkor' 
amidőn a dogmatikában való ^rendkívüli jártasságát« is 
be akarja bizonyítni, citálván Somossyból két részletet, 
amelyek egyike azt tartalmazza, hogy az úrvacsora 
az isten bűnbocsátó kegyelmének jegye és pecséte, másik 
meg azt, hogy a kenyer és bor a Krisztus halálára 
emiéheztető jegyek, egyszersmind bűnünk bocsánatának 
pecsétel és zálogai. Ha azonban egy progimnázis-
tának kezébe adom Somossy dogmatikáját azon utasítással, 
hogy keressen benne két részletet, mely az úrvacsorá-
járól szól: bizonyára az is találna benne, pedig az sem 
ismeri a dogmatikát. Mert nem birom kitalálni, miért 
hozza fel Thury ama református tantételeket, s mit akar 
belőlök következtetni ? Ha csak azt nem akarja velők 
kimutatni, hogy míg Somossy kálvinista ember volt, addig 
— azaz valamivel előbb — Bornemisza mint nem kál-



vinista egyenesen a Krisztus testét és vérét eszi és isz-
sza az úrvacsorájában ! ? 

. . . Mindezek után ismételten kijelentem, hogy 
Thury újabb tévedéseit nem azért tártam a közönség 
elé, hogy talán azok segélyével Bornemisza felekezeti 
álláspontját bizonyítgassam. Erre már nincs szükség. Az 
a Bornemisza, aki nemcsak hogy soha egy szóval sem 
tért el a Luther úrvacsorai tanától, hanem félreérthetlen 
határozottsággal kijelentette, hogy a Luther tanítását 
tartja a próféták, Krisztus és apostolok tanításával meg-
egyezőnek, s hogy Kálvin tana különbözik az ő értel-
métől — mondom : az a Bornemisza ezen nyilatkozatai-
val történelmi hitelességgel megállapította azt, hogy ő 
lutheránus volt. Zoványi Jenő. 

K Ü L F Ö L D . 

A keresztyén vallás ellen intézett legújabb 
támadások. 

(Vége. *) 

2. Ueber religiöse und wissenschaftliche Weltan-
schauung. Ein historisch-kritischer Versuch von Professor 
dr. L. Büchner (Leipzig, 1887. 75. I,) 

Büchner könyvére térve, elmondhajuk, hogy nem 
ül kényesebben a huszár a lovon, mint Büchner 
az ő vessző paripáján. A »Kraft und Stoff« szerzője 
szegény magunk forma halandókra csak azért pillant, 
hogy tudatlan voltunkból új erőt merítve az apoldai 
Freidenker-Bundban »a vallásos és tudományos világ-
nézletről* az ő rég ismert szellemes modorában felolva-
sást tartson. A felolvasás bővítve ellőttünk fekszik, s 
miután szerző az előszóban föntebb jelzett főművére utal, 
s miután e föntebb jelzett főművet én is voltam szeren-
csés olvashatni, megkezdhetjük a jelen irat olvasását is, 
föltéve, hogy van bátorságunk a tudatlanság ellen intézett 
kartács-záporba rohanni. 

A történelmi-kritikai kísérletnek van mottója is, és 
pedig szépen hangzó motto : »az igazság szabado-
sokká teszen titeket. Krisztus.* Látni való, hogy Büch-
ner egészen pártatlan, elismeri azt a mi jót ellen-
fele . . . ellenfél ? 1 . . . Büchner és Krisztus . . . ah ! a sze-
gény ábrándozó ott a galiléi tenger partján, hogy lehetne 
egy Büchnernek ellenfele 1 Egy Büchnernek, ki könyve 
első lapján kimondja, hogy a vallás forrásait a tudatlan-
ság s műveletlenség képezik, melyhez mint harmadikM 
egy bizonyos ösztönszerű félelem járul, mert hisz mar 
a római iró Petronius megmondta: »Timor fecit primos 
orbi deos!* Ha nem megvetéssel is, legalább szánalmas 
mosolylyal tekint le Büchner arra, a ki — nos a ki, a 
tényt elvitázni nem lehet, — a világtörténelemnek új for-
dulatot adott. Új fordulatot ád e a »Kraft und Stoff« 
a maga 15 német s számos más nyelvű kiadásaival? 
a kérdésre bajos volna igenlőleg felelni. 

A vallás tehát vagy mint a francia Veron magát 
kifejezi, »a természet fölöttiben való hit« tudatlanságból 
vette eredetét s mi természetesebb ennélfogva minthogy 
»minden lépéssel, melyet a tudomány előre tesz, Isten 
egy lépést hátratenni kénytelen ; mert a természetfölötti 
lényekre való hivatkozás, legyen bár nevük Zeus, Jeho-
vah, Allah vagy Absolut, Akarat, Tudattalan stb. legye-
nek bár theologiai vagy philosophiai természetűek, e lé-
nyekre való hivatkozás, mondjuk, nem képes a tudomány 

*) Lásd e lap 46. számát. 

vagy az egészséges logika világát elviselni.* A tudomány 
vagy az egészséges logika persze csak a materiálisták-
nál található. S mily egészséges logika az, a mely sze-
rint az anyagból öntudat lesz, a mely fölötte áll az 
anyagnak, bár az anyaghoz van kötve véges alakjában. 
Ily logika hallására nem kell-e fölkiáltanunk Lotzeval: 
»az emberi szellem tévedései közt azt találjuk legkülö-
nösebbnek, hogy saját létezésén kételkedhetik, s hogy 
ezt a kültermészet produktumának tarthatja, azon ter-
mészet produktumának, melyet mi csak másod kézből s 
épen a tagadott szellem közvetítése folytán ismerünk.® 
Hogy ily logika előtt a vallás nem állhat meg, azt belát-
hatjuk magunk is, csakhogy ily logikát bármily egészsé-
gesnek vallja is magát, kénytelenek vagyunk a nem egész-
séges osztályba sorozni. 

»De igaztalan s téves volna — s Büchner nem 
akar sem tévedni sem igaztalan lenni — ha a vallás 
ezen háttérbe szorítását csak a tudománynak akarnók 
tulajdonítani.* Oh nem, a »józan emberi ész« is sokat 
segített a hősi munka végzésében. Jámbor »józan em-
beri ész« csakhogy egyszer a te érdemeidet is elismerik ; 
persze mikor a szabad akarat kérdésénél vagy a felelős-
ség érzeténél szavadat hallatni mered, akkor el kell né-
mulnod, mert a tudomány beszél, s a tudomány nem 
tűrheti, hogy te is moccanj 1 Annál is inkább örülj most, 
midőn a beszéd meg van engedve, a midőn a tudomány 
annyira leereszkedő, hogy megveregeti arcodat, mint 
engedelmes jó fiúét. De nehogy örömedben szerénytelen 
találj lenni s többet szólj mint szükséges, mert akkor 
jaj neked, a tudomány újra lakatot rak ajkaidra. 

Büchner úr azonban megy tovább fölvetve a kér-
déseket, mik régiségük dacára sem vesztik el, úgy lát-
szik, értéküket. Miért nem jelentette ki magát az Isten 
minden népnek egyformán? miért tűri, hogy a kétkedők 
száma napról-napra gyarapodik ? és a többi hasonló. 
Ilyen kérdéseket mi ís tudnánk tenni, figyelembe véve 
az élet praktikus szükségleteit — ezeret, de hagyjuk in-
kább azoknak, kiknek nincs egyéb dolguk, mint fejüket 
ilyes kérdésekkel törni, a melyekkel azt gondolják, hogy 
a vallást semmisítik meg. 

Büchner úr tetszelegvén ily kérdésekben egy ideig, 
az ókor vallási türelmét magasztalja, hirdetvén, hogy »a 
rómaiak eme türelme s elnézése (á la Alex. Severus) bizo-
nyára nem kevéssé mozdítá elő a keresztyénség későbbi 
győzelmét.* Ki tagadhatna el Büchner úrtól mélyreható 
történeti ismereteket s mégis nekiink úgy tetszik, hogy 
itt vagy történeti ismeretei hagyták cserben, vagy nem 
akart a keresztyének üldöztetéseire reflektálni. Mert az 
összefüggésből az tűnik ki, hogy a keresztyének a római 
császárok alatt valóságos arany napokat éltek s »Róma 
bizonyos tekintetben az Istenek köztársasága volt*, a 
hol természetesen a zsidó-keresztyén Jehova Zeussal bé-
kében trónolt. Pedig hát a dolog nem egészen úgy áll, 
az arany napok nem voltak számosak a Nérók idejében 
s hogy Alexander Severus a 3-ik század elején kivételt 
képez: lelkiismeretes történetíró e kivételt nem teszi 
szabálylyá, hogy saját céljára kovácsoljon belőle fegy-
vereket. 

Némely hyperkritikusok kedvenc eszméit, hogy t. i. 
egy közönséges zsidó reformtörekvésből a keresztyén-
ség csak Pál apostol erőfeszítése folytán lett világval-
lássá, Büchner is elfogadja, pártatlanságának újból szép 
jelét adva. Nekünk nem a nagy apostol előtérbe állítása 
ellen van kifogásuk, a keresztyénség terjesztése körül 
bizonynyal ő tett az apostolok közt legtöbbet, de kifo-
gásunk van az ellen, hogy Jézus föllépése nem volt egyéb 
mint zsidó reformtörekvés. 



A keresztyénség-, dacára, hogy Pál világvallássá j 
emelte, nem benső jóságának, hanem a kiilkörülmények-
nek, éhséges esztendőknek, barbarok beütéseinek stb. 
köszönheti elterjedését. A régi kintorna hangjai gyö ' 
törnek újból bennünket, a minek minden józan gondol-
kozású történész csak másodrendű szerepet tulajdonítana, 
az Büchnernél et conp. első és kizárólagos helyre jut. 
Ily divatú történetírásból elég egy adag! 

Pedig kell hallanunk egyebet is »az új vallás által 
előidézett állapotokról*, különösen a 7-ik században, a 
hol »keresztyén butaság, tudatlanság és gőg az erköl-
csök határtalan vadságával volt párosulva.« Távol legyen 
tolunk a középkor tisztázását megkisérlenünk, csak nem 
mulaszthatjuk el megjegyezni, hogy a vallás, mely e 
korban uralgott, nem bibliai keresztyénség, hanem annak 
meglehetős elfajulása volt csak s hogy ép úgy, mint 
Morison, Büchner is szándékosan választanak oly kort, 
melyben a keresztyén vallás a sokféle befolyás következ-
tében megfosztva eredetiségétől, alig-alig tengődött. S 
az erkölcsök, Büchner úr legyünk méltányosak, dacára 
durvaságuknak — az északi népek alig tértek még át 
a keresztyénséghez — a középkorban oly fokon mégis 
csak állottak, ha fönnebb nem, mint a római császárság 
századaiban. 

így megy a történetírás Büchner úr kezeiben to-
vább; a reformatio emberei nem egyebek, mint korlá-
tolt elméjű, tudatlan fanatikusok és a többi. Az olvasó 
türelmét tenném próbára, ha minden egyes »pártatlan* 
mondást kritizálnék. Térjünk át inkább az erkölcstan te-
rére, a hol Büchner úr e dilemmát veti föl : »Törekvé-
sünket a földi vagy a mennyei életre, a földi vagy a 
mennyei moralra kell-e intéznünk ? E két lehetőség közt 
kell választanunk s korunk elég érett a választásra, ha a 
józan ész és tudomány szavára akar hallgatni.* 

Piát csakugyan nem volna több lehetőség e kettő-
nél ; nem feledett ki Büchner úr valamit a számításból, 
pl. azt, hogy a menny és a föld oly éles ellentétbe állí-
tása csak a katholicismusban van helyén, s hogy a pro-
testantismus visszahívja az embert az életbe, kimutatja 
neki a munkakört, melynek becsületes betöltése kedve-
sebb Isten előtt, mint a remetéskedés. Nem lehetne még 
egy harmadik lehetőség is, pl. ez : törekvésünket a földi és 
a mennyei életre kell irányoznunk, vagy amint Kálvin 
oly szépen mondja : »Istent rendelése, hogy mi e földön 
járjunk.* 

A földi morál nem lehet más, mint a mennyei s a 
mennyei nem lehet más, mint a földi, persze ez utóbbit 
nem materialisztikus értelemben véve. 

Mert bármint igyekezzék Büchner úr a »Religion 
des Freidenkers* — a jövő vallása — meghatározásá-
nál a felebaráti szeretetet előtérbe tolni, ez a felebaráti 
szeretet s a jézusi, alapjukban különbözők egymástól. 
Sőt tovább megyünk, materiasztikus állásponton fele-
baráti szeretetről beszélni contradictio in adjecto. A lo-
gika itt úgy látszik cserben hagyta a mi, különben oly 
logikus vezetőnket. Materialisztikus állásponton lehet be-
szélni okos önsztretetről, de felebaráti szeretetről soha. 
Az egyedül konzekvens morál rendszer e szempontból 
az utilitarianismus. De ha én ifjú korom óta azt hallom 
hirdetni, hogy nincs Isten és semmi, a mitől függjek, 
nincs semmi nemesebb, a mi után törekedjem, ha elég 
vagyonom vagy más előnyeim vannak : mi akadályoz en-
gem abban, hogy saját kényem s kedvemre éljek, ha 
bár ez másoknak kellemetlenségeket szül is. Az édes 
>én« csak ott nem töltheti kényét-kedvét, hol velem 
szemben erősebbek vannak, de ahol védtelenek állnak 

előttem, miért korlátoznám én vágyamat. Együnk, igyunk, 
élvezzünk minden módon, nemsokára úgy is meghalunk. 

Nem kell a következményektől visszaijedni jó urak ; 
hogy aza összeadás helyes volt-e, a kivonás mutatja meg. 

Antal Géza. 

I R O D A L O M . 
Egy vékony lassú szó. Szentkuthy Károly úrnak 

e Lap közelebbi számaiban megjelent szemléjét újabbkori 
prédikációirodalmunk felett, atyafiúi szeretettel olvastam. 
Távol van tő'em eszméje eredetiségét Stöckicht: Ein 
Gang durch die neuste Predigtlítteratur — című munká-
jával hozni viszonyba; hiszen Sz. úr nem Luthardt-
ról, Trickeről, Schwarzról Bömheldről stb.; hanem az 
ev. »Lelkészi Tár* s tán a »Protest. Pap« munkásairól 
meg Hetessyről, Tóth Kálmánról stb. beszél. Még 
rólam Ís megemlékszik, mint elő tilalomfáról a ki ütve 
van által útnál egy csekély halomba. (Arany T.) 

Dicsérem szorgalmát, a pontosságot, melylyel a be-
vételi naplót vezeti, elitélem vele együtt újabbkori pré-
dikáció irodalmunk nagy százalékának toast-szerűségét, 
mely egy emberi gyarló gondolat paraphrasisát pré-
dikációnak akarja nézni és nézetni, mely előtt a legsü-
letlenebb tudós ötlet, tán széptani bölcsészeti vagy erkölcs-
tani hypothesis — kellőleg formulázva többet nyom, 
mint a kijelentett ige egész sommája. Ballagi M. — Be-
vételi és kiadási naplója egybevetéséből azt is látom, 
hogy jó gazda; sokat vesz be, keveset ad k i ; pedig mint 
cikke is mutatja, nem megszakadozott zsákba teszi ke-
resményét Jerem. és a talentummal a mi rá van bizva 
keres két annyit — Jézus (Két beszéde megjelent az »Ev. 
Leik. Tár* V-ik évifolyama 194—204. lapjain). 

Nem vonom kétségbe bírálói illetékességét, melyet 
ő maga ha a legutolsó hallgatónak is meg ad : hogy ne 
adnék én meg az olvasónak. Kegyelettel vagyok prédi» 
kációirodalmunk régi jelesei i ránt : Szélessy Györgynek, 
a mult század usolsó negyedbeli nagy-kőrösi papnak s or-
szággyűlési szónoknak prédikációit nagy gyönyörrel olvas-
tam, sőt kortársának Salzmann gothai superintendens-
nek prédikációiból, egész böjti beszédsort át is dolgoz-
tam egykor. Becsülöm Gombási vallásosságot lehellő pré-
dikációit a nélkül, hogy csontjaival az unokákat megverni 
akarnám. Sajnálnom kell, ha az ev. »Lelkészi Tár«-ba iro-
dalmi színvonal alatti művek kerültek be, és a mea culpa l 
mea maxima culpa ! e feletti érzetét azon meggyőződés 
enyhíti némileg, hogy ha lehet is ott néhány gyengébb 
toast : sokkal több a derékmunka a nemesen népszerű 
irályban, pl. a művészi berendezés és Krisztusi szellemben 
culmináló Gulyás, a termékeny és előbbivel sokszor hangot 
találó Thomai, a lelkes Böszörményi, a kedvesemlékű 
Győri és kitudná egy rövid lapon jelezni Szentkuthy úr-
ral együtt hány derék munkás műveikben ; mert az 
1887-dik év március havában a nagybányai egyházmegye 
lelkészi értekezlete akkori elnökének én tettem az első in-
dítványt egy gyakorlati lelkészeti vagy homiletikai szak 
folyóirat alapítására, és körünkben fenntartására és az ő 
öntöző Apollós-keze alatt az eszme ma már az egyházi 
szónoklat történetének tárgyáva realisálta magát. Glória 
in excelsis Deo! 

Sz. úrral való mind ezen megegyezésem és előnyére 
tett engedményeim mellett is szerzőmnek Lugernek be-
széde főtárgya és felosztása szövegszerűségét, a tartalom 
keresztyéni krisztusi voltát védem és fent ártom. Mert 
tulajdonképen az én tudományom, melyet hirdetek 
valll, nem az enyém, hanem Luger brémai lelkészé, kinek 



a >Mancherlei Gaben und ein Geist« című homilitikai 
szak-folyóirata huszadik évi folyamában megjelent vázlata 
nyomán készült az én pünkösti beszédem, mely hogy ke-
zeim közül nem teljes bevégzettségben esett ki s az átdol-
gozásban sem lép fel a vázlatosságánál magasabb igény-
nyel, tömérdek gondolat jele jóeleve megmondta az 
olvasónak. (Lásd : »Ev. Lelkszi Tár« V-ik évf. 177— 
183. 1.) Epen azért a logica nevében követelni lehetett 
volna, hogy a mennyiben Sz. úr nehézségei, kifogásai a 
beszéd tartalma ellen irányultak, azokat valamelyik Evan-
gelische homil. Blatterben, vagy valamely szélesebb ér-
telemben vett Pastoralblatt für die Evangelische Kirche-
ben mondta volna el. 

A vádlottak padjára vont pünkösti rózsák János 
3 : 16—21 bokráról vannak szedve (Luther után szólok 
így, a ki állítja, hogy nincs az írásban oly parányi bokor, 
mely ha megrázatik, ne adna legalább egy aranyalmát.) 
Ugy szerette Isten a világot, hogy az ő egyetlen egy szülött 

fiát adná, hegy minden, valaki hiszen ö benne, el ne vesz-
szen, hanem öiökéletet vegyen. — Ez a vers a közönsé-
ges keresztyén anyaszentegyház egységének jelképe, az 
egy akol és egy pásztor záloga, ez van a britt és kül-
földi bibliatársaság egy önálló fü/etkéjében mind a 
215 ker. nyelvre áttéve. Mert nem azért bocsátá Isten az 
ő fiát a világra, hogy kárhoztassa e világot, hanem hogy 
megtartassék általa e világ, A ki hiszen 0 benne, el nem 
kárhozik', a ki pedig nem hiszen, immár elkárhoztatott; 
mert nem hitt az Istennek egyetlenegy fiának nevében. Ez 
pedig a kárhoztatás, hogy világosság jött e világra ; de 
az emberek inkább szerették a setétséget, hogy nem a vi-
lágosságot ; mert az 0 cselekedeteik gonoszak valának. 
Mert valaki gonoszul cselekeszik, gyűlöli a világosságot 
és nem megyen a világosságra, hogy az Ö cselekedetei 
meg ne fedd essenek. A ki pedig igazán cselekszik, az vi-
lágosságra megyen, hogy az ö cselekedetei nyilván valók 
legyenek, hogy azok Isten szerint valók.* 

Kiirtam az egész szöveget, nem azért mintha cél-
talannak tartanám az angolok ama szokását melylyel a 
szentirat tartalmas helyeit oda függesztik ember nagy-
ságú betűkkel, a hol azokat legtöbb szem látja, a nép 
tolongások helyeire, a bor és kávéházak homlokára, 
hol a tékozló fiak járnak, a Themse partjaira, hol az 
öngyilkosok utja a hullám sirba nyilik, sőt oda is hol 
brávók oltják ki a gyanútlan hazatérők életét; hanem 
egyszerűen a pünkösti rózsák főtárgya, felosztása és 
tárgyalásának a szöveghez való viszonya szemléltetése 
végett. 

Az exordium hidján így jutunk a főtárgyhoz, s a 
főtárgytól a felosztáshoz: a május Istennek a természetben 
munkás erőinek önkijelentése, teljes élet, virulat, min-
denütt, virány és rózsaligetek a természet ékességei, 
melyekből meghozza a kegyelet az Isten háza osztalé-
kát, szent tizedét is rozsakoszorúkban, szószékre, karokra. 
Ámde mindezek csak külső ékei a pünköstnek; a ke-
resztyénnek belső ékekkel, szív virágokkal — a szív pün-
kösti rózsáival kell az ünnepet ékesítenie. Ott vannak 
ennek tenyésztő sugárai a szent leckében 1) Isten szere-
tete nagy tényében 2) a váltság s örökélet kezdetében 
és 3) a mi hálatartozásunk követelésében. 

Ezek szerint a keresztyén pünkösdi ékességei vagy 
az exordium stylaris folyománya s erint, szíve pünkösti 
rózsái lesznek: 

1. (Az Isten imádat virága.) Zengjetek dicséretet 
Isten szeretetének, melylyel egyszülöttét nektek adá. 
2. (A öröm virága.) Örvendjetek az örökéletnek, melyre 
Isten a váltság által elhívott 3. (A hála virága.) Men-

jetek ki éltetek utaira s szereteért magasztaljátok őt, 
nevében munkált cselekedetekkel. 

íme Luger vázlata. Igaz, hogy ez bizony nem oly 
pattogós, mint ama rövidségével imponáló felosztás: 

1) Nem azt, 2) nem úgy, 3) nem akkor, 4) nem 
akkorra — reményijük a mit, a mint, a mikor és a mi-
korra, kellene vagy : az alázatosság. 1) forrása, 2) jelle-
gei, 3) vége, melyekhez hasonlók láttára mindig eszembe 
jut Kisfaludy Sándor egyhangú szavakban szándékosan 
döcögő verse a harcról: 

Mars mord dühe a mit ér vág, 
Bont, dönt, tör, dul, súlyt, öl. 

Igaz, hogy szerzőm felosztása nem oly zöngelmes, 
mint Gerock egy húsvéti beszédeé. 1. Hinweg vom Tisch, 
was unr ein ist. 2. Das Osterlamm ist Jesu Christ. 3. Das 
Ilerz — — — vergisst: (!) de tagadom, hogy a szaba-
tosság rovására laposabb volna mint — ha jól emlék-
szem — Zoliikoffer ama felosztása, melyről mint pél-
dány felosztásról harmadéves theologusok prédikációt 
szoktak dolgozni Luk. 11: 13. szöveg u tán : A menyei 
atya ad ma is szent lelket azoknak, a kik azt tőle kérik: 
I. Az igazság keresése által, melyet az ember mind-
inkább felfog és megtalál. 2. Az erény gyakorlása által, 
melyben az ember folytonosan növekedik. 3, A belső meg 
elégedés által, melyet a szív naponkint mindinkább érez. 

És ha Sz. úr tékintélye ellenében, szabad tekin-
télyre hivatkoznom: határozottan tagadnom kell, h o g y „ 
szerzőm főtárgya és felosztása kevésbé volna szövegszerű, 
mint Ahlfeldnek, ki tudvalevőleg az egyházszónoklattan 
korszakát köti egymásba, Székács által átdolgozott pün-
kösti beszédeé János 14: 23—27. szövegről: A ki en-
gem szeret, az én beszédemet megtartja, az én atyám 
is szereti azt. Ne háborodjék meg a ti szívetek és ne 
féljen, melyben beszél : 1. A pünkösti ékességről, mely-
lyel a szent lélek elfogadásához készülünk. 2. A pün-
kösti látogatásról. 3. A pünkösti ajándékokról. 

De nem élek vissza az engedélylyel, melyet a 
nagytiszteletű szerkesztőség kihallgatásomra adott. Kö-
szönöm Sz. úr szavazatát, s biztosan nem pessimismus-
ból, inkább elnézésből eredett gáncsait a logica és az 
irodalmi tisztesség nevében visszautasítom. Nem állítom 
ugyan, hogy a mennyiben gáncsai nem ellenem, de szer-
zőm tárgya és felosztása szövegszerűsége ellen irányoz-
vák támadást involválnának maga az egyházi szónoklat-
tan ellen; mer t : errare humánum est, közöttünk nincs 
csalhatatlan még ha Lugernek hívják vagy Ahlfeldnek 
nevezik is ; azonban a közvetlen sikert sem tartom az 
egyházi beszéd krisztusi szelleműsége legilletékesebb bí-
rálatának ; mert a kereszt maga, s a keresztyén anya-
szentegyház története ellenkezőt tanítanak. 

Es most Istennek ajánlván Sz. urat, a bucsúkézszo-
rításnál azon óhajtásomnak adok kifejezést: vajha terjedne 
közöttünk a theologiai és az ezen alapuló vallásos gondol-
kodásmód, hogy ne toastpéldányok után futnánk prédi-
kációinkban önmagunkat prédikálva ; hanem prédikálnók 
a Jézus Krisztust az urat, kiben megjelent Istennek üd-
vözítő kegyelme minden emberekhez. 

Vajha theologiai gondolkozásmódunk erősítésére 
minél több oly derék munkálat szólna hozzánk a ház-
fedelekről, mint Horváth tanár úrnak e lapokban köze-
lebb megjelent apologiája, melyet a lankadó theologiai 
önérzet oly mohón nyelt vala, miként szomjú föld a 
vizet, hőütött virág a gyöngyi harmatot. Sőt vajha ál-
talában dogmatikánk Tompa »Üres koporsó«-ja e sza-
vaival törvén ki a kézirat katakombáiból: 



eltemettek. 
Meg nem haltam, fel támadtam, 
Nem maradtam koporsómban 
Élek, élek, élek. 

Mégmutatná, hogy nem pária; de létjoga Brahma 
lelkének lelkéhez van kötve. Vajha míg Fejes »Meg-
állj *-t kiált a cujus regio illius religiot valló állami min-
denhatóság eszméjének s a vele — sajátságos találko-
zása a végleteknek! — egy kenyéren levő materialis-
musnak; míg Szász Károly a vallásnak, mint a tudomá-
nyok és a társadalom aestheticájának, mely nélkül igaz 
erkölcsi és társadalmi műveltség nincs, követel helyet 
a szívekben, ismerem prédikációikban — mely mindkét 
szerző művei inkább lelkészeknek való tanulmánytárgy : ál-
daná meg isten egyházátminél több Spurgeonnal és szeren 
esés átültetőjével K. Tóth Kálmánnal, kiknek ajkain soha 
nem némul el az Istent dicsőitő ének megváltó szerete-
teért, az öröm jubileuma az örök életért és a hála zso-
lozsmája; kik nem tudnak egyebet, mint a Krisztust, 
nem prédikálnak mást, mint Krisztust, a kit tudni, a kit 
prédikálni tökéletesen elég az örök életre, de ez életre is. 

Gál Péter. 

A „Keresztyén Népbarát" II. évfolyama. Azt ta-
pasztaljuk közönségesen, hogy földműveléssel foglalkozó 
népünk a munkáról levevén kezét, kezd inkább-inkább a 
szellemiek felé fordulni. Az anyagi dolgok megbeszélé-
sével nem elégszik meg; óhajt valamit, a mi szellemé-

inek, kedélyének s képzeletének táplálékot nyújt. Annak 
a túlságba menő realistikus műveltségi áramlatnak, mely 
mai napság oly erős hullámokat ver, melylyel népünk 
gondolatvilága is oly éles ellentétben áll, némileg leendő 
megakadályozására alapította a budapesti »Misszió- és 
Gusztáv-Adolf-egylet * a »Keresztyén Népbarát*-ot, mely 
a maga számára évenként kezd tért hódítani. A nép 
szeret szép vallásos-erkölcsös elbeszéléseket olvasni, de 
azért ily irányú lapért egyetlen forintot áldozni nem 
akar. A nép ez anyagias gondolkozását nagyon jól is-
merték a »Keresztyén Népbarát* alapítói s igen he'ye-
sen cselekedtek akkor, midőn egy pár krajcárra szabták 
az egyes számok árát. A * Keresztyén Népbarát* Il-ik 
évfolyama folyó év január i-én kezdte pályafutását s 
azt a havonként egyszer kiadott e hó elsőjén megjelent 
12-ik számmal be is fejezte. Közölt a szent könyvből 
egyes történeteket, képekkel megvilágosítva. Vallásos köl-
teményeket. Zsoltár fordításokat. Tárcát és vegyes köz-
leményt minden számban. Nevezetesebb köz'emények: 
Jézus a tengeren. Gyermekgyilkos anya. Sötétségből vi-
ágosságra Csizmadia Lajostól. Az anyák hatása. A 
részegség szenvedélye. Philomena, Szabó Aladártól. A 
kereszt. Fekete keresztyén gyülekezet. Vegyenek ara-
nyat ! XXIX-ik zsoltár, Kecskeméti Istvántól. Mózes a 
vörös tengernél. Nyári reggel. Aratás után. Egy gyer-
mek imája. Bűnbánati ének, Szabó Aladártól. Á Sinai 
hegy. Tiberias. Párbeszéd az öngyilkosságról. Egy chinai 
pogány megtérése. 121-ik zsoltár. Missziói előadás. A 
több mint 2000 példányban (egy szám postai szétkül-
déssel 3 kr) megjelenő »Keresztyén Népbarát* második 
évfolyamát csinos borítékba fűzve 40 kr beküldése után 
a Hornyánszky Viktor könyvkereskedése bérmentve 
kiildendi meg (Budapest M. T. Akadémia épület) azok-
nak, kik a nép és serdülő ifjúság kezébe olcsó és épü-
letes olvasmányokat akarnak adni a közelgő karácsonyi 
ünnepek alkalmával. — Király Gyula. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

* Lelkészjelölés. A beregi ev. ref. egyházmegyé-
ben folyó december hó 8-án a Icajdanói IV. osztályú 
egyház lelkészi állomására kijelöltettek: Bartha József 
munkácsi, Sütő Miklós s.-oroszii, Gerzsenyi István dávid-
házi segéd-lelkészek a beregi egyházmegyéből, továbbá 
Háger Miklós n.-kereki s.-lelkész Biharból, Kecskeméthy 
Lajos m.-túri s.-lelkész a heves-nagy-kúnsági egyház-
megyéből. 

* Nyilt válasz nt. Kenessey Béla úrhoz. Nagytisz-
teletű úrnak e lapok 49-ik számában hozzám intézett 
nyilt levelére, érzem, hogy erkölcsi kötelességem nyíltan 
is válaszolni. Ezt elmulasztani nem is fogom, de mint-
hogy a válasz bővebb meggondolást s múlhatlanul csa-
ládi tanácskozást is igényel : méltóztassék most megelé-
gedni azon ígéretemmel, hogy nyilt levelére a lehető 
legrövidebb idő alatt bővebben fogok válaszolni. — Tisz-
telettel Szalk-Sz.-Márton, 1887. dec. 10. — Dohos László. 

* Luther életrajza Kecskeméten. E 600 lelket 
számláló ev. egyházban dr. Masznyik E. »Luther élete* 
című munkáját eddig 30 előfizető rendelte meg. Ezek 
a jó evangélikusok a helyett, hogy Rómába zarándokol-
nának, a wittembergi ev. hithős buzdító élettörténetét 
óhajtják olvasgatni az adventi a téli hosszú estéken 1 
Hát ha még 5 — ío s több ezer lelkeket számlá'ó ev. 
gyülekeztekből is ily irányban megy Pozsonyba a meg-
rendelés: ugyan mit tesz dr. Masznyik, s hogyan győzi 
a pozsonyi nyomda ? 1 Bizony szép kegyelet a nagy re-
formátor iránt. 

* Az orsz. prot. árvaegylet választmánya f. hó 
10-én hr. Iíochmeister Frigyes elnöklete alatt gyűlést 
tartott, melyen megállapíttatott, hogy az árvaházi szo-
kásos karácsonyfa ünnepély f. hó 24-én d. u. 3 l/2 óra-
kor fog megtartatni. A magyar beszéd tartására Szász 
Károly püspök úr, a német beszédre pedig Doleschall 
Sándor ág. ev. lelkész úr kéretett fel. Elnök sajnálattal 
jelentette, hogy a női választmány egyik buzgó tagja, 
Fuchs Karolina úrhölgy egészségi okok miatt kénytelen 
volt a választmányból kilépni. Megválása alkalmából 
szükséges beszerzésekre 200 forintot adományozott az 
árvaháznak, mely összegen aztán az elnökség célszerű 
iskolai padokat vásárolt. Továbbá jelentés tétetett a 
karácsonyi ajándékokról, melyek ez évben is igen szépen 
gyűltek. A Nyikos-Papp Karolina hagyatékát (200 frt) 
Papp Károly ref. lelkész úr már befizette. Ugyancsak 
200 frtot kapott árvaházunk a gr. Karácsonyi Guido féle 
alapítványból. Bachat Dániel ág. ev. esperes úr 61 frt 
44 krt küldött az egyházak részéről az árvaház pénz-
tárába. íme így gondoskodik a könyörületes szívek által 
az Úr a maga kicsinyeiről 1 Végül több apró házi ügy 
intéztetett el. 

* Értesítés! Van szerencsém tiszteletteljesen arról 
értesíteni mindazon nagyrabecsült jóakaróimat, kik mű-
veim iránt érdeklődnek, miszerint: 1. Katechetika vagyis 
vallástanítástan. (Budapest, 1880. Ára 60 kr) című mű-
vem első kiadását a kiadó Franklin-Társulatnak adtam 
el. 2. A hű lelkipásztor jelleme. (Budapest, 1880. Ára 
30 kr) című művemet a prot. árvaháznak ajándékoztam. 
3. Liturgika vagyis az istenitisztelet elmélete = egyházi-
szertartástan. (Eperjes, 1882. Ara 2 frt 50 kr) című mű-
vem első kiadását a Révai Samu könyvkereskedő cégnek 
Eperjesen adtam el. 4. A művészet befolyása a társas 
életre. (Eperjes, 1883. Ára 25 kr) című művemet a »Ma-
gyarságot és népnevelést Sárosmegyében terjesztő egye-



süleínek« ajándékoztam. 5. A sáros-zempléni ev. esperes-
cégtörténete. Monographia. (Kassa, 1885. Ára 1 frt 50 kr) 
című művem a sáros-zempléni esperesség tulajdona. 
6. Vallástanítási tanterv az elemi isicolák reszére. (Kassa, 
1886.) című művem az ev. Tiszakerület tulajdona s a 
nyomatott 500 példány mind elfogyott. Es így csak is : 
7. Emléklap az eperjesi ev. templom s collegium vissza-
szerzésének 100 éves örömünnepe alkalmából (Kassa, 1885. 
Ára 50 kr) című művem és 8. A nőről s a nő hármas 
hivatásáról (Kassa, 1886. Ára 30 kr) című művem kap-
ható immár nálam. (1—2 példány.) Az i-ső számú min-
den könyvkereskedésben, a 2-ik számú Kókai Lajosnál 
Budapesten, a 3-ik és 4-ik Révai S. könyvkereskedő 
cégnél az 5-ik számú Révai Samu könyvkerezkedő bi-
zományosnál Eperjesen és Urbán Adolf ev. főesperesnél 
Hanusfalván kapható. Kelt Eperjesen, 1887. dec. 7-én. 
Kiváló tisztelettel ITórk József, theolog. rendes tanár 
és dékán. 

* Gyászhír. Bankó Imre, a . t innye i ref. egyház 
lelkipásztora 69 éves korában f. hó 12-én elhunyt. E hó 
15-én a tinnyei és ungi gyülekezet híveinek részvéte 
mellett temették el a váratlanul elhunyt lelkipásztort. A 
háznál Gaál László s -lelkész, a sírnál pedig Lutár Sándor 
segéd-lelkész búcsúztatták el az Úrnak megfáradt szol-
gáját árván maradt híveitől. Béke hamvaira ! 

* Az „Irodalmi Társaság" számára a »kolozsvári 
unitárius papnövelde önképzőköre« rendes tagsági díj fejé-
ben 6 frtot küldött, melyeket takarékpénztárba tett a 

Szerkesztő. 

N E C R O L O G . 

Keményffi Pál emlékezete. 

Nem sejtettük, nem hittük volna, hogy az az ed-
zett, szívós szervezetű, mindig nyugodt, derült kedélyű 
nemes alak ily hamar kidőljön egyházmegyei közéletünk 
jeleseinek sorából! Még kevésbé mertek erre gondolni 
négy évtizeden át hűséges hitvese, most már lesújtott 
özvegye szül. Máté Lídia úrnő és egyetlen »édes lánya* 
Karolina, özv. szentpéteri Kun Sándorné, kiknek elébb 
oly megelégedett vidám életökre, váratlanul gyász és 
keserv éjszakája borult. Hiszen még sokáig boldogíthatta 
volna övéit s munkálhatá vele ref. anyaszentegyházunk 
közjavát; mert hajlott korához képest, ifjúi lelkesedés és 
buzgóság hatotta át egész lényét. 

Újsóvén született 1822. január 2-ikán, hol atyja 
Hartmann János majdnem félszázadon át a ref. gyüle-
kezettnek hivatott hűséges tanítója volt. Anyja Hederich 
Zsuzsánna ugyanezen egyház első lelkészének leánya, 
az anyaszentegyház iránti szeretet és hála érzelmeit mé-
lyen beoltotta fiának fogékony szívébe. Elemi és közép-
iskoláinak eminenter bevégzése után a jogi pályára 
lépve, ügyvédi oklevelet nyert, s mint gyakorló ügyvéd 
Kecskeméten, Budapesten, majd később Újvidéken köz-
tisztelettől környezve működött, kikerülve nehéz pályá-
ján mind a Scyllát mind a Charybdist. Kecskeméten töl-
tött nevezetes közpályájára mindig nyugodt önérzettel 
s bizonyos dicsekedéssel tekintett vissza, mert sikerült 
eltalálnia a tapintat és bölcs eszélyesség azon hangját, 
melyen a hazafiúi rajongó szeretet vágyainak és remé-

nyeinek megvalósítását elősegélni s elérni lehetséges 
vala. Szívében, lelkében, minden ízében magyar volt, s 
íme közbecsültetés környezte egy polyglott délvidéki 
városban Újvidéken, mert egyesítette magában azon 
polgári erényeket, melyek nélkül a haza nagy és szent 
céljai el nem érhetők. így történhetett az, hogy bácskai 
polgártársai nem egy ízben képviselőjelöltséggel is kitün-
tetni s megtisztelni óhajtották. 

De különösen református anyaszentegyházunk isko-
lai s egyházi ügyeiért buzogott és élt. Itt is megtalálta 
a neki illő és hozzá méltó munkakört, a mennyiben 
több mint egy évtized óta az alsó-baranya-bácsi reform, 
egyházmegye tanácsának egyik legtevékenyebb munkása 
vala. Előbb mint világi jegyző, 1883 óta mint tanácsbiró, 
folytonosan jelentékeny részt vett közgyűléseinken és úgy 
a bizottságokban, mint egyházmegyei kiküldetéseiben a 
szent ügy iránti szeretetet és önzetlenséget bizonyított 
be. Méltó jele vala az elismerésnek az a díszes babér-
koszorú, melyet ravatalára tett, mint »tanácsbírájának 
az alsó baranya-bácsi ev. ref. egyházmegye*. A nagy 
számú barátok, tisztelők és gyászoló családtagok részé-
ről koszorúkkal borított koporsó mellett, az udvarban 
Molnár Hugó újvidéki lelkésztársúnk tartott emelkedett 
hangú, megható beszédet és imádságot, kifejezést adva 
a közveszteség feletti fájdalomnak, mely a boldogult el-
hunytával a családot és az általa betöltött munkakört 
érte. A városi előkelőség, a ref. egyház közönsége a 
barátok és tisztelők nagy száma meghatottan kísérte ki az 
utolsó nyugodalom helyére, több heti súlyos szenvedés 
után e hó 9 én az Úrban elhunyt kedves hitsorsosun-
kat, hol is a sír felett alulírott a következő beszédet 
tartotta : 

»Elköltözött nemes lélek ! Még egy kevés idő 
vagyon hátra s porhajlékod a minden élők közös vég-
sorsa szerint átadatik a földnek, melyből vétetett. A vég-
válás e nehéz percében felújul előttünk egész életed. Ugy 
tetszik, mintha látnánk, mint egykor engedelmes, szüleit 
szerető gyermeket s utolsó lehelletedig igazszívű hűséges 
testvért; majd mint az örök szép, jó és igaz eszméiért 
lelkesülő, lángoló ifjút, kinek leghőbb óhaja : élni és tenni 
a közért. Ifjú korod vágyainak s reményeinek megvaló-
sítása vala főtörekvésed a férfi-kor komoly időszakában. 
Láttad tusakodni a hazát szent igazaiért, láttad küzdeni 
anyaszentegyházunkat ősi jógáiért s Te mint honfiú és 
keresztyén egyaránt jobbjaink közt valál, bebizonyítva, 
hogy szereted a hazát minden előtt és Istent mindenek 
fölött. A társadalom hasznosan munkáló tagjainak egyi-
két gyászolja Benned, a ki nem valál soha szűkkeblű, 
önző avagy elfogult, sőt felülemelkedve minden kicsinyes 
érdekeken, lelked egész melegével a köznek szolgáltál s 
megadtad kinek-kinek a magáét. Mi, kik szerencsések 
valánk ismerhetni antik jellemedet s széleskörű művelt-
ségedet, melyet a klassicismus zománca ékí te t t : mi tud-
juk s érezzük — mily fájdalmat okoz váratlan elhunytad 
barátaidnak s nagy számú tisztelőidnek. 

De kiváltképen gyászt ölt éretted az alsó-baranya-
bácsi református egyházmegye, melynek éveken át köz-
tisztelt, érdemdús, igazságos tanácsbírája valál. Közgyű-
léseinken mindig tanultunk Tőled, mert szent buzgóság 
és hűség jellemezték minden szavadat, tettedet s Ítéle-
teidet áthatotta az anyaszentegyház iránt érzett ama 
benső szeretet, melynek lángját csakis a halál hatalma 
vala képes kioltani. Egyházmegyénk tanácsának leg-
idősebb világi bírája s nem egyszer tanácskozásainknak 
tapintatos, bölcs vezetője valál. Vezérelved volt mindig 
az apostoli intés : »Semmi dologban senkit meg nem 
botránkoztatunk; hogy ne szidalmaztassák a mi szolgá-



latunk* (2. Kor. 6.) S minként életpályád tövises ösvény in, 
nyugodt önérzettel tekinthettél mindig vissza a mu'tba: 
úgy az egyházi bírói tisztség viselésében is mindenha 
feddhetetlennek, igaznak találtattál. Ily élet után, atyám-
fiai, vigasztalódva hunyhatá le végálomra szemeit elköl-
tözött halottunk s jó reménységgel mehetett az örök 
igazságú itélő bíró elé, mert az irás szavaival szólva: 
»a nyomorúság miatt kiáltó szegényt megszabadítá és 
az árvát is, kinek semmi segítője nem vala; felöltözé az 
igazságot, mint egy palástot s az ő igaz Ítélete mintegy 
koronával ékesíté fejét. Annak pőrét is, a kit nem is-
mert, jól meghányta-vetette vala s az álnok embernek 
erejét, dühösségét megrontá. Megvénhedett és megőszült, 
de nem cselekedett erőszakosságot, sem meg nem ron-
tott senkit, sem más kezéből el nem ragadozott semmit.* 
És mert minden vésszel s kísértetekkel szemben meg-
őrizte lelke tisztaságát s jellemének szeplőtelen jellegét: 
mélyen bevéssük szívünkbe emlékezetét. Méltó reá, mert 
az »igaznak emlékezete áldott.* (Péld. 10.). 

Azonban micsoda a mi keservünk nagysága a mély 
gyászba borult szerető hitveséhez képest, ki a siralmak 
siralmával, szaggatott szíve mélyéből zokogja: »Van-e oly 
bánat, mint az én bánatom, mely én rajtam esék, mert 
keserűséggel illetett engem az Úr az ő haragjának nap-
ján I« Avagy ki tudhatná kibeszélni a fájdalmat, mely 
az erő és vigasztalás lelkéért Istenhez imát rebegő »édes 
leány* szívét eltölti?! — »Árvává lettem apa nélkül és 
az én anyám özvegy asszony nyál* — De vigasztalód-
jatok! Van még balzsamolaj Gileádban, mely enyhületet 
nyújt fájó sziveteknek. Az az erős és hatalmas, a ki fe-
lejthetlen kedveseteket a halálgyötrelmek harcában meg-
hallgatá, midőn így sóhajtott: »Uram 1 vedd el kérlek 
az én lelkemet én tőlem, mert jobb én nekem meghal-
nom, hogy nem élnem* : ugyanő megerősít és felemel 
titeket kegyelmesen. O legyen erősségetek kőszála és 
lelketek vigasztalása mindenha! 

És Te elfáradott vándortársunk ! ki mint Krisztusnak 
jó vitéze s hazádnak hű fia egyaránt, ama nemes harcot 
megharcoltad, futásodat elvégezted s a hitet megtar-
tottad : nyugodjál immár zavartalanul porrészeidre nézve 
a sír ölén ama nagy napig. Hiszen eltétetett számodra 
is az igazság koronája s a hova te elmenél, mi is oda 
térünk egykoron mindnyájan, a mi fejünkhöz az Úr jézus 
Krisztushoz, a kinek legyen dicsőség és hálaadás örök-
kön örökké! * 

A beszéd után lebocsáttatott a koszorúkkal borított 
koporsó a sírba s a lelkészek rögöt vetettek az elköl-
tözött porhajlékára és mindenki szívében viszhangra 
keltek a családi gyászjelentés bús végszavai: Legyen 
áldott emlékezete ! 

Erdős József. 
iw/mmmmm^mmmm^mm^ 

A dunántúli ev. ref. egyházkerületben a veszprémi 
egyházmegyébe kebelezett arácsi lelkészi állomásra pályá-
zat hirdettetik. 

Ezen állomás évi jövedelme pénzértékben számítva 
ÓOO forint, tehát a IV-dik osztályba tartozik. 

Pályázók felszerelt kérvényüket f. é. december 31-dik 
napjáig Csonka Ferenc esperes úrhoz, Szent-Gálra (Vesz-
prémmegye) küldjék be. 

Kelt Rév-Komáromban, 1887. dec. 7-én. 
I F a p G - á / b o r , 

dunántú l i ev. r e fo rm, püspök . 

HIRDITISEK. 

KOKAI LAJOS 
könyvkereskedésében 

Budapesten, VI. Károly-utcza 1. sz. 
kaphatók: 

Prédikátor i tár. Szerkeszti: Szász Gerő. Új fo-
<íf| lyam. I. kötet. Ara 2 frt. 

Csak a Kr isz tus t ! Alkalmi és közönséges egy-
házi beszédek. Irta : Szász Károly. 

Ára 1 frt 80 kr. 
Ezenkívül kaphatók diszes s a közelgő 

ünnepekre ajándékul alkalmas imakönyvek, 
úgymint : Szász Károly »Buzgóság könyve,* 
Tompa »01ajág,« Dobos J. »Imaköyve« stb. 
különféle kötésekben 2 frttól kezdve 15 frtig. 

3 - 3 

I 
1 

8 $ 
1 1 
SS i 

Jeles művek árleszállítása. 
Hörk József ev. collegiumi tanár úrtól átvettem 

Liturgika vagyis az islenitisztelet elmélete. 
(Egyházi szertartástan.). A nt. prot. lelkész 
urak figyelmébe ajánlva. Eperjes, 1882. évi 
(314. IV. lap szöveg, 32 lap zenemelléklet) 
című művének utolsó példányait és ennek 
árát 2 frt 50 krról 1 frt 50 krra szállíttottam 
le. — Egyúttal ajánlom következő, kiadásom-
ban megjelent, leszállított árú műveket : 

Vandrák A. Lélektan. III. kiadás 90 kr h. 45 kr. 
— Tiszta logika. II. kiadás 84 kr » 42 kr. 
— Bölcsészeti erkölcstan. II. kiadás 

84 kr helyett 42 kr. 
— Bölcseleti jogtan. (Észjog) 1 frt h. 50 kr. 

Hazslinszky Fr . Éjszaki Magyarhon viránya. 
1 frt helyett 70 kr. 

Miután különösen a »Liturgikaból csak cse-
kély számú példány felett rendelkezem, kérem 
mielőbbi megrendeléseivel szerencséltetni. 

Eperjes, 1887. december hava 
R é v a i S a m u , 
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PROTESTÁNS 

S Z E R K E S Z T Ő -
és 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX. tar. íinízsy-uica 29. sz. 1. em, 

Előfizetési dij: 
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 s z á m u péld-áLii-y-okilfcSLl mindig' szolg-áil3aatxi:n.k:. "tplg 

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS 
a 

PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP" 
M 

1 8 8 8 é v i harmincegyedik f o l y a m á r a 

E l ő í i z e t é s i d.ij : Egész évre 9 forint, félévre 4 forint 5 0 kr., negyedévre 2 forint 25 kr. 
Az előfizetési pénzeket lapunk kiadó-hivatalába (KÍnÍZSy-utca 29-dik Szám a la t t ) kérjük küldeni. 

S z ö t s F a r k a s , 
főmunkatárs. 

Dr. Ballagi Mór, 
laptulajdonos és felelős szerkesztő. 

mennynek sátra nyitva, 
Rajt ' csillag-miriád, 
Kétezredéves titka 
Áldását hinti rád, 
Szegény/világ. 

Mennyei seregeknek 
Ajkán himnusz riad ; 
Hálát milliók rebegnek, 
Atyánk, az üdv miatt, 
Hogy jön Fiad. 

A siralomnak völgyén 
Hüs forrás integet, 
Hüs forrásnál leülvén, 
Gyógyítom szívemet, 
Mely úgy eped. 

Epeszti szomjú vágya : 
Mely isteni, azért, 
Ragadja könnyű szárnya 
Szép-, jó- és igazért, 
Hogy lelne bért. 

Világnak Ideálja, 
Ki josz ez ünnepen: 
Van-e szív, mely ne áldna, 
A mennyben s ide lenn, 
Mindszüntelen ?! 

Hozzám is, drága Vendég, 
Oh szállj be, oh jövel : 
Kik jöttöd megjelenték, 
Angyal seregivel, 
S örömivei! 

Öröm, boldogság, béke : 
Szívembe szálljatok ! 
A földön, bú helyébe, 
Ti égi angyalok, 
Irt adjatok ! 

Hordjátok messze tájra 
Ez írt a föld felett 1 
Szól a harang imára — 
Atyánk, víg éneket 
Mondunk Neked! 

Sántha Károly. 



K a r á c s o n y . 
»Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek, és 

e földön békesség és az emberekhez jó akarat.« (Luk. II. r. 
14. vers.) Utolérhetetlen;szövege egy igazán királyi hym-
nusnak, mely legelőször égi karok által lett megzenésítve, 
s ettől fogva milliók szerint számítandó keresztyének 
ajkairól hangzik szét, különösen a isteni szeretet meg-
testesülésének emlékezetére szentelt karácsonyi ünne-
pek alatt. 

Szöveg és dallam — habár ez utóbbi változatok-
nak essék is alá — örök időkre Íratott; míg Krisztus 
neve a világtörténetből ki nem töröltetik, évről-évre meg-
újul az emberek között. 

Oh az az első szent éj, a maga bűbájos varázsá-
val és csodás eseményeivel! Fent, a keleti zenith magas-
latán — körül-ragyogva csillag udvarától — trónol az 
éjszaka szelíd királynéja: a hold, mélabús színezettel 
vonva be az alantas láthatárt. A földön titokzatos csen-
desség nyugalma tartja lekötve az élőlényeket és öntu-
dat nélküli tárgyakat egyaránt. Betlehem kies határában 
a pihenő nyájak körül pásztorok vigyáznak; a félig álom, 
félig ébrenlét szenderét csak a vezérkolompnak időkö-
zökben felhangzó egyes csöngése szakítja félbe, olykor 
az őrködök halk beszélgetése száll tova az illatos szellő 
szárnyain. Az egyszerű pásztornép a megszokottság kö-
zönyösségével észrevenni sem látszik a idylli képet, s 
annak fenséges keretét, nem érzi hatását, nem talál gyö-
nyörűséget, nemes élvezetet a természet által oly paza-
rul eléje tárt szépségek és áldás-teljes jelenetekben. 

De Íme, az érzéketlenség, az egyhangúság közepett 
egyszerre csak angyal jön hozzájuk, »és az Urnák dicső-
sége koriilvevé őket,« majd »hirtelen jelenék az angyal-
lal mennyei seregeknek sokaságok, kik az Istent dicsé-
rik és ezt mondják vala: Dicsőség a magasságos meny-
nyekben Istennek és e földön békesség és az emberekhez 
jóakarat!« 

És ma —- ezen rendkívüli és feledhetlen jelenség 
után kevés hiján 2000 évvel — dél, kelet, észak és nap-
enyészet visszhangoztatja a legelső karácsonyi éj ezen 
páratlanul felséges tartalmú dicsénekét. 

A szalmafedelű alacsony pórkunyhók úgy, mint 
a fényárban úszó nagyúri paloták, a vakító pompával 
berendezett, tömjénfüsttel telített monumentális dómok, 
és az egyszerűségÖkben is felemelő, fából épiilt imaházak 
falain áttör a megváltás, az idvesség első megjelenése 
fölött érzett szent öröm nyilvánulása, utcák és térségek, 
udvarok és magános szobák mintegy varázsütésre ön-
kénytelenül is a nagy és jó Isten dicsőségének szent 
helyeivé változnak át. 

A legfelségesebb hymnus szövegének első része 
tehát — a látszat után Ítélve — átment, átszármazott az 
emberek lelkületébe, egy ellenálhatlan erőnek engedve, 
nyilvánvalóvá is lett. 

Álljunk meg itt és ne akarjunk behatolni a vesék 
és szívek megoszlásáig 1 Vegyük ma az emberek min-
denikét olyannak, mint a minőnek lenniok kell, s a mint 
magukat mutatni igyekszenek. Ne, oh ne lebbentsük fel 
a fátyolt ezen külsőleg oly elragadó, az ember nemesebb 
valójához annyira illő jelenségről! Hiszen az csak zavarná, 
sőt megsemmisítené a karácsonyi szent öröm óí-szhang-
zatát, ha észrevenni kényteleníttetnénk, miszerint egy 
némelyeknél nem a szív teljességéből szól a száj és ha 
ottan-ottan más érzelmekre is bukkannánk, mint a milye-
nekkel különösen ma embertestvéreinket bírni szeretjük 
és óhajtjuk. 

»E fö'dön békesség.® Van-e? Van. Nem értem a 

nemzetek között ez idő szerint — a minél ijesztőbb és 
gyilkosabb fegyverkezéssel kierőszakolt — állítólagos 
békét. Ennél egyrészről az egyesek hiúsága, a zsarnoki 
hatalom-vágy, mely minduntalan terjeszkedni akar, más 
részről a létért való küzdelem néznek egymással farkas-
szemet, féltékeny kémkedéssel kisérve az ellenfél legap-
rólékosabb mozdulatait is, lesve, várva az óvtalanság 
pillanatát, melyben a halálos mérkőzést — a győzelem 
reményével — megkezdhessék. 

Óh ez nem azon békesség, melyet Krisztus, az 
emberiség megváltója hozott e földre, melyet karácsonyi 
hymnusunk második része zeng ! Minthogy pedig én 
ennek szívet nemesítő, lelket felmagasztaló hatása alatt 
egyáltalában eltekinteni akarok minden emberi gyarlóság 
és ennek kinövései által okozott események felett, e 
második résznél már a külsőt hagyom figyelmen kívül, 
és a belsőt, vagyis a lelki életet törekedném oly vilá-
gításba állítani, honnan azon békesség sugározna felénk, 
melyről karácsonyi dicsénekünk emlékezik. 

»Békességet hagyok nektek, az én békességemet 
adom nektek. Nem úgy adom én nektek, mint a világ 
adja. Ne háborodjék meg a ti szívetek és ne féljen.« 
(János XIV. r. 27. vers.) Ezt mondja nekünk gyarló embe-
reknek az Isten fia. 

És Jézus ezen békessége beköltözik és magának 
szállást vesz az egyesek szívében, ha az evangyéliumi 
hit és az ezen alapuló erkölcsi elvek az eredeti bűn 
felett győzedelmeskedvén, a netalán elkövetett törvény-
szegés és a rosz cselekedetek miatt háborgó lelkiisme-
retet elvezetik az Isten igéjének élő vizeihez, melyekből 
a kegyelem, a bűnbocsánat bátorítólag felüdítő cseppjei-
vel táplálkozhatik a bűntudat terhe alatt megfáradott lélek. 

Hogy ez így van, ki vonná kétségbe ? Mert hiszen 
a valóság lényegét egyáltalán nem érintheti az, hogy 
némelyek földi közbenjárók, fárasztó szertartások s költ-
séges zaránclokolás útján keresik, s saját maguk szerint 
meg is találják a lelki békességet, mások pedig egyedül 
a bibliai hit alapjára helye/kedve, mely szerint »nin-
csen senkiben másban idvesség, nem is adatott emberek 
között ég alatt más név, mely által kellene megtartat-
nunk*, mint »a Jézus Krisztus neve.« (Csel. VI. r. 12. 
és 10. v.) — személyesen közelítik meg a békesség, az 
üdv forrását, s pusztán csak a lélek és szív tisztaságára 
s a cselekedetek erényes voltára fektetvén a fősúlyt, 
reájok nézve az ezen kútfőhöz vezető út, az Isten beszé-
dének hallgatása és követése, továbbá a kegyelmi esz-
közök tiszteletben tartása, párosultan a bűnbánat és 
megtérés igaz érzelmeivel. 

Azonban mind eme dolgok, avagy hitbeli meggyő-
ződés, kinek-kinek lelkiszükséglete és egyéni felfogása 
szerint alakulván, épenséggel semmit sem változtatnak 
azon a tényén, hogy a bűnös ember az Istennel, az 
önmagával való kibékülés útjára léphet és azt meg is 
találhatja, csak akarnia kell igazán. 

»Es az emberekhez jó akarat.« Nagy lelki örömmel 
ismerem be, és teszek vallomást arról, hogy korunk ezen 
a téren valósággal bámulatot keltő jeleket szolgáltat; 
minden áradozó szó-beszécl helyett — mint a megvaló-
sulás bizonyság tételére — elég legyen odi mutatnom 
a szeretet és jótékonyság azon intézeteire, egyleteire, 
melyek mindannyian a felebaráti egyiivétartozandóság, 
a testvériség templomai gyanánt állanak fent a társada-
lomban, melyekben a baj és nyomor, a testi és lelki 
fogyatkozások, oly gyöngéd, oly szereteteljes bánásmód-
ban részesülnek, hogy ezt látva, vagy csak rája is gon-
dolva, lelkünk isteni voltának tudatára ébred s lángra 
gyul benne a jóltevés, az adakozás, a segélyezés nemes 



ösztöne. Az egyik ezreket tesz le a jó tékony intézetek 
alaptőkéjéül, a másik, a szegényebb, fillérével, vagy 
arcának verejtékével járul az építéshez, a harmadik egy 
darabka fekete kenyér nyújtásával enyhíti nyomorult 
embertársának gyötrő kínait. És vájjon mikor éri el 
tetőpontját ez az emberekhez való jó akarat ? ? Ki volna 
képes az időpontot és határt megjelölni ? Senki 1 Es nincs 
is reá szükség. Annyi tény, hogy minden esztendőben | 
a karácsonyi ünnep az, a mikor hymnusunk szövegének 
utolsó része leghatalmasabban működik a keresztyének 
lelkében, szívében, s az emberbaráti szeretet a maga 
áMott gyümölcseit leggazdagabb mértékkel osztja szét a 
szegények, a megszorultak között. 

Oh ne, ne hagyjuk ezen a megható jeleneten át-
törni a hideg önzés, a szívtelen fukarság, a kapzsi nye-
részkedés sötét vonásait! hadd ragyogjon tisztán, fénye-
sen előttünk a jótékonyság, a szeretet és testvériség ol-
tára, melyet megszentel s gyógyító balzsam illattal füs-
tölögtet az emberekhez való jó akarat. 

Csak tovább, tovább Isten dicsőítésében, a lelki 
békesség keresésében és az emberek iránti jó akarat tett-
leges kimutatásában! 

Ne botránkoztasson meg minket a kétkedő hitet- , 
lenség, ne némítsák el ajkunkon a dicsérő zsolozsmát 
az anyag-imádók gunyoros megj egyzései, ne zavarják 
fel közöttünk az egyetértést az Isten békességéhez való 
közeledés különböző útai és módjai, ne verjen le, még 
csak meg se lankaszszon bennünket a szeretet tényeinek 
gyakorlataban a némelyek részéről tapasztalt hideg szá-
mítás, a pénznek, a vagyonnak éktelen szeretete; hanem 
dícsőitjük, magasztaljuk mindenkoron az Urat, építsük 
tovább az Isten békességének s az egymás közötti egye-
tértésnek szentséges templomát, áldozzunk az Istentől 
reánk bízott talentumokból a közügy és jótékonyság 
oltárain, mert örök időkre szól karácsonyi hymnusunk 
szövege : »Dicsőség a magasságos mennyekben Isten-
nek, békesség a földön és az emberekhez jó akarat.« 

Sütő Kálmán, 
bereg-somi lelkipásztor. 

A katholicizmus érdekében. 
Ily cím alatt még nem írtam soha. 
Most sem tenném, de a pápa jubileumának folya-

matban levő ünneplése oly fontos esemény, hogy azt 
a protestáns ember sem mellőzheti hallgatással. Nem azért, 
mintha magát ezen ünneplést kifogásolni akarná, nem ! [ 

Hiszen a pápaság, ha kezdetét Kis Pipin idejére is 
tesszük csak, majdnem tizenkét száz éves, és ily ősrégi 
intézmény már koránál fogra tiszteletreméltó, mert bizony- , 
ságot tesz arról, hogy ereje volt az idő viharainak ellent-
állani. Ezt pedig a pápaság legfényesebben, legnagy-
szerűbben bizonyította be. 

De maga XIII. Leo oly kiváló fejedelme a kath 
egyháznak, milyen már régen nem ült az apostoli szé-
ken. Erélyessége e^inte magát a szent kollégiumot is 
eltöltötte félelemmel, és még emlékezhetünk azon rémü-
letre, me'y a szent kollégium tagjait elfogta, midőn 
1879-ben a pápa a szentek naptárából egyszerre egy 
egész száz apró szent neveit kitörülte, hogy egy pár 
hétköznapnak is jusson joga a vatikáni életben. 

Azóta pedig az ernyedetlen és lángelmű munkás-
ságnak majdnem utólérhetlen példányképe. Az egyház-
nak sok helyen már hanyatlóban levő tekintélyét helyre 
állította ; ingadozó pozíciókat megszilárdított, és melyek el 
voltak veszve, akár a szívekben, akár az államokban, azokat 
visszahódította. Jelenleg akármely országban ha egyházi 

vagy iskolai kérdés merül fel, az államhatalom számba 
veszi a szent szék befolyását. Mind ezt a katholicizmus 
XIII. Leo pápának köszönheti. Sőt még többet. 

Pár év előtt a kathol. klérus befolyása a legtöbb 
országban az állami és társadalmi élet szabadirányú te-
vékenysége által háttérbe volt szorítva. A clerus vára-
kozó, óvakodó állást foglalt el s ha cselekedett is, ezt 
többnyire leplezve tette. XIII. Leo pápasága óta bámu-
latos változás ment végbe a kath. papság kebelében. A 
világtól mindig bámult ősrégi katholikus, Vll-ik Gergely-
féle fegyelem minden ponton megújult, megszilárdult. 
Ma a tulajdonképéni kath. egyház — a clerus — sora-
kozva, vállvetve, bátran és ingadozás nélkül lép fel a 
közélet minden terén. Nem alázatos többé, hanem pa-
rancsoló ; nem kér, hanem úri hangon követel. 

Mind ez XIII. Leo pápa műve. 
Minden kétségen felül bizonyos, hogy XIII. Leo 

pápának a kath. egyház körül szerzett érdemei oly na-
gyok, miszerint jubileumának legfényesebb megünneplése 
sem homályosíthatja el azokat. 

Nem, mi protestánsok maga ezen ünneplés ellen 
semmi ellenvetést nem tehetünk. 

Van azonban néhány észrevételünk egynémely 
nyilatkozatra, mely a pápai jubileum alkalmával tétetett 
és azon követelő, lehet mondani, támadó állásra, melyet 
a clerus most ugy szólván avancirozva elfoglal. 

Mindenekelőtt feltűnt, hogy a pápa zsámolya elé 
vitt üdvözlésekben kiváló súlylyal kifejezés adatott azon 
óhajnak és kívánalomnak, hogy a pápa világi hatalma 
vissza állítassék. 

Arra, ki a kath. egyház theokraciai rendszerének 
fejlődési történetét ismeri, emez óhaj és kívánalom oly 
hatást gyokorolt, mintha a pápaság a 9-ik században 
nyilvánuló törekvéseinek zajától volna körülvéve. A 
pseüdo-izidori decretalék, ezen a világtörténelem legna-
gyobb és legmerészebb annachronismusának alapján leg-
erélyesebben sietett a theokraciai rendszer megvalósítá-
sának célja felé. Emelt hanggal hirdettetett, hogy az 
egyház fejének minden világi fejedelem hatalmától füg-
getlennek kell lenni. A pápa a látható világnak legfőbb 
ura. Péter apóstól székhelye Isten parancsára a hasznos-
ság céljából Antiochiából Rómába tétetett át. Constantin 
császár meg uralkodói hatalmát Rómában a római püs-
pökre ruházta. 

Mind ezen bátor állításokat a Kis Pipintői nyert 
exarchátus segítette elő, és az akkori korszellem jogo-
saknak ismerte el. Hozzátesszük, miszerint mindez akkor 
ugy volt jól. 

Ha a katholicizmus valaha valamely korszakot tel-
jesen magáénak vallhatott, kétségkívül a középkort vall-
hatta ilyennek. 

Ma azonban más világot élünk. Ha akkor az apos-
toli székhely Antiochiából Isten parancsára tétetett át 
Rómába, úgy ma mint jó keresztyéneknek nincs okunk 
kételkedni abban, hogy Victor Emánuel Turinból szék-
helyét Rómába szintén Isten parancsára tette át, mert 
Isten akarata nélkül hajszál sem hull le fejünkről. Ezen 
tant az egyház hirdeti; e tanba legelsőbb az egyháznak 
kell belenyugodnia. 

De meg mit nyerne a pápa egy kis talajjal, melyen 
tán egy kis füge, rizs és brigatidagénál egyébb nem 
terem és mely miatt ő szentsége a hatalmasságokkal 
kellemetlen összeütközésbe jöhetne ?! 

A. mai kormányok sokkal magasabb polcra emelték 
a pápaság tekintélyét, mint az a kis, most elveszett földi 
birtok tette. Hitfelekezeti különbség nélkül elismerik a 
pápát mint az egész földön elterjedett katholikus hívek 



apostoli fejét; megmentették a pápát minden kellemet-
lenségtől, melybe egy nyomorult földi birtok miatt jut-
hatna. És hogy ez által hívei szívében nem veszített, 
hangosan bizonyítja az a 18 millió forint péterfillér, mely 
jubileuma alkalmából zsámolyára letétetett. 

Nem, középkori óhajtások és kívánalmak nem szol-
gálhatnak a katholicismus érdekének. Különösen a világi 
katholikusoknak nem szolgálhat teljes lelki megnyugvá-
sukra, ha egész odaadással megtanulni iparkodnak a 
középkori katholikus gondolkozás módját. Hiszen akkor 
létesíttetett a clerus és nem clerus közti éles megkülön-
böztetés. Valamint a pápa vindikálta magának az egész 
világ feletti feltétlen uralmat, ugy minden egyes pap 
egyháza feltétlen urának nyilváníttatott ki. A papok 
voltak a familiares Dei — az Istennek családbeliei, a 
többiek voltak a carnales, a testbeliek, a földiek, érzékiek 
s mint ilyenek minden tekintetben feltétlenül alá voltak 
vetve a papságnak. 

Ezen éles megkülönböztetés szülte az inquisitio 
minden iszonyait, hol millió jó katholikus világi, kínos 
máglyahalált szenvedett azon ártatlan véletlen miatt, 
hogy nem tartozott az egyház uralkodó seregéhez. 

Van e valaki, a katholikus világiak közt, ki vissza-
kívánja ezt az időt ? 

A katholicismus érdekében emelünk szót, midőn 
azt állítjuk, hogy középkori óhajtások rossz szolgálatot 
tesznek a kath. egyháznak. 

Még károsabb a katholicismusra nézve a követelő 
és támadó állás, melyet a kath. clerus mind másutt, mind 
nálunk kezd elfoglalni. 

A modern államokban honol annyi műveltség és 
tapintat, hogy egy vallásnak törekvéseit sem akadályoz-
zák, míg saját körében buzgólkodnak. Sőt, ha vallásos 
eszközökkel a haza felvirágzása körül is fáradozik, az 
állam és társadalom osztatlan elismerésében és tisztele-
tében részesül minden vallás és ily buzgóságban kész-
séggel támogattatik. 

Sajnos, de úgy látszik, hogy hazánk egyébként ér 
demes kath. klérusa ily ténykedéskedéssel nem elégszik 
meg. Terhére látszik lenni ezen sokat zaklatott ország-
nak alkotmányos berendezése, mely tisztelve az égvén 
szabadságát, mindenkinek megengedi, hogy saját hite 
szerint üdvözüljön. 

Túlkapásai azonban, akár az állam, akár más val-
lásúak ellen vannak irányozva, édes gyümölcsöt még 
sohasem teremtek a kathol. egyház számára. Oly idő 
pedig, mely kedvező lenne egy új ellenreformátióra 
egyelőre nem fog beköszönteni. Es oly ország, mely 
helyt engedne a középkor-féle papi uralomnak, nem lé-
tezik. A kath. világiak java felháborodna ellene. 

A protestánsokon pedig a bátorságot megkisérleni 
oly fenhéjázó követeléssel, mint minap Schlauch püspök 
tette, az nem tanúskodik modern fogalmak mellett. Ily 
követelés csak azt mutatja, hogy a lángészű tudós is 
egészen elmerülhet a múltba és a jelent nem látja. 
Hozzá, a prote-tánsok ma már alkalmatlanok az áttérít-
tetésre, mert ők azt hirdethetik joggal, hogy nagy al-
dására voltak az országnak, mely náluk nélkül ma már 
sem magyar, sem szabad nem lenne többé. 

Ne tegyük tönkre Magyarországot vallási súrló-
dások által. A mai fogalmak szerint legillőbb a külön-
féle vallások közti béke és a különféle vallásoknak 
vállvetett törekvése ez országot fejlődésében támogatni. 

Ez azon protestáns álláspont, mely kötelességének 
tartja felszólalni a katholicizmus érdekében, 

Bierbrunner Gusztáv. 

I S K O L A Ü G Y . 

Egy tanító-egyesületi székfoglaló beszédből. 
A felső-baranyai ref. tanító-egyesület legutóbbi köz-

gyűlésén, melynek jegyzőkönyve hozzánk beküldetett, 
az újonnan választott elnök, Szűcs Dániel siklósi tanító, 
székét figyelemreméltó beszéddel foglalta el, mely meg-
érdemelné, hogy szélesebb körben is megismerjék. Tér 
szűke miatt azonban csak azon pontjait teszszük közzé, 
melyek általánosabb érdekűek és a melyek a dunamel-
léki püspök ez évi jelentésének néhány megjegyzésével 
és e Lap főmunkatársának »Egyházkerületi közgyűlés 
után« című cikkének észrevételeível allnak összefüggésben. 

A tanítók az 1868. évi törvények értelmében 
— mondja a székfoglaló -—- némileg emancipáltattak, 
kötelességeik s joguk a polg. törvény által is körvona-
lozva lettek, minek következtében tantestületekké, szabad 
egyletekké alakultak, saját belügyeiket maguk intézik, 
az egyháziak egyházi felsobbségük jóváhagyásával Talán 
ekkor szűnhetett meg a hangoztatott egyháziasság ? Ez 
idők óta tulajdoníthattak a tanítók maguknak többet, 
mint a mi képességüket s állásukat megilletné ? Részem-
ről nem írok alá annak, hogy a tanító nem eléggé egy-
házias, mint egy lapban közzélett cikkben van állítva. 
A fe'ekezeti tanítóképezdében, honnan nagyobb részük 
kikerült, elég egyháziasan tanítanak. Nekünk pl. N. Kő-
rösön felváltva minden köznap reggel kellett képezdei 
növendék korunkban templomba menni, s kivétel nélkül 
mindnyájunknak vasárnap d. e. s d. u. a kik elmaradtak 
azok erkölcsileg lettek figyelmeztetve ; továbbá temeté-
seken lett megjelenésünk alkalmával is mind ruházatunk, 
mind magunk viseletének eléggé egyháziasnak kellett 
lenni, ha csak egvszer is jelentünk meg világos színű 
ruhában, figyelmét mindenekre kiterjesztő nt. Cz. K. L. 
lelkész úr azonnal megszólított bennünket A képezdét 
elvégezvén, azóta is mind iskolai, mind templomi és kántori 
szolgálatunk elvégzése alatt eléggé egyháziasak vagvunk; 
de egyháziasan jeUnünk meg a köznép előtt is, úgy mint 
tisztességes tanítókhoz illik. Mit tevők legyünk tehát, 
hogy eléggé egyháziasoknak mondassunk f ! 

Nem mulasztom el felemlíteni, ho«y tantestületünk 
tagjai közt a közel mult időben voltak személyeskedé-
sek Ez sem volt hátrányára a tantestü'etünknek. A bo-
rongós, zivataros idő után szélcsend s üdítő levegő szo-
kott lenni. így lett tantestületi életünkben is, hol most 
mint tudom, teljes szélcsend egyetértés s békesség la-
kozik közöttünk. 

Ily egyetértésben talált bennünket a mult év folya-
mán főt. Sz.ász Károly püspök urunk s lelki atyánk, ki 
nem annyira testületi, mint inkább s kizárólag egyéni 
működésünkre s annak eredménye felülvizsgálására for-
dította főpásztori figyelmét. Örültek — mint néhány is-
kolában volt megjelenésem alkalmával tapasztaltam — a 
szorgalmasabbak, hogy egy ügyértő, mesterek-mestere 
vizsgálja felül hivatali működésüket s ismeretet szerez 
nagy fáradsággal s izzadassal elért nemes s minden fog-
lalkozást felülmúló gyermek-nevelő s tanítói működésük 
eredményéről ; de féltek s rettegtek közülünk azok, kik 
nem hivatásból s kedvvel forgolódnak a kic-inyek körül, 
kikről Jézus Ís ezt mondta: »ilyeneké a mennyeknek or-
szága* s szolgai félelemmel, remegve tekintének az em-
ber lelkületét pillanatra megismerő s megitélő biróra, s 
pirulva kellett elszenvedniük a főpásztor nem tetsző, sőt 
sok helyt — mint személyesen is tapasztaltam — intő, 
feddő s dorgáló, de mindig szerető atyai jóindulattal s 



útba igazító beszédeit. Bár tantestületünknek minden 
tagja azokhoz tartoznék, kik vigyáztak és imádkoztak, s 
kik nem voltak aluva, midőn hazajött a háznak ura. De 
fájdalom főpásztorunk három egyházmegyéből — köztük 
egyházmegyénk is — lett hazatérése után tartott egy-
házkerületi gyűlés megnyitójában sajnálattal nem ezt 
olvassuk. Engedjék meg kartásaim, hogy egy mondatot 
én is idézzek főt. püspök úrnak minket közvetlen érdeklő 
gyűiési megnyitójából: »Ha eddigi tapasztalásaimból 
szabad már némi Ítéletet vonnom el, ki merem mondani, 
hogy ha iskoláinkban még most is sok a hiány s azok 
nagy része a törvénynek s a kor követelményeinek nem 
felel meg: e részben legkevesebb hiba az egyházi és 
iskolai kormányzatot terheli, mely kötelességét minde-
nütt teljesíti intéssel, buzdítással, útmutatással; valami-
vel több az egyes egyházakat, melyek az iskola font' s-
ságát még nem látva át, iskola ügyök emelésére anyagi 
áldozatot hozni, vagy a szülőket kötelességeik teljesíté-
sére inteni, s ha kell kényszeríteni vonakodnak ; a legfőbb 
azonban magukat a tanítókat terheli. Fájdalommal kell ki-
mondanom, hogy tanítóink túlnyomólag nagyobb része 
nem áll hivatása színvonalán.* 

Mondja ide vonatkozólag a másik cikkiró: »Javítani 
kell első sorban a tanítói kar azon részének közszelle-
mén, mely nem all hivatása színvonalán. E szellem hiá 
nyai, hogy nem eléggé egyházias, hogy nem eléggé kép-
zett, hogy nem eléggé ügybuzgó.« 

Szomorúan tapasztalom magam is, mint megyénk 
egyik kis köre szerény, de megbízatásomat ott is telje-
síteni akaró felügyelője, hngy igazak s ámenek ft. püs-
pök urunk idézett szavai. Találtam oly iskolát, melyben 
sem a gyermekek, sem maga a tanító nem tudta, hogy 
a táblán, vagy a térképen merre van észak, kelet, dél, 
nyugat ; a tábla a tan-terem déli falán függött s úgy 
akaria bebi/onyítani a tanító, hogy felfelé van dél, hogyha 
a tábla alját — mondja ő — visszintes irányba emeljük, 
a felső része dél felé fog irányulni, tehát felfeté van dél. 
Kénytelen voltam ezen iskolában egy földrajzi leckét tar-
tani, hol is rövid fél órai magyarázat utan sikerült le-
győzni a növedékeket, hogy felfelé van észak s ezekhez 
képrst a többi égtájak, de nem voltam képes ennek 
elhivésére bírni a tanítót. Egy másik hely — hol a köz-
vélemény szerint jó tanító — működik, elemeztettem a 
magyar nyelvtanból, s kérdeztem egy mondatban, mely-
ben a gyermekről volt állítás, miféle tagja ez a mondat-
nak ? A tanító felelt a nebuló helyett s azt mondá: főnév. 
Itt nem tudta megkülönböztetni a tanító a mondatré-
szeket a beszéd részektől. Ugyanezen iskolában kérdez-
tem a tizedes törtekből, s midőn a növendék nem tud 
megfelelni azzal menti a gyermeket s magát a tanító, 
hogy püspök úr megelégedett az ő osztályában a négy 
alapművelettel, s én miért kívánok többet, mint főt. 
püspök úr. E helyen nevezett tárgyakból semmi hala-
dást nem tapasztaltam egy év alatt. Egy harmadik 
helyt — hol mellesleg legyen mondva a fiatalabb kor-
ban levő tanító n űködik — kérdeztem szintén a magyar 
nyelvtanból. A tanűó előáll s azt mondta: Én nem ta-
nítottam nyelvtant, hiszen az én növendekeim — mondá 
— úgy is tudnak magyarúl. — A negyedik helyt a be-
széd és értelemgyakorlatnak, a két aisó osztályból emez 
elmaradhatlan tantargy tanításának híre, hamva sincs! 
A beszéd és ért. gyakor at lanításánál nem tudom he-
lyesen-e vagy nem? e tételt állítoUam én fel: a mely 
iskolaban a két alsó osztalyban a beszéd és ért. gyakor. 
taníttatik, oit minden tantargy taníttatik, ellenesetben 
semmi nem taníttatik. 

Tizenöt iskolából álló kis körünkből még több, a 

fennebb elsoroltakhoz hasonló dolgot hozhatnék fel, de 
ez idő szerint nem untatom vele kedves kartársaimat. 

Higyjék nekem azt, hogy nem mint ellenség, hanem 
mint testvér s barát jelentem pedig meg az iskolákban, 
rólam nem mondhatták t. collegáim, hogy nem értek 
az iskolai dolgokhoz, hogy nem tudom, melyik osztály-
hoz milyen kérdéseket kell feltenni, hogy nincs tanítói 
képességem tanítói működésük megítélésére, s hogy el-
lensége vagyok a tanítónak! Ellensége nem vagyok a 
szorgalmas s igyekező tanítónak; de megvallom nem va-
gyok barátja a hanyagoknak. Erre nézve egyetértek egyik 
cikkező alsó-baranyai lelkész úrral, s azt mondom, — 
habár ludom, hogy ily kifejezés sokaknak nem tetszik 
— seprűt a szemétnek! 

A fennebb elmondottak után meggyőződhetünk 
arról, hogy valami rothad Dániában ! Igyekezzünk felfe-
dezni a betegséget s ha ezt felfedeztük, könnyű leend 
azt otvosolni, azt pedig nem más, hanem csak magunk 
orvosolhatjuk meg. Nem másban, hanem magunkban 
van a hiba, mely nem lehet más: mint a kötelességet 
magasabb szempontból felfogni nem tudás, vagy nem 
akaras, közöny és hanyagság. 

Hogy tehát a tanítói kar ily szégyenítő jelentés s 
hírlapi közlemények közzétételétől megóvassék, oda kell 
működnie s hatnia a tanítói testületeknek, hogy a kebel-
béli tanítók legyenek elég egyháziasok s végezzék el 
phizikai erejök s idejöktől kitelhetőleg a rájok bizott 
kötelességeket, hogy ezután egyesek hanyagsága, netán 
engedetlensége miatt ne kelljen a tantestület egyetemé 
nek pirulnia. Ezt pedig a kis- és nagygyűléseken leendő 
megjelenés s ott tartandó gyakorlati tanítás, értekezés, 
egy szóval egymás tanítása, útbaigazítása által érhet-
jük el. 

Tanító segíts magadon, az Isten is úgy segít! 

B E L F Ö L D . 

A falusi egyházi életből. 
A fentebbi cím alatt két közlemény jelent meg 

tőlem e becses lapok hasábjain (1887. 16—17. számok-
ban), melyekben tárgyilagosan, szorosan a tényekhez 
ragaszkodva adtam elő ama sérelmeket, melyeket egy-
házamnak, híveimnek és nekem a foktői róm. kath. egy-
ház új plebánusától: nagytiszteletű Csápek Károly úrtól 
elszenvednünk kellett. Jogos és önérzetes felszólalásom-
nak egy olyan irodalmi herce-hurca lett a következ-
ménye, a minő valóban ritkítja párját az interconfessio-
nális küzdelmek történetében. Á nevezett plebánus úr 
ugyanis válaszában minden állításomra azt mondta, hogy 
hazugság, minden bővebb indokolás nélkül és e mellett 
a következő, valóban curiosum gyanánt megörökítésre 
méltó 21 mondd huszonegy jelzővel tisztelt meg: logikai 
lapsu^ok, bohócság, irodalmi gaminismus, szószátyárság, 
fi'gad tlan prókatorság, fanatikus vaskalaposság, valódi 
és nem vélt tapintatlanság, aljas gyanusítas, rafogás, vén 
asszonyok és kofák zsebeiből csellel kicsent mende mon-
dák, pletykák, az igazságnak kézzelfogható arculcsapása, 
gyermekes fecsegés, bombardirozó pöffeszkedes, tolakodó, 
arcatlan követelés, elbizakodott hetvkélkedés, krokodilus 
könnyek stb, Ime, egv rom. kath. falusi pLbánus stílusa 
és argumentuma és mindez egy szuszra és egy tintába 
mártásra ! 

Őszintén mondva némi restelkedéssel veszem ismét 
a tollat a kezembe, hogy ugyanennek a plebánusnak 
legutóbbi viselkedését egyházam jogos érdekeivel szem-



ben a nyilvánosság előtt szellőztessem. De kezembe ve-
szem, mert ez az ügyérdekes is, tanulságos is. Nem egy 
helyen ismétlődhetik, méltó tehát, hogy a nyilvánosság 
útján tisztába jöjjünk az alapul szo'gálható elvi megálla-
podásokkal. 

Nos, miután kipolemizáltuk magunkat, én nyilt 
tekintettel bátran hivatkozhatom minden sor Írásomra, 
tollal, ő pedig, mint minden betűje bizonyítja, dorong-
gal, miután minden egyes állításomat hiteles a1 aki kel-
lékekkel kifogástalanul felszerelt eredeti okmányokkal 
— megbízóim útján •— a nyilvánosság előtt bebizonyí-
tottam ; miután újabb és bővebb okmányok közlése ál-
tal meggyőztem a nagy közönséget és azt hiszem — 
ha ugyan az lehetséges — magát nagyt. Csápek Károly 
urat is, hogy mennyire igaz minden egyes állításom 
vége lett e nagyon keserű polémiának, melynek min-
den keserűsége mellett is meg van az a kedves tanul-
sága, hogy ott, a hol egyházi érdekről van szó, a hol 
az egyháznak vagy képviselőjének, a lelkésznek jogát, 
igazát a róm. kath. egyházzal szemben védelmezni kell: 
ref. egyházunk tanítói készséges, hű szövetségeseink. 
Örömmel constatálom ezt és kedves kötelességemnek 
tartom nyilvánosságra hozni, hogy egyházam rektora: 
Buda Károly állandó kitartással, törhetetlen lelkesedéssel 
és ügyes tapintattal küzdött velem együtt és mellettem 
a plebánusi túlkapások megtörésére; jól esik lelkemnek, 
hogy eme szép példáról megemlékezhettem. Nos, miután 
csend lett, ha ugyan van csend a tűzhányó hegy kat-
lanában és némely plebánus velünk szemben táplált ér-
zelmeiben — erre a csendre, éppen úgy, mint a nagy 
természetben, csakhamar vihar tört ki. A vihar eme ki-
törését a következőkben ismertetem. 

Foktő községe múltjánál és történelmi fejlődésénél 
fogva arra van utalva, hogy a kebelében levő két egy-
házat : a róm. kath. és a ref. egyházat állandóan évi se-
gélyben részesítse. Ez az évi segély mindegyik egyház 
részére 431 frt. Nagyt. Csápek Károly úr arra a modern 
gondolatra jött, hogy ez nem igazság, mert a római 
kath. egyház Foktőn nagyobb, mint az ev. ref. egyház, 
és így az évi segélyből több illeti meg, mint bennün-
ket, az ev. ref. egyházat. Egy községi képviselő-testületi 
gyűlés alkalmával tehát indítványba hozatta, éppen akkor, 
mikor az 1888-ki költségvetési előirányzat volt tárgya-
lásra kitűzve, hogy a segély címen felvett összeg ne a 
paritás elvén egyformán, hanem megfelelőleg az i868-ki 
LIII. t. c. 23. §-ának és egy újabban, Veszprémmegye 
közönségének egy hasonló esetben kiadott belügymi-
niszteri szabályrendeletnek, vagy a lelkek vagy az is-
kolás növendékek számaránya szerint osztassék fel. A 
mi annyit tesz, 1367 ref. lélek 2100 róm. kath. lélekkel 
állván szemben, hogy mi reformátusok a község által ős 
időtől fogva adott és szerződés leg biztosított 431 frtból 
évenként 150—200 frtot kapunk, míg a római kathol. 
550 — 600 frtot. 

Én természetesen, mint virilista és ennek alapján 
községi képviselő, hivatkozással arra, hogy az indítvány 
tárgyalása és esetleges elfogadása mind alakilag helyte-
len, miután ez a kényes természetű ügy a meghívón 
előre jelezve nem volt, mind lényegileg elfogadhatlan, 
miután itt nem évenként változó községi segélyről, de 
conventionalis kérdésről, deputatumról van szó, tiltakoz-
tam ellene ; de hiába, mert a róm. kath. többség, mely 
öszegyűjtve és felbujtva volt, leszavazásra volt hajlandó. 
Látva kissebbségemet, elhagytam a gyűléstermet a ref. 
hívekkel együtt, annak kijelentése mellett, hogy a netalán 
hozandó határozatot, mely a törvényes állapotot meg-
változtatni, célozza, felebbezem a megyei közgyűléshez. 

Miután a róm. kath. képviselők, élükön nagyt. Csápek 
Károly esperes-plebánus úrral, csakugyan elhatározták, 
hogy Foktő községének szerződésszerű évenkénti 862 frt 
adománya ezentúl az iskolás gyermekek számaránya 
szerint osztassék fel, fellebbezésemet a következőkben 
terjesztettem fel Pest- Pilis-Solt Kis-Kúnmegye közgyű-
léséhez-

»Foktő nagyközség Érdemes Elöljáróságának, tisz-
telettel Foktőn. Alólirt, mint községi képviselő f. évi 
szep. 22-én tartott községi képviselő testületi közgyűlés 
alkalmával tiltakozásomat és óvásomat fejezvén ki azon 
indítvány tárgyalása és esetleg elfogadása ellen, melyet 

I a községi képviselő testületi közgyűlés lefolyásáról fel-
vett jegyzőkönyv 16. és 17. számú előirányzatra Holler 
Ferenc képviselőtársam tett, a mint azt a hivatolt jegyző-
könyv 17 számának második bekezdése mutatja : van 
szerencsém tiltakozásom és óvásom indokolását az Érde-
mes Elöljáróság elébe a következőkben azon szíves kére-
lem kapcsában benyújtani, hogy azt a hivatolt képviselő-
testületi közgyűlés jegyzőkönyvének melléklete gyanánt 
a Tekintetes megyei közgyűlés elébe felterjeszteni ke-

! gyeskedjék. 
Foktő község képviselő-testülete az 1888-iki költ-

ségvetést tárgyalván, a községi elöljáróság által — meg-
felelőleg a község régóta elvállalt kötelezettségének — 
előirányzatba hozatott, a) hogy a reformált iskolák segé-
lyezésére az 1888-ik évre 400 frt készpénz, 2 öl fa és 
200 kéve rőzse, melynek értéke 31 frt, b) hogy a róm. 
kath. iskolák segélyezésére. 1888-ik évre 400 frt kész-
pénz, 2 öl fa és 200 kéve rözse, melynek értéke 34 frt, 
kiutalványozandó legyen, a mint ezt a közgyűlési jegyző 
könyv 16. és 17. számai igazolják. Ennek ellenében 
Holler Ferenc képviselő, eltérve a községi elöljáróság 
költségvetési előirányzatának eredeti és hagyományos 
beosztásától, indítványba hozta összegezve a különtétele-
ket, hogy adassék ugyan 862 frt segélyösszeg a két 
felekezet céljaira, de nem az eddigi arányban, hanem a fe-
lekezetek lélek számának vagy az iskolaköteles gyermekek-
nek számaránya szerint. Ezen indítvány támogatást nyert 
nagyt. Csápek Károly plébános képviselő részéről, hivat-
kozással az 1868-ilc évi LIII. t. c. 23. §-ára, továbbá a 
magy. kir. belügyminisztériumnak 1887-ikévi junius 25-én 

S 41,152. sz. a. kelt, Veszprémvármegye közönségéhez le-
küldött szabályrendeletére. Ezen indítvány tárgyalása és 
esetleg érvényt emelése ellen tiltakozom : 

1. Mert az indítvány előre bejelentve nem volt, a 
mint ezt az 1886-ik évi XXII. t. c. 56. §-sa megkívánja. 
Jelezve volt ugyan a meghívón, hogy az egyik tárgy az 
1888-ik évi költségvetési előirányzat elkészítése leend, 
és ennek alapján a község képviselő-testülete törvénye-
sen szavazhat az előirányzatnak külön a 16-ik és külön 
a 17-ik pontja felett, de már az, hogy ezen két pont 
tételei egyesíttessenek ; az, hogy százados gyakorlat meg-
változtassák ; az, hogy a község úgyis, mint erkölcsi tes-
tület, egy egyszerű indítvány által elválalt kötelezettségét 
megszegje ; végre az, hogy ez által a lehető legmélyebbre 
bele van nyúlva Foktő községe felekezeteinek anyagi és 
erkölcsi életébe: oly önálló indítvány, minőre a fentebb 
hivatolt törvény §-sa — meggyőződésem szerint — tel-
jesen illik. 

2. Mert eltekintve a fentebbi indokolástól, az indít-
vány rögtönzött tárgyalása és esetleg elfogadása mélyen 
beleütközik, felfogasom szerint, az említett törvény 
112. §-ába is, melyszerint a községi jövedelemnek, fel-
osztásának, és egyeseknek abból járó illetményeknek 
megváltoztatását a mennyiben a fenálló gyakorlatnak 
megváltoztatása céloztatik, a képviselő-testület legalább 



30 nap közbevetésével határozatilag előre kitűzendő és 
kihirdendő közgyűlésben állapítja meg. 

De mindezen indokaim csakis a rögtönzött, min-
denki által előre meg nem fontolt és meg nem fontol-
hatott tárgyalásra és esetleges határozatra vonatko/nak. 
Vannak a dolog természetéből folyó, mélyebbreható 
indokaim is, melyek kétségtelenné teszik, hogy ezen 
indítvány tárgyalása és elfogadása a kérdés jogi oldalá-
nak teljes mellőzésével történt és nemcsak az erősza-
kosság bélyegét hordja magán a törvényesség leple alatt, 
hanem valóságos jogsérelem, és mint ilyen törvénytelen 
eljárársa vall. Ezen indokaimat hangsúlyoztam is a gyű-
lésben, de a kérdés teljes mevilágosítast csak az esetben 
nyerhetett volna, ha a község főjegyzői hivatalától bírt 
százados okmányok rögtön bemutathatok és áttanul má-
nyozhatók lettek volna. De ez természetesen az idő rö-
vidsége és a kérdés fontossága miatt lehetetlen volt, a 
mit készséggel elismerek a község főjegyzői hivatalának 
mentségére. Azóta azonban a község levéltárában e kér-
désre vonatkozó minden okmány kész szívességgel fel-
mutattatván előttem, tiltakozásom és óvásom indokait 
a kérdés jogi szempontjából a következőkben folytatom. 

3. Az előirányzatban használt » segély « kifejezés 
hibás, és nem felel meg a tényállásnak. Valószínűleg 
ez vezette tévútra az indítványozókat. Nem segélyről 
van itten szó, a mire az 1868-ik évi 53. t. cz. 23. §-a 
vagy a hivatolt magy. kir belügyminisztertumi szabály-
rendelet alkalmazható lenne, hanem a község által az 
egyházakkal, mind a foktői róm. kath. mind a foktői 
ev. ref. egyházzal, illetve ezeknek hivatalnokaival szem-
ben elválalt kötelezettségről, melynek jogi kötelező ter-
mészete Foktő község levéltárában levő hivatalos ok-
mányokból kétségtelenül kiviláglik, eredete pedig a messze 
múltban gyökeredzik. Ugyanis, Foktő községe a vallás-
üldözés lezajlása után, nevezetesen 1781-ik év október 
25-én kiadott »tiirelmi rendelet« után, továbbá itt hely-
ben a róm. kath. egyház megalakulása után, a mi ezen 
időt két évtizeddel előzte meg, a békében élő két fele-
kezettel abban egyezett meg, hogy mind a két fele-
kezet papjai, tanítói, syndikusai, illetőleg gondnokai, és 
harangozói egyenesen a községtől és pedig jó részben 
terményben kapják fizetésük egy részét. Igy állott elő a 
községi deputatum, melynek mind a két egyházra nézve 
jogi eredete és természete van. 

Nem tartozhatik indokolásom keretébe, hogy min-
den erre vonatkozó, a község levéltárában levő okmány 
számára hivatkozzam; elég a ténynek felemlítése ama 
hozzáadással, hogy a netaláni vizsgálat elrendelése eseté-
ben mindakét egyház hivatalnokainak bélyeges nyugtái 
a község levéltárában évről-évre összegyűjtve megtalálha-
tók és felülvizsgálhatók. 

Időnek multával a községnek ezen kötelezettsége 
magára a községre elviselhetetlen terhet rótt, a mennyi-
ben az egyházak szaporodó szükségleteik kielégítését a 
községi pénztártól várták és és tényleg kapták. A ref. 
egyház 1870-ik évben a lelkész 1, a tanító 2, a harangzó 1, 
a gondnok 4 nyugtájára 492 frt 55 krt kapott. A róm. 
kath. egyház még ennél is többet vett évenként igénybe, 
a mit mutat a község és az ev. ref. egyház között tör-
tént leszámolás, melynek az volt az eredménye, hogy 
a ref. egyház a kamatokon kívül 1305 frt követelést 
formált a község ellen és azt tényleg meg is kapta. 
Mind ez oda érlelte a dolgot, hogy a község és a két 
egyház között újabb egyesség jött létre, 1872. junius 22-én 
tartott képviselő-testületi közgyűlésben, melynek eredeti 
jegyzőkönyve Foktő község levéltárában szintén feltalál-
ható. E szerint a község arra kötelezte magát, hogy a 

két egyház hivatalnokainak fizetési pótlékul 800 frtot 
4 öl fát és 400 kéve rőzsét ád ezentúl évenként ; ebbő 
a ref. lelkész depútatum címen 163 frt 52 kr, a rektor 
122 frt 46 krt, a tanító 28 frtot, a gondnok 10 frt 
50 krt, és 68 frt 83 krt húz és húzott azóta folytonosan. 
Ez a régi kötelezettség megváltása volt. 

Miután az érintett indítvány, a törvényesség leple 
alatt, de valójában a jogfejlődés és a deputatum termé-
szetének teljesen nem ismerésével a létező békés viszonyt 
felforgatni szándékozott és azt részben már fel is forgatta, 
határozattá emelése által pedig a jogviszonyt megzavarta : 
indokolásom alapján kérvényezem : 

a) hogy az 1887 ik évi szept 22-én Foktőn tartott 
községi képviselő-testületi közgyűlés azon határozata, 
hogy — a hibásan községi segélynek nevezett, de tény-
leg deputátum természetével bíró — 862 frt a község-
ben levő iskolás gyermekek számaránya szerint osztassék 
fel, semmisíttessék meg; 

b) hogy a régi jog és gyakorlat alapján, a feleke-
zeteknek nyújtandó összeg, a községi költségvetési elő-
irányozatban ne összegezve, hanem egyenként soroltassék 
elő, miután az nem változó segély, hanem külön-külön 
kötelezettség az egyes felekezetek iránt ; 

c) hogy ha a község ezután bármikor, törvényes 
képviselő-testületi gyűlésében arra határozná magát, hogy 
a kebelében levő felekezeteknek segélyt ád, mondassék 
ki, hogy az a létező belügyminiszteri rendeletek alap-
vagy az ezentúl hozandók szellemében aránylagosan 
megosztandó, de a mult intézkedései, egyességek és 
szerződések alapján jogi természetűekké válván és con-
ventió csorbítás nélkül meg nem változtatható deputa-
tummá fejlődvén, ezúttal és ezentúl érintetlenül hagyan-
dók. •— Foktő, 1887. szept. 30. — Feleld József, ref. 
lelkész.« 

Ezen fellebbezésemre a megye rendes bizottsági 
közgyűlése a következő végzést hozta : 

»Pest-Pilis-Solt-Kis-Kún vármegyének Budapesten, 
1887. évi november hó 28-ik napján tartott rendes bi-
zottsági közgyűlésén 1073. k. gy. 887. sz. Olvastatott 
az állandó választmány véleménye Foktő községnek a 
központi számvevő tisztség által megvizsgált 1888. évi 
rendes költségvetéséről. Végzés. A községi képviselő-tes-
tületnek azon határozata, a melyben az eddigi fenálló 
abbeli gyakorlattol éltérőleg, hogy a költségvetés 16-ik 
és 17-ik tételei alatt a felekezetek egyházi és iskolai 
segélye címén előirányzott 862 frt két egyenlő részben 
a róm. kath. és ev. ref. felekezetek között felosztassák, 
jövőben a községben levő összes felekezetek tanköteles 
gyermekeinek számaránya szerint rendeli fe'osztani: Feleld 
József ref. lelkész által beadott fellebbezés a költségve-
tést lényileg nem érinti, felülvizsgáltatván, a felebbe.ett 
Icözségi határozat a fellebbezés figyelembe vételével, meg-
semmisíttetik, és az előirányzott segélynek felosztására 
vonatkozó régi gyakorlatnak fentartása úgy ezen alka-
lommal mint a jövőre nézve, míg a jelenleg a fenálló 
viszonyok lényegileg és kölcsönösen meg nem változtatnak, 
ezennel elrendeltetik, mert ezen felekezeli segély mikénti 
felosztására vonatkozó indítvány jóllehet, hogy a költség-
vetéssel szoros összefüggésben áll, mindazon által, te-
kintve azon fontos jellegét, melylyel a községben lakó 
felekezetek egymásközötti békés, együttélésére befolyás-
sal bír, s így bővebb meggondolást igényelt volna, az 
1886. évi XXII. t. c. 56. §-ában előirt alakiságnál fogva 
legalább 24 órával előbb bejelentendő s a tárgysorozat-
ban a községi képviselő-testület tagjaival közlendő lett 
volna. Feloldandó volt a községi határozat továbbá azért 
is, mert a hivatolt törvény 112. §-ában előirt azon for-



maság is figyelmen kívül hagyatott, a mely szerint a 
községi jövedelem felosztásának és abból egyeseknek 
járó illetményeknek megváltoztatását, a mennyiben a 
fennálló gyakorlatnak megváltoztatása céloztatik, a képvi-
selő-testület legalább 30 nap közbevetésével előre kitű-
zendő és kihirdetendő közgyűlésben állapítja meg. A 
fenti segély mikénti felosztásánál követett eddigi gya-
korlatnak fentariása volt elrendelendő azért, mert a régi 
gyakorlat az iratokhoz másolatban csatolt i87?-ik évi 
junius hó 22-én felvett és kétoldalú szerződés jellegével 
biró jegyzőkönyvön a róm. kath. és ev. ref. felekezetek-
kel a természetbeni szolgalmanyok és javadalmak meg-
változtatása iránt létrejött megállapodáson, illetve egyez-
ségen alapul, melyet egyoldalúlag felbontani a községi 
képviselő-testület többségének jogában nem állott; ha 
és a mennyiben a képviselő-testület többsége az izraelita 
hitfelekezetet is — a méltányossággal megegyezőleg hit-
felekezeti segélyben részesíteni szintén óhajtaná, avagy 
a ref. vagy róm. kath. hitfelekezetet a szükséghez ké-
pest az eddigi években megállapított segélyen felül még 
javadalmazni kívánná, az nem valamely másik felekezet 
érdekeinek rovására, hanem annak sérelme nélkül, a 
többi felekezetek segélyének érintetlen hagyásával csak 
külön megszavazandó összeggel lenne eszközölhető. Jegy-
zette és kiadta: ífj. Földváry Mihály, s. k. aljegyző.« 

Egyelőre ennyit. Ha az ügy végleg eldől, esetleg 
a belügyminisztériumnál, annak idejében szintén kö-
zölni fogom. A hozott és netalán még hozandó elvi 
hatarozatok nem egy egyházunkat érdekelhetik. 

Feleld József, 
ref, lelkész. 

Felvilágosításul. 
(Hörk József úrnak dec. 4-diki Nyilatkozatára). 

»A Protestáns Egyházi és Isk. Lapnak® f. évi nov. 
6-diki számában mi alulírottak védekeztünk a tiszai ev. 
egyházkerületi gyűlés jegyzőkönyvében foglalt 36. pont 
méltatlan vádjai s »roszalása* ellenében, védelmünkhez 
csatolván a sárosmegyei kir. tanfelügyelő nyilatkozatát 
is. Azt mertük hinni, hogy kétségtelen adataink ellen 
alig fog valaki felszólalni, legkevésbé pedig oly ember, 
aki az intézetünkben felmerült visszaélés ügyét ismeri. 
Hitünkben csalódtunk, mert e Lap dec. 4 iki számában 
Nyilatkozat jelent meg Hörk József teol. dékán-tanártól, 
képezdei igazgatótól, jogakadémiai s gymnásiumi tanár-
tól. Valószínű, hogy őt legérzékenyebben égették meg 
nov. 6-diki közleményeink, s ezért nyilatkozik annyira eli 
télő hangon. Nyilatkozata a mi állításainkat részben elis-
meri sőt bizonyítja ; de a mennyiben tényferdítésekkel s 
ellenmondásokkal is támad, feleletre kötelez. 

Nyilatkozó úrnak csakugyan üdvös volt elismernie 
és »alaptalanság« vádjával újra nem illetnie azt, hogy 
Zsarnoviczky István csakugyan 48°/0 os kamatokat, meg 
nem engedett magas bizonyítványi és »egyebekre* cím-
zett díjakat zsarolt növendékeinktől, hogy e zsarolást 
Fabriczy saját autonom fórumán írásban feljelentette, 
hogy e feljelentését teljesen alaposnak s igazoltnak találta 
a tanári értekezlet s maga Hörk úr is; továbbá hogy a 
növendékek által három héten át készített és Zs. által 
benyújtott számadás csodás eredményt mutatott fel, 
hogy a kerületi gyűlés csakugyan nem bírt kellő tájéko-
zottsággal, amikor ellenünk roszaló határozatot hozott, 
hogy nyilatkozó H. úr a kerületi szervezet intézkedése 
ellenében lett tkép. igazgatóvá stb. (L. e Lap 1887. nov. 
6. számát.). Mindezen állításainkat H. úr talán azért is-

meri el, mivel mint köztudomású tényeket támadni ab-
solute lehetetlen. 

Tehát a kerületi jegyzőkönyvben nyilvánosan hir-
detett salaptalansággal« tisztába jöttünk már. Köszönet a 
Nyilatkoztatért. Majd idővel a többi igazságok is kide-
rülnek, aligha a Nyilatkozat örömére. 

Lássuk most az silletéktelen helyet,« mely a »ro-
szalás« második oszlopa, s melyet H. úr még most is fe-
szeget. H. úr sértő módon támadja, de meg nem cáfolja 
azon közzétett nyilatkozatot, melyben a sárosmegyei kir. 
tanfelügyelő kijelenti, hogy mi nála feljelentést nem tet-
tünk Zs. zsarolásai ellen. Gyenge kísérlettel és erős tény-
ferdítés^el Hörk Fabriczynak febr. 17-diki »elismeresére« 
utal, amennyiben H. felfogása és emlékezete szerint 
Fabriczy >elismerte« azt, hogy »a tanfelügyelő elé vitte 
az intézet belügyét.« Kár, hogy ez állításban H. úr a 
ferdítést észre nem veszi. Amennyiben Fabriczy tényleg 
nem vitte oda az ügyet, azt nem is mondhatta magá-
ról ; mondotta ezt : a tanfelügyelő előhozván a tkép. zsa-
rolást, (mely már akkor lnrre kapott), e zsarolás létezését 
»nem tagadtam, mart hazudni nem, szoktam.« 
Kijelentette azonban, hogy az ügyet saját hatósága elé 
terjeszti, amit a tanfelügyelő helyesnek ismert el. Ismert 
ügyet nem tagadni józan értelem előtt egészen más 
mint az ügyet idegen hatóság elé »vinni;« és a nem-
tagadás egyedül helyes is bár némely casuístikus erkölcs-
tanba vagy rokonsági viszonyokba bele nem vag is. Es 
Fabriczy nyilatkozatára a febr. 17 diki bizottsági ülés 
tagjai súlyt nem is fektettek ; csak ez iilés jegyzőkönyve 
említi azt általánosságban, mely jegyzőkönyvet Hörk oly 
színezettel szerkesztett, hogy inkább a zsarolás támadója 
mintsem a zsarolás elkövetője ellen szóljon, és mely 
jegyzőkönyvet csak napok múlva mint »másíthatlan« 
okiratot olvasott fel, a tkép. tanárok előtt. Már akkor 
tudtuk, mely irányból fúj a szél a zsarolási ügyben. Jó lett 
volna H.-nek a jegyzőkönyvbe ezt is betennie : » Fabriczy 
gonoszságában annyira vetemedett (1886. dec. 22.), hogy 
egyik tkép. növendéknek 1 frtnyi adósságát s ennek 
48°/o kamatját saját pénzéből fizette ki Zs. igazgatónál, 
ki a pénzhez mellékelt levelet dicsekedve mutogatta és 
így a zsarolás birét akaratlanúl maga terjesztette.« 

Egyébiránt a zsarolás korán terjedő hírére vonat-
kozólag utaljuk H. urat saját tapasztalataira, melyeket 
pl. akadémikus tanulótól (már 1886. dec. 20.) és Zs. 
tapintatlan közlékenységéből szerzett, melyeket bizonyára 
semmiféle jegyzőkönyvbe nem foglalt é-; a kerületi gyűlés 
elé sem terjesztett. Utalásképen még azt is H. emléke-
zetébe kell juttatnunk, hogy ő nemcsak tanítóképző ta-
nárokat gyanúsított u. n. árulással, hanem másokat is. 
Hogy pedig mi a kir. tanfelügyelővel beszélgessünk 
vagy ne, arra H. úrtól nem kérünk engedélyt; annyi 
bizonyos, hogy bár H. tévedése szerint egyikünk sem 
»végzett« oly sokféle iskolát mint o, és tényleg nem is 
tanítunk annyi intézetben jól fizetett »szívességből® mint 
ő, azért paedagogikai elvekről is tudunk beszélgetni, 
nem pedig csak egynémely tanügyi óriásokról vagy 
»szent célú« zsarolásokról. 

H. úrnak talán örömére megvalljuk, hogy csakugyan 
tudtuk és tudjuk az okokat, miért kaptuk a jegyzőkönyvi 
roszalást (aug. 10.) Először azért kaptuk, mivel Fabriczy-
nak Zs. zsarolásaira vonatkozó pánasza (mely már most 
alapos és elismert), a kerületi gyűlésen » alaptalan* 
volt. A második ok pedig az a vád, mely Fabriczy febr. 
17-diki szavainak és a tényeknek elferdítése folytán azt 
hangoztatja, hogy Gamauf és Fabriczy az »autonom ha-
tóság kikerülésével« (1) a kir. tanfelügyelőnél jelentették 
fel Zs. zsarolásait. Hogy mennyire alapos e vád, azt 



Fabriczy febr. i^-diki szavainak elfogulatlan megítélése 
és a nov. 6 án közzétett tanfelügyelői nyilatkozat mutatja, 
mely cáfolja az állítólagos feljelentést és mondja, hogy 
»ezt nem is tehették, amennyiben ily ügyek elintézése első 
sorban oz autonom hatóság feladata.« E/eket csakugyan 
»nem lehet eltagadni, eldisputálni«, különösen annak, a 
ki az ügyet maga is mint autonom fórum vizsgálta. 

Ámde nemcsak a roszalás okait tudjuk már, hanem 
a Nyilatkozat ellenmondásos állításait is. H. úr Nyilat-
kozata azt mondja, hogy »a kerületi gyűlés jól volt in-
formálva s helyesen ítélt.« Nem is sejti, mi foglaltatik e 
szavaiban. Figyeljen kissé H. úr. Ön a kerületi gyűlésen 
jelen volt s az ítélet hozatalába saját szavai szerint 
nemcsak befolyt, de az Ítéletet most is »helyes*-nek 
vallja. Tehát az ítéletnek jegyzőkönyvi okadatolása is 
»helyes«, mely azt mondja, ho^y Gamauf és Fabriczy 
»vádaskodtak Zs. ellen? »Most már első kérdés: miért 
mondta s mondja ön, hogy Gamauf« nem vádaskodott«, 
holott a gyűlési határozat, mely Gamaufot első' helyen 
támadja, ön szerint »helyes« 1? Kényes állítások! To-
vábbá, mi helyes : a jegyzőkönyvi határozat-e, mely 
»alaptalan*, vádaskodásról' szól, vagy pedig helyes az 
ön részéről elismert alapossága a zsarolási panasznak ? 
ezt az alaposságot még azon vallomásával is támogatja, 
hogy »a harmadik társunk büntetés nélkül nem maradt* 
az »évek hosszú során át« gyakorolt visszaélés miatt. 
Tehát épen azt bizonyítja ön, hogy a kerületi gyűlés 
határozata hibás volt, midőn »alaptalanságra« támasz-
kodott. Hisz ezt mi már bebizonyítottuk, csak azt nem 
tudtuk a nyilatkozat előtt, hogy a kerület azt az embert 
bünteti, a kinek zsarolása alaptalanul* támadtatik! Ilyen 
ellenmondasok vagy dilemmák már nem számtani össze-
adások ; talán inkább logikai s erkölcstani kényes téte-
lek. Hogy megoldásuk kísérlete gyengébb legyen, híven 
idéz/.tik a zsarolási ügynek ön által mint coll. igazgató 
által vezetett vizsgálati jegyzőkönyvéből (1887. jan. ío.) a 
következő sorokat: »a coll. igazgató előadja, hogy jan. 
9-én az internátus helyiségeiben látogatást tevén, a nö-
vendékekkel folytatott tapintatos beszélgetésből meggyő-
ződött, hogy a vád (t. i. a zsarolási) nem csak alapos, 
hanem hogy csekély s könnyen orvosolható bajokon kívül 
csak ugyan oly bajok léteznek, melyeknek orvoslása 
égető s'/ükséggé vált. Ilyen nagy baj az, hogy a tanuló 
ifjúság bizalma igazgatója (t. i. Zs.) iránt megrendült* 
stb. stb. És mindezen tények mellett egyházjog tanára 
még antomia-árulást is fel tudott találni. Ugyan mit ért-
het autonomia és árulás alatt ? 

De még más tanulsághoz is vezet H. úr azon uta-
lása, hogy mi tudjuk a roszalás okát. H. úr saját ta-
pasztalatai, elismerő nyilatkozatai és a jegyzőkönyvek 
szavai dacára »helyesnek* mondja a kerületi gyűlés hatá-
rozatát, melynek hozatalába maga is befolyt. Nem te 
hette-e ő az igazság érdekében inkább azt, hogy a zsa 
rolási vád alaposságát a gyűlésen felemlítse, vagy hogy 
Fabriczy febr. 17-diki szavait ferdítetlenűl előhozza? 
Nem tette ezt. Tehát az az egyetlen ember, ki a kerületi 
gyűlésen legjobban tudhatta a zsarolási ügy mibenlétét, 
az az igazság és részben meggyőződése ellenére a kerü-
leti gyűlést tévedésben hagyja, tévedésbe vezeti, és a két 
tanárt, kik nem sógorai, megrovatni örömest engedi. 
Minőnek nevezné H. úr az ilyen cselekedetet, ha más 
követné el, személye ellenében ? Különben tényferdítő 
hírek városunkban is ismeretesek, melyek feladata a 
zsarolót takarni és minket befeketíteni. Nem egyszer 
lepett meg bennünket az a tapasztalat, hogy némelyek 
elfogultsággal Ítéltek ez ügyben ellenünk. Ebből szár-
mazhatott az a Mérey-féle »feddés* is, melyet H. ki 

tudja miféle képzettársítás útján Nyilatkozatában felem-
lít; nem volt az »feddés«, hanem elnöki támadásnak 
megfelelő visszautasítása, és épen úgy nem vonatkozott 
a zsarolás ügyére, mint a kir. tanfelügyelő nyilatkozata 
sem ád nekünk semmi figyelmeztetést felszólalalásunk 
nyilvánosságára vonatkozólag. Ezt csak H. úr találta 
jónak kierőszakolni a tanfelügyelő szavaiból. Egyébiránt 
figyelmeztetjük H. úrat és Zs,-t arra, hogy az ellenünk 
irányuló elfogultság csak ideiglenes ; oszlatja azt külö-
nösen a Nyilatkozat (köszönet érte!), és oszlatja az az 
eltakarhatatlan körülmény, hogy Zs. sokfelé ismerteti 
magát s ügyét, még pedig a legjobb methodus szerint, 
személyesen. 

Hörk úr az igazságosság szolgálatába is lép, mi-
dőn ezt mondja: » harmadik társuk büntetés nélkül nem 
maradt.* Valóban úgy látszik, mert hiszen e »büntetés* 
árán lett H. igazgatóvá nálunk. Azonban az a büntetés 
csak látszat. Zs -tói öt órás paedagogikát vettek el ugyan, 
de a tanórák után járó fizetése csonkítatlan maradt ; s 
ez a fő. 

FI. úr különös orvoslást tud a bajokra; ezt Nyi-
latkozatában közzé is teszi ; kár hogy belőle a méltat-
lanság szelleme szól. T. i. szerinte, ha Zs. morális beteg-
ségbe esik, akkor tanártársai felelősek és orvosok legye-
nek ; ha pedig a tanártársak a betegséget orvosolni 
akarják, akkor az antonomia »árulóinak« neveztetnek 
»alaposan*, és üldöztetnek következetesen. Vegye csak 
figyelembe H. úr azt a tanártársi felelősséget s orvoslást. 
Hát nem fél attól, hogy Zs. egész önérzetét lázítja fel 
maga ellen, midőn őt tanártársi gyámság alá akarja 
helyezni, s hozzá még oly tanártársak gyámsága alá, 
akik H. úr szerint gonosz »árulók«, akik » megfedettek* 
és »roszalássaI« sújtattak shelyesen* ?! Vagy pedig nem 
gondolja-e meg azt, hogy Zs.-nak igen szívós és conser-
vativ természete van, amely tanártársi orvosságot nem 
igen fogad be. E tekintetben utalhatjuk H. urat arra, 
hogy Zs-t már a magas kamatok helytelenségére, vagy 
a psycliologia fontosságára figyelmeztettük (1884), és 
őt kénytelenségből fizetés-emelésre ajánlottuk (1885.). 
Különben ezekről bővebben majd ha szükséges lesz, talán 
a consistorium előtt. Továbbá vegye H. ur figyelembe 
a tanártársak jutalmazását is amikor orvosolni akarnak. 
H. úr Nyilatkozatából is üldözés tűnik ki. Hisz ferdí-
téssel antonomia-árulást talált fel; Zs. meg azt hirdeti 
szerteszét, hogy őt kenyerétől akarjuk megfosztani.^ S 
eféle hírek első tekintetre csábitók is. Szerencsétlen 
1887. év! Hogy a mi bűnösségünk már végre valahára 
nyaktörővé váljék, egy »hír« szerint már reformált hitre 
is értünk át ! És mindezen árulás, hitváltoztatás stb. 
költött gonoszságunk épen a zsarolás támadásának évébe 
esik! talán azért, mert jó volna bűnösséget kisütni a 
zsarolás támadóira! Tehát látható, hogy a mi orvoslási 
törekvésünk hálával épen nem találkozik. 

Még egy logikai tételt a Nyilatkozatból. »Egy inté-
zet belügyét, különösen, ha az még véglegesen lebonyo-
lítva nincs, a nyilvánoság elé vinni nem szabad* mondja 
a Nyilatkozat nov. 6-diki felszólalásunkra. Mintha bi-
zony a kerületi gyűlés és nyomatott jegyzőkönyve nem 
volna nyilvános! Eszerint roszaló határozatot nyilvános 
kerül, gyűlésen kimondani és jegyzőkönyvben nyilvános-
ság elé hozni szabad, de a benne foglalt méltatlan tá-
madás ellen védekezni nem szabad ! ? Ily következtetés s 
igazság sántikáló. Ámde továbbá: mikor szokott vala-
mely ügyben határozat hozatni, ugyebár akkor amikor 
már »lebonyolítva* van ? A f. évi aug. 10-diki határo-
zati roszalás tehát az ügy lebonyolítása előtt hozatott! 
Mért nem szólalt fel H. úr augusztus havában a kerületi 



gyűlésen ? mert hiszen ha a zsarolás ügye még most 
decemberben sincs »lebonyolítva* (ami hiba), annál kevésbé 
volt az lebonyolítva augusztusban, amikor (tehát ideje 
előtt) a roszaló határozat hozatott! Ily ellenmondásokkal 
kár volt H. úrnak magát compromittálnia és a kerületi 
gyűlésről azt hirdetnie, hogy ez határozatot hoz a hatá-
rozati ügy lebonyolítása sőt vizsgálása előtt ! H. szerint 
az ügy vizsgálása csak ezután következik, mert consis-
toriumot tesz kilátásba. Későn jön r á ; mi már febr. 
17-én kívántuk a vizsgálatot. Fontos feladata is lehetne itt 
egy igazságos bíróságnak. Ámde, hogyan van az, hogy 
Hörk úr említi a consistoriumot ? Hiszen a consistorium 
— azt hisszük — vizsgáló és ítélő bíróság; már pedig 
a kerületi jegyzőkönyben az áll, hogy a zsarolás ügyé-
ben a * vizsgálat* már megtartatott, és egyszersmind a 
»roszaló« Ítélet is kimondatott? 

A Nyilatkozatban említett egy hónapos számadási 
terminust igenis tudomásul vettük, akár nem is foglaltatott 
volna jegyzőkönyvbe. Mit is tehetünk egyebet, ha Zs-nak 
nem volt számadása és ha H. mint vizsgálati elnök maga 
mentegette Zs-t és kimondotta a halasztási határozatot. 

A H. által felhozott »összeadásra* vonatkozólag 
Fabriczy még egyszer utalja őt az 1886/87 évi értesítő-
hez s figyelmébe ajánlja a combinált órákat is. Az nem 
ránk nézve baj, ha talán egy-két órával többet nyoma-
tott az értesítőbe, mint amennyit valóban ád. Fabriczy 
»irigységének* oka pedig abban rejlik, hogy a tanítást 
nem akarja merő kenyérkereseti studiummá lealacsonyí-
tani ; továbbá magára és Gamauf társára szükségtelen-
nek s az intézetre károsnak tekinti az oly biztosi igaz-
gatóságot, mely a Nyilatkozatnak szelleme szerint is párt-
szellemmel fenyeget. Végre irigységünket még azzal is 
magyarázzuk, hogy mindketten hajlandók voltunk a Zs-tól 
elvett paedagogikai órákat ingyen is átvenni s ezzel 
kapcsolatban a gyakorló iskolát némikép rendezni, míg 
az alaptalan »roszalás* tudtunkra nem adatott. így az 
intézetet kiadásoktól is megkíméltük volna. 

Igaz, e hajlandóságunkra H. úr Nyilatkozata értel-
mében, azt mondhatná, hogy »a nevelés fontosságának« 
felfogására aligha vagyunk annyira képesek mint ő, aki 
akkora iskolázottsággal bir 1 Ezt az iskolázottságot H. úr 
illusiója kedveért nem boncolgatjuk. De jó volt érde-
meit megemlítenie (pláne lapban), hogy ki ne zökkenjen 
a megszokott kerékvágásból. Meglehet, hogy H. úr * szí-
vességből* is tanít (mintegy 2coo frt évi jövedelemért), 
ezt nem tudtuk, és nem is kutatjuk. Ellenben ismeretes 
s nem lepett meg az a nyilatkozat, hogy II. közénk 
» keveredni* nem kívánt ; sérteni akart. Sértések terére 
nem követjük H. urat, csak azt kérdjük, vájjon oly fen-
héjázó nyilatkozataira alapítsuk-e a kollegiális egyetér-
tést és szeretetet és nem felejti e II. úr azt, hogy »ke-
veredéseért* 250 frt díj já r? 

Még egyszer köszönet a Nyilatkozatért, melyben H. 
úr kimutatta, hogy tényeket ferdíteni tud, ellenmondá-
sokba bonyolódni képes, dicsekedni és sértegetni haj-
landó, és részben a mi állításainkat bizonyítani kénytelen. 

Végül nyilvános önvédelmünk befejezésének óhaját 
fejezzük ki részünkről amennyiben ez ügy megvilágo-
sítására eddig is elég adatot hoztunk fel, és személyes-
kedésbe bocsátkozni nem akarunk. 

Eperjes, 1887. dec. 
Fabriczy János és Gamauf György, 

taní tóképző tanárok. 

A gyám- és nyugdíj-intézeti javaslat 
tárgyalása a Konvent nov. 24-iki ülésén. 

(Vége.) 

A közölt felszólalások alapján a Konvent a javaslatot 
általánosságban elfogadta és azután részletes tárgyalás alá 
vette. 

Az I. §-nál, mely kimondja, hogy az intézetnek 
minden rendes lelkész kötelezett tagja, szót emel Szász 
Károly. Nagy elvi kérdés ez, hogy minden lelkész kö-
teles legyen tágjává lenni. A superintendentiák részé-
ről az előbbi tervezett ellen felhozott nehézségek egyike 
az volt, hogy a jelenleg több egyházkerületben, de 
még több egyházmegyében létező nyűg- és gyáminté-
zeti alapok — az azokra való befizetések — mellett (me-
lyeket az illetők magukra nézve kötelezőleg elvállal-
tak) lehető-e követelni, hogy még egy másik nyugdíj-
intézetnek is folytonosan befizető tagjai legyenek. Sok 
helytt azon nézet merült fel, hogy azok, kik valamely 
ilyes intézetnek kötelezett fizető tagjai — s attól fel 
nem is menthetők —- azokat kényszeríteni és kötelezni 
arra, hogy az egyetemesnek is tagjai legyenek, nem 
lehet. Szabadságot adni lehet, a midőn a kettős teher 
majd kéttŐs haszonnal jár. Kötelezőleg csak azokra 
mondanám ki, kik nem tagjai egy egyházmegyei vagy 
kerületi gyámintézetnek sem, vagy ezután kapnak lel-
készi állomást. 

Dégenfeld József gr. Magam is kétkedem, hogy 
tényleg létrehozható e tervezet, de ha valamit akar a 
Konvent tenni e téren, mellőzhetlen, hogy a tagság kö-
telező voltát megállapítsuk. A kerületek és egyházme-
gyék talán találnak valami módot, mi által combinál-
hatjuk a kettőt. 

jKerkapoly Károly. A múltkori javaslat ellen nem 
épen a kötelező belépés miatt tétetett kifogás, hanem azon 
terv ellen, mely azt kivánta, hogy a partikuláris inté-
zetek tőkéi beolvasztassanak. Erről most lemondtunk. De 
a kötelezettséget fenntartandónak véljük két szempontból. 
Ez nem csak gyám-intézet, hanem nyugdíj-intézet is. A 
nyugdíjazás a fungens személyére vonatkozik. Ha csak 
azok lesznek kötelezett tagjai, kik más gyám-intézetnek 
nem tagjai, akkor a nyugdíj-alap csupán az ő javukra nő. 
Ha a kötelező tagság ellen kifogások történnek, akkor 
az alapszabályban úgy lehet provideálni, hogy a kik mái-
más gyámintézetek tagjai, azok az országos nyugdíj-inté-
zethez csak bizonyos részösszeggel járuljanak. 

Ballagi Mór. Eddig szerzett tapasztalatainkat fel 
kell használnunk. Az egyházmegyék és kerületek félnek 
az ő tőkéik beolvasztásától, hogy ennek elejét vegyük első 
dolognak tartanám, hogy ldmondassék, miszerint ez nem 
céloztatik (benne van 1 kimondatott!) Másodszor jobb mód-
ban levő papra nem nagy baj, ha két, három intézetbe 
fizet, de a legnagyobb része papjainknak olyan, hogy 
annyira kénytelen a jelennek élni, hogy nincs pénze jö-
vendőjéről gondoskodni. Első dolog, hogy a jelenben 
meg tudjon élni és ne legyen oly nagy teher a hozzá-
járulás. Lehetne a díjösszeg fél százalékos. 

A többség elfogadta az eredeti szerkezetet. 
A II. §-nál, mely a gyámintézet működésének 

megkezdését határozott időponthoz köti felszólalt : 
Filó Lajos. Időmeghatározást nem tennék, mivel 

nem akarnék e tervezetbe olyan adatot tenni, mely adat 
valósága iránt most is kétely merülhet fel. 

Kerkapoly Károly. Az észrevételt alaposnak tartom, 
látván a nézetek oly nagy mérvű divergentiáját, melyek-
nek visszatükröződése kívülről még nagyobb lesz. Mond-
junk csak annyit, hogy a gyámintézet lehetőleg minél 



előbb megkezdi a működését; maga a nyugdíj-intézet 
már a javaslatban úgy van contemplálva, hogy létrejötte 
csak a távol jövőben várható. 

Fejes István. Hiszen ez csak zsinati előmunkálati 
itt tehát konkrét időt határozni bajos. 

Tisza Lajos gr. Az általános vitánál való felszólalá-
somban kifejezést akartam adni azon meggyőződésemnek, 
hogy én nem hiszen, hogy törvényerőre emelkedhessék 
máskép e javaslat, mint zsinat útján, mert nem tudnak 
a részletekre megegyezni a kerületek és egyházmegyék. 
De a tárgyalás azért megtartandó, mert ez mindenesetre 
fontos előmunkálat lesz a legközelebbi zsinatra. Ha sike-
rül az 5 egyházkerület által elfogadtatni, akkor életbe 
léphet, ha nem sikerül, akkor fog a zsinat törvényt 
hozni. Az itt tett megjegyzések kíséretében közöltessék a 
javaslat az egyházkerületekkel. Maradt az eredeti szöveg. 

3. §. (bevételek). Dégenfeld József gr. Én magas 
percetnek tartom a i5°/0-os hozzájárulást. 25% tőkésít-
tetik, másik 25 °/0 a misszióra megy, ha még e célra 
adunk 15%-öt, az egyházak segélyezésére mindössze 
3 5 °/0 maradna. Legfeljebb io°/0-et vélek megszavaz-
hatónak. 

J)Iocsáry Lajos. Én tovább mennék a reductióban. 
Midőn a zsinat a gyám- és nyugdíj-intézetet is a domesz-
tika segélyezési körébe tette, több jövedelemre számított. 
Ha a mostani jövedelem előtte állt volna, talán ezt nem 
is sorolta volna a dotálandó tárgyak közé. Hiszen ekkor 
csak 35 ezer frt jutna szegény egyházak és lelkészek 
javadalmazására. Pedig úgy vettem ki a közhangulatból, 
hogy nagyobb követeléseket szándékoznak tenni a do-
mesztika iránt, mint eddig. De én ebben elvi ellentétet 
is látok. A domesztika felállításában a cél az volt, hogy 
olyan intézet jöjjön létre, melyben az egyetemes egyház 
vagyonosabb része gyámolítsa a szegényebbet. De e 
célra való adás által nem a szegényeket gyámolítja, 
hanem egyenlő mértékben a szegényeket és gazdagokat. 
Én egy pár ezer írtnál többet nem adnék e célra. 

Filó Lajos. E domesztikai segély képezi az intéz-
ménynek élet-gyökerét. Ha a jövedelmi források nem 
lesznek kellőleg biztosak és nagy jövedelmet előidézők, 
attól kell tartanunk, hogy légvárat építünk. Külön pénz-
tárat akarunk teremteni a nyűg- és gyám-intézetnek s 
ezt a pénztárt nekünk támogatnunk kell. Mert akkor 
leszek ily intézetnek tagja, hogy ha a részvény-díj befi-
zetése előny és nyereség, e nélkül inkább valamely 
pénzintézetnél biztosítom családomat. Hogy e kedvez-
mény meglehessen, szükséges az évi tőke-gyarapítás, 
szükséges a domesztikából minél nagyobb segély. E tekin-
tetben tehetett volna már a Konvent eddig is. Még a 
dolog sokáig húzódhatik, de az ügy előkészítésének egyik 
leglényegesebb momentuma az volna, hogy be nem 
várva a tényleges szervezést, a jövedelem előállításáról 
gondoskodunk. 4—5 ezer frtnak e célra való évenkén-
kénti tőkésítését indítványozom. Ajánlom a 15 °/0 elfogadá-
sát, de 10%-nél lejebb nem mennék. 

Kovács Albert. A törvény alapján szó sem lehet 
arról, hogy a gyámintézet ne segélyeztessék. Javasolta-
tik 5 ezer frt. Engedje meg tehát a Konvent, hogy a 
jövő év bevételéből tétessék le 5 ezer frt tőkéül. 

Ker kap oly Károly. Inkább maradjunk a pencentua-
lis kifejezés mellett. Az évenkénti jövedelem nem tőké-
sített részének bizonyos percentjét áldozzuk e célra. Én 
azt hiszem io°/0-je nem lesz sok. Populárizálni kell az 
intézményt.5Kedvessé pedig csak így tehetjük. 

Kun Bertalan. Ez is egyházunk erősödésére, fejlő-
désére, elősegélére szolgáló intézet; ez is az egyházak 
érdekében tétetik, hogy a szolgálatra képtelen lelkészek 

ne legyenek az egyház terhén, hanem nyugdíjaztassanak, 
Fogadjuk tehát el a 3/4 rész io°/0-jét. 

Á többség elfogadta a 10 percentet. 
3. §. b) pont. György Endre. Anélkül, hogy boly-

gatnánk a jelenlegi alapokat és intézeteket, azt az 
ideát akarom proponálni, hogy a hozzájárulásnál mon-
dassék ki az 1% elvileg kötelezőnek, de azon összegek, 
melyek más gyámintézetbe fizettetnek, vonassanak ebből 
le. Viszont a részeltetésnél is a parciális intézetekből 
kapott összegek vonassanak le az itt utalványozandó ösz-
szegből. 

Tisza István. Legtöbb esetben az e. megyei gyám-
intézeteknél a befizetendő évi összeg magasabb, mint a 
mienk; ezek eo ipso kiesnének a mi intézetünkből. For-
dítsuk meg a dolgot s az egyházmegyék alkalmazkodja-
nak ilymódon. — Maradt az eredeti szerkezet. 

3. §. c) pont. Fejes István. A kegyévek jöve-
delme már a legtöbb helyt fel van használva. De maga 
ez a kérdés, hogy a kegyévek kegyeleti átalányokká 
változtassanak át megfontolandó. Az előadónak bővebb 
magyarázata volna szükséges. 

Szél Kálmán. Az indokolásban bőven kiterjeszked-
tünk erre. Hivatkoztunk a szalontai egyházmegyére, hol 
csak előnyt láthatunk. Előnyős ez az egyházra, mert 
hamar rendes papja lesz, előnyős az özvegyre, mert 
nem felhányt jövedelme lesz neki. 

Fejes István. A kegy. általány azt látszik feltételezni, 
hogy nem marad az özvegy a lelkészi lakon. Ezt telje, 
sen kivihetetlennek tartom. Hol az Özvegy jómóddal 
marad hátra, talán kivihető, de szegény lelkészeknél, 
az országnak legnagyobb részében pedig ilyen kisebb, 
szegényebb egyházak vannak, kivihetetlen. 

Kerkapoly Károly. A munkálatban különbség van 
téve a csonka és a kegyév közt. Nincs kimondva, hogy 
a temetést mindjárt a költözködés kövesse. A kegyelem-
év némely tekintetben rosszabb, mint a kegyeleti álta-
lány, de vannak ám ennek a dolognak is árnyoldalai. 
A káplánt szépen és olcsón eltarthatja a maga asztalá-
nál az özvegy. De nekünk arra Ís van missziónk, hogy 
az egyház közállapotai minden kifogáson felüliek legye-
nek. Ha a második év féljövedelmét ajánljuk a kegyelem 
év helyett, azt hiszem nem követünk el méltánytalan 
dolgot. 

Körmendy Sándor. Fejes aggodalmai egészen az 
életből merített jogos aggodalmak. Es én inkább a 
csonka év jövedelmét változtatnám át kegyeleti általány-
nyá, mely nagyon különböző, mely különbség azonban 
az egyetemes intézetnél nem tűnnék fel, míg a szegény 
özvegy és árvánál nagy tényező. Legjobb szeretném 
azonban nem érinteni a dolgot. 

Marad az eredeti szerkezet, s egyszersmind a 4., 5. 
9. és 7. §-ok változatlanul elfogadtatnak. 

8. §. Fejes István. Fontosnak tartom, hogy a 
nyugdíjazás végleges eldöntése itt történjék, de sokkal 
tanácsosabbnak tartom, ha a bíróság előtt foly le az 
ügy, mert közgyűlésen bajos az egyes emberek nyug-

i díja felett tanácskozni. 
Kerkapoly Károly. A nyugdíjazás esetei sokszor 

fegyelmi ügyek. De ha nem azok is, a bíróság gyor-
sabban és jobban elintézheti az ügyet, mint a népesebb 
közgyűlés. Szükséges az ügynek ide feljövetele, mert az 
nem lehet, hogy más intézkedjék az egyetemes egyház 
kontójára. 

Szilágyi Dezső. A javaslat a dolgot minden eset-
ben a bíróság elé utasította. De nem jó volna-e célra 

' minden forumon külön, kevés számú bizottságot létesíteni ? 



Abban én is egyetértek, hogy a végérvényes döntés 
joga minket illet meg. 

Az eredeti szöveg úgy módosíttatik, hogy a nyug-
díjazás eseteit az egyházmegye e célra választott bizott-
ságának indokolt jelentése és az egyházkerületi bizottság 
véleménye alapján az egyetemes Konvent állapítja meg. 

9. §.Tisza István itt volna helyén, ha megszab-
nék a kiosztás maximumát. 

Tisza Lajos. Elég volna itt csak az elvet kimon-
dani. Az egyes egyházkerületek mondjanak véleményt 
e tárgyban. Ez bizonyára mindig változni fog a tőke és 
gyámolítandók számarányához képest. 

X. szakasz. XI., XÍI , XIII, XIV., XV., XVI., 
XVII., XVIII., XIX, XX., XXI., XXII., XXIII., XXIV. 
szakaszok változatlanul elfogadtatnak. 

R E G I S E G E K . 
Végszó Z o v á n y i Jenőhöz, 

a kifogásolt passusok igazolásául, 

Mikor »Válaszomat® ezen lapok nagyérdemű szer-
kesztőjének elküldöttem, határozottan megírtam, hogy 
bármikép megtámadtassam nem fogok reá válaszolni, 
mert — hogy Szilády Áron szavaival éljek — sakkor 
az ember nem győ/né el magát papírossal®. Nem is 
azért kérek helyet e soroknak, hogy enyém legyen az 
utolsó szó, hanem csupán azért, hogy Zovanyi »Vála-
szá«-ban is szerfelett hangsúlyozott »alaposan jellemző 
felületességeimet® iga/oljam azokból a »régi jó öregeid-
ből, akikből ő kegyelme oly szívesen idéz, akiknél ő is 
oly szívesen mulat. Mert hát, professor uram, én sem az 
ujjamból szoptam ám a tudományomat, s ha olyan gaz-
dag bibliothéka nem áll is rendelkezésem alatt mint a 
pataki főiskoláé, azért mégis — Istennek légyen hála 
— eltudok járogatni a kútfőkhöz, s ha most sem hinne 
az én szavaimnak, hát ne restelje kérem, előkeresni őket. 
S tán szíves lesz megengedni nékem az igen tisztelt tanár 
úr, ha bátorkodom »nem az olvasóközönséget®, hanem 
Önt magat állításainak tévedéseiből kiábrándítani? 

Arról én sem akarok disputálni, hogy újra bizo-
nyítgassam Bornemisza reformátusságát, annyival kevésbbé 
mert bírálóm oly határozott lutheránusnak tartja, hogy 
»még azt sem engedi meg«, ami kézzel fogható igazság, 
hogy t. i. Bornemisza mindkét felekezetűeknek püspökük 
volt, hiszen az Isten szerelméért ! ekkor még nem vál-
tunk külön itt a dunai részeken. De jól van, legyen az 
ő hite szerint. Én vitatom az ellenkezőt, s Czvittingerrel, 
Lampe-Ember Pállal, Horányival, Tóth Ferenccel, Warga 
Lajossal reformátusnak tartom. 

Tehát állítom hogy: 
1. »Bornemisza 1564-ben a szentek képeit össze 

törette, az oltárokat a templomokból kihányatta^ mint 
jó öreg Bod Péter uram is írja Athenása 239. lapján : 
>Telegdy Miklós prépost 1564. esztendőben embereket 
fogadott, akik azt bizonyítanák, hogy Sibolti Demeter, 
Bornemisza Péterrel együtt a szentek képeit összetö-
rette,® s hogy azokat csakugyan kihányatta a templomból, 
legyen szabad idézni Bornemisza szavait, aki ugyancsak 
erős kifejezésekkel él midőn elitéli azokat, kik az oltá-
rokat, kepeket ostyát védelmezik : pápaság parázno-
ságára ihog, vihog, mosolyog, midőn annak oltárát, ostyáját, 
köntösét, gyertyáját, bálványozó képét vég nélkül helyén 
tartja és vélek él is, sok híveknek botránkozására, s oltal-
mazzák is, hogy jó rendtartásért és ékességért mivelik 
ezeket,., de ez hamis mentség, mert a jó rend tartás nem 

abban áll, hogy e a bálványozóknak oltárával, azoknak 
ruhájával, ostyájával, gyertyájával élsz: hanem ha úgy 
élendesz, mint Krisztus urunk és az apostolok, ők pedig 
soha sem oltárra nem hágtuk, sem ostyával 
nem éltek. De nagy dolog ez, s aki ezekkel sokáig 
él, annak nehezen verheted ki a fejéből; a mint énnekem 
is jeles prédikátorokkal sok bajlódásom volt, kiknek 
midőn nyilván és tisztán, erős bizonyságokból és Isten-
félő bölcseknek Írásiból megmutatnam tévelygésüket (váj-
jon, kiket érthetne itt másokat »prédikátorok® alatt, 
mint a Luther követőit ?) reám mérgedtek, és miatta 
annyira gyűlöltek, mint Krisztus urunkat és az aposto 
lókat a farizeusok. Te azért ne nézz senkire semmibe, 
hanem csak az Isten igéjére, és amint látod, hogy éltek 
az úr Krisztus és az apostolok, oly rendtartásba tartsd 
magadat külsőképpen is. Most az úr Krisztus feltáma-
dása után igaz, elég minékünk, hogy a mi gyülekezeti 
helyünket szép tisztán meszelve és seperve tartjuk, és akár 
köböl, akár fából tiszta asztalt és prédikáló s ülő széket 
szerzünk...... (Egész esztendőre való prédikációk 626. 
levél). 

Legyen elég ennyi az oltárrontó Bornemiszáról. 
2. Az úrvacsorában a »kenyér® a kálvini, az »ostya« 

a lutheri elveket jelenti Az erdődi első zsinaton még 
nem volt az úrvacsora am agáról szó; az óváriban (1554) 
kimondják, hogy meg kell tartani a kovásztalan ke-
ngeret* (Kis Á. Reform. Zsinatok. 31. 1), tehát idáig is 
avval szolgáltatták ki ; az erdődi második zsinat (1555) 
már kenyeret emleget, jóllehet »még egv testületben van-
nak a Kálvin és Luther nézeteit követő vallástanítók, (u. o. 
33. 1.); míg a ^debreceni hitvallás* már ^közönséges ké-
ny érrel« rendeli annak kiszolgáltatását és »kárhoztatja 
azokat, a kik a lelkiismeret kényszerített lenyügözésével 
babonásan tukmálják az Antikrisztus kenyerét (t. Í. az 
ostyát) az oltárokkal és pápai szennyekkel* (u. o. 141. 1.) 
Ime kérem nincs szükség más bizonyítékra. Míg külön 
nem váltak, eleinte ostyát használtak közösen ; mikor válni 
kezdenek, már kenyérről beszélnek, de azért Luther 
szellemében határoznak, s mikor elkészül a »magyarok 
hitvallása«, abban már »közönséges kenyér® az egyik 
külső jegy az úrvacsorában. S ha szíves lesz Zoványi a 
147. lapon »A Krisztus jelenlét ér ŐU< szóló fejezettel össze-
vetni Bornemisza úrvacsora tanát: úgy kénytelen lesz 
elismerni az ő reformátusságát is. 

A kenyér és ostya különben csak annyiban szere-
pelnek, hogy aki kenyeret szolgáltatott akkor, mikor még 
különben lutheránus volt, az mikor színvallásra került a 
dolog, nyilván reformátussá is lett, míg a másik rész 
meg maradt az első benyomások hatása alatt luthe-
ránusnak. 

3. Határozottan állítom, hogy a Balassák reformá-
tusok voltak, bármikép tiltakozik is Zoványi, s a törté-
nelem hitele érdekében, már régen bebizonyított állás-
pontot nékem is kötelességem védeni, akármily hangon 
utasíttatom is vissza. Már Bod Péter (Athénás. 1766. 
18. 1.) régen megitta Balassa Bálintról, hogy református 
volt; ő nála még előbb említette Czvittinger (Specimen 
Hung. Lit. 1711. 28. 1.), hogy »Balassa Valentinus, co-
mes Hung. in Gyarmath et Kékkő dogmatum et Calvi-
nianae jidei assecla® volt; Schrnál is azt írja »Adver-
sariá*-ja 66-ik lapján, hogy : » Valentinus Balassa de 
Gyarmath et in Kékkő dogmata CaJvini sequutus est. ® 
Hogy végezetre még Tóth Ferenc uramat is megkérdez-
zük, hát ő is azt mondja (Prot. ekkl. hist. 64. 1.) a 
Ba'assakról, hogy : »különös jóltevői voltak a református 
vallásnak. ® 

Ime tehát nem én állítom egyedül, hogy a Ba-



lássák reformátusok voltak, hanem öten vagyunk; a mi 
éppen úgy jellemzi Zoványi alapos jártasságát a magyar 
irodalom történetében, mint az én * felületességemet.* 

Hogy Balassa András és Balassa Menyhért milyen 
vonzalmat tanúsítottak Luther köveiői iránt? nem tu-
dom; de hogy Menyhért úr 1594-ben, mikor Barthalo-
meides szerepelteti, már nem élt: bizonyos. Kitűnik ez 
Bornemiszának Egész esztendőre írt prédikációi elősza-

, rából, a melyben Balassa Menyhértről, István apjáról : 
»rövid szóval tesz emlékezetet, jó példaadasért is, jó 
emlékezetért is,« s abból bizonyos, hogy Menyhért úr 
1584-ben már nem élt. Hadd álljon itt, amiket Borne-
misza ír erről a derék hadvezérről : 

»Sok rendbeli dolgot elhagyok felőle, hanem csak 
im ezt említem : Svendi Lázárral, II. Miksa országos ha-
dának főkapitányával midőn együtt hadakoznék akkor 
én magam is beszéltem mindkettővel Ungvárt. Svendi 
okos és sokba fogott ember vala . . . ki hazájába Német 
országba megtértében is sok főhelyeken emlegette az ő 
benne (Menyhértben) látott hadakozó jószágokat, kiről 
oly dicsekedéssel szólt, hogy sehol életébe massát hada-
kozásba nem látta. Akik vele egy hadba voltak, csudál-
ják tébolygas nélkül való elméjét és bátorságos szívét 
mind a had viselésben, mind annak rendezésében, mind 
a harcolásban, kiről álmélkodással beszélik, hogy noha 
sok csatában és derék hadakban volt, de soha meg nem 
győzetett, mikor ő volt fő, hanem ő győzött meg mást 
mindenkor. Kiről a nagyság. Forgács Simonnak országi 
főkapitánnák is láttam irását, melybe emlékezik, hogyha 
a deálei tudomány is mellette lett volna éti éltlS^ az mos-
tani világnak csillaga volna.« 

Tehát ha 1584-ben már nem élt, 1594-ben nem 
• küldhetett senkit sem Wittenbergbe. Róla különben Tóth 

Ferenc is azt írja, hogy csak 1583-ig voit Bars várme-
gye főispánja. 

4. Az következnék, hogy igazoljam Bornemisza 
levelének magyar fordítását. De minek? Nyilvánosan 
láthatja mindenki, hogy »nincs oly botrányosan félre 
értve« az eredeti szöveg, mi nt. Zoványi állítja és hogy 
ő maga is milyen jól érzi, mily nehéz az a »sorokra 
mért szövegszerűség*, a melyet ő követ : elég ha fordí-
tásának utolsó passusára hivatkozom. Az azután pompás 
magyarság. No de én nem adnék még ezért sem sze 
kundát senkinek sem, s ne felejtse el, hogy a magyar 
irodalom történetében csakugyan minden gimnazista 
tudja, hogy Balassa Bálint református volt. 

5. Nem köteles vele, hogy ellrgyje azokat, a mi 
ket Sztáray felől előadtam, de annyit mindenesetre tud-
nia kellenne róla Szilády Áron Régi magyar költőktárából 
is, mely a pataki thékában szintén ott lesz, hogy Sztáray 
a városi tanácshoz intézte levelét, valamint Bornemisza is, 
és azon ténynek, hogy Beytlie 17 év múlva reformátussá 
lett csupán akkor van értelme, ha azt mondom, hogy 
ezt a református érzelmeit nem titkolhatta el Bornemisza 
előtt, a minthogy én ezt is írtam, dc hát a tanár úr nem 
akar magyarúl érteni. 

A felső-dunamellékén, a hol a Thurzók oly buzgó 
védői voltak Luther követőinek, hogy a Kálvin hitfele-
kezetüeket nem egy helyről kiszorították, akármint okos-
kodik Zoványi, hét esztendő nem sokat tett az »elkál-
vinistásodasra* (!) hanem annak okait mélyebben, előbb 
kell keresni. 

7. Azért hivatkoztam Somossyra, hogy megértse 
Zoványi a jegyek, pecsétek és zálogok fogalmát. Megér-
tette ; ha egyszerűen mondom nem hiszi el, tehát kény-
telen most már tudni, mik azok a jegyek és pecsétek, 
és itt ujolag utasítom még Kiss Áron Magyar Reformá-

tus Zsinatok 147. lapjára, s onnan azt is meg fogja 
tudni, hogy miért szükség azokat ennünk és innunk. 

Legyen elég ebből ennyi; s ez az utolsó szóm 
Zoványihoz. Thúry Etele. 

I R O D A L O M . 
A háromszékmegyei „Erzsébet" árvaleány-ne-

velő intézet évkönyve a napokban küldtetett be szer-
kesztőségünkhöz. Az intézetnek ez az első évkönyve, 
melyet az intézet kezelő bizottsága adott ki. s mely az 
1872-től 1887-ig lefolyt 15 évnek történetét közli, ezzel 

akarván beszámolni az intézet közgyűlése eddig véghez 
vitt munkásságáról úgy az alapítóknak, mint a nagy 
közönségnek. Ez első évkönyv tájékozást nyújt az ér-
deklődőknek úgy az intézet történetéről, mint annak bel-
életéről, annak szellemi és anyagi állapotáról s az elért 
eredményről. A gazdag tartalomból álljon itt néhány 
adat. Az intézetnek történetét Erdélyi Károly titkár irta 
meg E történeti rajz szerint az árvaház létesítésének 
eszméje Szentkereszty Stefanie bárónőé, ki egy ily inté-
zet felállításának érdekében 1872 okt. 9-én Kézdi-Vásár-
helyre hívott volt egy értekezletet Össze. A gyűjtés en-
nekfolytán megkezdetett s az alaptőke szaporítása érde-
kében tancvigalom, hangverseny és egy kiállítás rendez-
tetett. 1873-ban már 16,000 frtot meghaladó tőke volt 
s ekkor már egy helyiség béreltetett, hova 6 árva vé-
tetet t fel. Majd azután Háromszékmegye Kézdi-Vásár-
helytt a volt székely-határőri őrnagyi telket és házat 
bocsátotta az egylet rendelkezésére. 1875-ben a tőke 
felnőtt 21,000 frtra s az árvák létszáma 14 lett. Ma már 
felülhaladja a vagyon a 40,000 frtot. Az intézet beléleté-
ről Nagy Károly igazgató közöl adatokat. A mint ezek-
ből kitetszik az árvaház, igen jól van berendezve s benne 
a tanítás és nevelés nagyon helyes alapokon nyugszik. 
Az egyemeletes épületben van 2 tanterem, s munkate-
rem, 4 háló-, 1 beteg-, 1 mosdó- és fürdő-szoba stb. A 
konyha, ebédlő stb. más épületben van. Az árvaházban 
5 rendes tanító és tanítónő van alkalmazva; a bejáró 
tanerők száma pedig 6. Jelenleg van benn 36 árvaleány ; 
a bejáró vagy fizetéses bennlakó növendékek száma 14. 
Csinos könyvtáruk és tanszer gyűjteményük van. Köny-
nyen áttekinthető táblázatokban van feltüntetve a volt 
növendékek mostani elhelyezése, állapota stb. Az intézet 
anyagi állapotáról szóló kimutatást Benlcő Gyula könyv-
vezető állította össze. 145 alapító tagtól 11,261 frt folyt 
be ; megyék községek és testületek alapítványaiként pe-
dig 3905 forint. A * függelékben* az alapszabályok és 
házrend vannak közzétéve. A munkát a Pallas részvény-
társaság nyomdája állította ki. 

„Magyarhoni evang. egyházjogtan." Irta Csecsetka 
Sámuel theol. akadémiai ny. r. tanár. Első füzet. Pozsony, 
1888. Stampel Károly m. kir. udvari könyvkereskedő 
bizománya. Ara 1 frt 50 kr. 

A jeles szerző, ki hosszú s eredményes tanári mű-
ködése termékét a nagy protest. közönség igényeihez 
idomítva, tanítványainak szűkebb köréből a közegyház 
tágabb használatára bocsátja, bennünket igen kellemes 
és üdvös karácsoni meglepetésben részesített. Felesleges 
mondanunk, hiszen az értők értik, mily hézagot pótolni 
van hiva'va e mű, különösen most, midőn ősi jogainkban 
lépten-nyomon háborgattatva, drága örökünknek, egyhá-
zunk szabadságának megvédéséről van szó, s különösen 
azért, mert eddig még ily irányú, tisztán protestáns s 
közelebbről evangélikus álláspontról tárgyalt rendszeres 
egyház jogtan nem jelent meg. Mivel az egész művet 



még nem ismerjük, nem is szólhatunk róla érdemileg ; 
a megjelent (külsőleg is igen díszes) füzet után Ítélve 
azonban meggyőződtünk arról, hogy szerző teljesen 
saját lábán jár, felfogása, rendszere önálló. A megjelent 
füzetben (10 ív) látjuk a bevezető fogalmak rendszeres 
megállapítása után az egyházi jogforrások s különösen 
hazai ev. prot. egyházunk jogforrásainak ismertetését, 
oly ember tollából, ki egyenesen a forrásokból merít, 
tárgyát kimerítően ismeri, egyházán aggódó szeretettel 
csügg. Szerző még három 10 íves füzetet ígér, melyek-
ben a források alapján előbb az eggliázi alkotmányt (annak 
alapelveit s jelen egyházszerkezetünket) fogja tárgyalni, 
azután az egyházi hatalom gyakorlásáról (törvényhozás 
és közegei, felügyelet, igazságszolgáltatás), majd az egy-
há7Í életről (minden külső viszony, mely jelentkezésében 
az egyházzal érintkezik) s végül az egyházi vagyonról 
fejti kí rendszerét. 

Meg vagyunk győződve, hogy szerzőnk műve, ki 
maga országszerte mint alapos és praktikus jogász isme-
retes, hasznot és tanúságot adó lesz. Azért úgy papjaink-
nak, mint egyáltalán minden buzgó prot. testvérünknek me-
legen ajánljuk. A mű I ső füzete megrendelhető Stampfel 
Károly udvari könyvkereskedőnél Pozsonyban, ki I frt 
50 kr előleges beküldése mellett 20 kros bélyeg alatt, 
ajánlva, bérmentve küldi szét, úgy, hogy az a vidéki 
megrendelőknek is tulajdonképen csak 1 frt 70 krjukba 
kerül. —p . 

Irodalmi Értesítő címmel havonkint kétszer meg-
jelenő könyvészeti folyóiratot indított meg Hornyánszky 
Viktor, az előnyösen ismert budapesti könyvkiadó és 
nyomdatulajdonos. A vállalatnak az a célja, hogy közvetí-
tőül szolgáljon az irodalompártoló közönség és az irók-
kiadók között, tehát hogy megismertesse a hazai és kül-
fö'di irodalom minden jelesebb termékét bármely szak-
ból, hogy a könyvkedvelő közönség ne legyen kényte-
len csak ugy vaktában neki menni a vásárlásnak, hanem 
folytonosan figyelemmel kisérhesse az irodalom egyes 
ágainak fejlődését és kiválaszthassa az Ízlésének és szük-
ségének megfelelő műveket. Az Értesítő tekintettel lesz 
a régi könyvekre és hirdetési rovatában közölni fogja 
az eladásra szánt könyvek jegyzékét. A hézagpótló és 
nagyon olcsó (ára egész évre csupán I frt) válla'atot 
melegen ajánljuk az irodalom-kedvelő közönség pártfo-
gásába. Az előfizetési díj Hornyánszky Viktorhoz (Buda-
pest, Akadémia palota) küldendő. 

Tréfás mértani feladványok gyűjteménye. Orbók 
Mór, ki a tankönyvírás terén sikerrel működik — a fenti 
cím alatt bocsátotta közre »Hasznos mulatságok* címen 
megindított ifjúsági vállalatának III-dik füzetét. A dísze-
sen kiállított s száztizenhét képet tartalmazó füzet ára 
50 kr. s szerzőnél rendelhető meg Pozsonyban. A füzetet 
Ileckenast G. utóda : Drodtleff Rezső adta ki. —• Orbók, 
a ki komoly mértani problémákról oly kedvesen tud 
elfecsegni a gyermekek nyelvén — valóban hasznos 
szolgálatot tett ifjúsági irodalmunknak, midőn annak ezen, 
teljesen parlagon heverő ágát gondos mivelés alá vette. 
Örömmel mondhatjuk, hogy Orbók e munkája nemcsak 
a magyar ifjúsági irodalomban képez speciálitást, hanem 
efféle anyagot, ily »hasznosan mulattató« modorban fel-
dolgozva, ilyen célszerűen értékesítve még a külföldi iroda-
lomban is ritkán találni. Az ügyes tollú paedagogus keze 
mindenütt megérzik a munkán. A tarka-barka, mulat-
ságos ötletekkel, élvezetes kis történetekkel egybekap-
csolt problémák csak úgy pattognak a humortól. Valóban 
ügyesség kell ahhoz, hogy valaki »tréfás mértani felad-
ványok* címe alatt oly ügyesen »csábítsa* a növendé-
keket szorgalomre és munkára, mint az Orbók könyve. 

| A könyv a felnőtteknek is kellemes szórakozást nyújthat . 
Karácsonyi és újévi ajándékul alig tudnánk ennél hasz-
nosabb és célszerűbb könyvet ajánlani a szülők figyel-
mébe. Orbók Mór a »Hasznos mulatságok* négy füzetére 
előfizetést elfogad 1 frt 60 krajcárjával. Minden negyed-
évben egy füzet jelenik meg. A »Tréfás számtani felad-
ványok gyűjteménye* szintén nála rendelhető meg 50 
krajcárral. 

Értesítés. Miután tiszt. Kupai Dénesnek általam elő-
fizetés uton hi rdete t t : »Halotti beszedek és imák* című 
korszerű műve jelzett időre meg nem jelenhetett, tiszte-
lettel értesítem a nt. lelkész urakat ; hogy az előf. ha-
táridőt (előf. ára bérmentes küldéssel csak 1 frt) 1888 febr. 
végéig meghosszabbítottam. — Miskolc, 1887. dec. 15. 
Ferenczi Bkönyvárus s kiadó. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
i 

* Az Irodalmi Tarsaságba a tiszáninneni egy-
házkerületből, mint a Sárosp. Lapok írja, 3 pártfogó tag 
(u. m. báró Vay Miklós, báró Vay Béla és maga az 
egyházkertilet 500 — 500 forinttal), 9 alapító tag (u. m. 
Kun Bertalan, Papszász Lajos, Meczner Béla, továbbá 
az alsó-zempléni, felső-borsodi, gömöri, felső-zempléni, 
tornai és ungi egyházmegyék 100—100 frttal) jelent-
kezett ; rendes tagokul évi 6 forint fizetés mellett 19-én, 
pártoló tagokul évi 3 frt fizetése mellett 73-an, segélyező 
tagokul (különböző adományokkal) 100-an felül iratkoztak 
be. A nevezett lap nincs megelégedve az eredmény-
nyel, több alapító és rendes tagot várt ez egyházke-
rületből s az abauji egyházmegyét névszerint is föl-
említi mint olyat, honnan a gyűjtő-ív üresen érkezett vissza. 
Nekünk az föltűnő, hogy az egész egyházkerületben 
eyyetleyiegy egyházközség sem érdemesíti pártolásra a nagy 
fontosságú kezdeményezést. 

* Vasarnapi iskolások karácsony-ünnepe. A 
budapesti reform, gyermekek számára a theol. akadémia 
hallgatói az idén is tartottak úgynevezett vasárnapi 
iskolákat, hol a gyermekeket 'a vallásban oktatták, előttük 
bibliát olvastak és magyaráztak, s őket az egyházi ének-
lésben gyakorolták. E nemes belmissziói munka pártfo-
gói, legtöbbnyire lelkes nők, az idén is rendeztek kará-
csonyfa ünnepélyt, a melyen minden gyermeknek juttat-
tak va'ami kis a jándékot : könyvet, cukorsüteményt, gyü-
mölcsöt stb., a szegényeknek pedig ruhaneműeket is. A 
budai gyermekek ünnepélye f. hó 17-én délután ment 
végbe, hol két száz gyermek és nagyszámú díszes kö-
zönség jelenlétében Szász Károly püspök, ki Budán nem-
csak a reform, hívek, hanem az egész intelligencia ré-
széről mindig különös ünneplés tárgya, tartott egy való-
ban alka'omszerű épületes beszédet; az ünnepély kezde-
tén Kontra János segédle lkész, végén pedig Szabó Aladár 
hitoktató mondottak alkalmi imákat, és a theol. énekkar 
s a paedagogium dalkara énekeltek. A budai jótékony 
nő-egylet részéről, mely az ünnepélyt rendezte, özv. 
Bénárdné ideiglenes elnöklete alatt (Tanárkynét ismert 
gyásza tartotta vissza) különösen Boné Gézáné, Hómann 
Ottóné és Vári Szabó Antalné fejtettek ki kiválóbb buz-
galmat, kik 20 fiú és 20 leány-gyermeket részesítettek 
ruhaajándékban és 200-at kisebb adományokban. A pesti 
vasárnapi iskolások ünnepélye f. hó 18-án tartatott az ősz-
utcai tornacsarnok nagy termében, hol 400 gyermek és 
nagy számú érdeklődő jelent meg ez örömünnepre. A gyer-
mekek éneke után Petri Elek theol. tanár mondott ke-
netes alkalmi imát, majd Szász Károly püspök intézett 
hatásos beszédet a gyermekekhez és a felnőttekhez, gyö-



nyörűen fejtegetve a ker. felebaráti szeretet eszméjét. 
Végül Kenessey Béla theol. tanár tartott megindító szép 
zárimát. Az ajándékok kiosztasa fejezte be a szép ünne-
pélyt, melyért méltó elismerés illeti meg mind az iskolá-
kat vezető theol. hallgatókat, mind különösen azon lel-
kes úrnőket, kik az ajándékok és adományok gyűjtése, 
a ruhaneműek elkészítése s a karácsonyfa feldíszítése körül 
fáradoztak. Szász Károlyné elnöklette alatt Vizsolyi 
Gusztávné, Thuróczy Adolfné, Szilassy Aladárné, özv. 
Kenessey Albertné és a collegiumi tarárok nejei stb. fej-
tettek ki nagyobb tevékenységet az ajándékok előállí-
tása és az ünnepély rendezése körül. Munkájuk meg is 
lőn jutalmazva a gyermekek és szülők szemeiből csillogó 
öröm és az érdeklődő közönség elismerése által. Vajha 
az egyház presbyteriuma is felkarolná és hathatós támo-
gatásában részesítené az üdvös mozgalmat, mely a fővá-
rosi felekezetnélküli iskolákban a vallás-erkölcsi nevelés-
nek egyik szükségképi kiegészítő része! 

* Diakonisszák beiktatása Budapesten. E hó 18-án 
lélekemelő ünnepélynek volt tanuja a hold-utcai német 
ref. egyház temploma, a mennyiben 2 próbanővér volt 
az apostoli diakonissza-hivatalba beiktatandó. A szószék 
alatt az úrasztala előtti teret, külön karszékeken az egyház 
presbyterei foglalták el, középen pedig két koszorúzott 
karszéken, Klimo Mártha és Horváth Mária probanővé-
rek, kiket kétfelől rendes diakonisszák vettek körül. 
Utóbbiak közt volt Fliedner Mina, a kaiserswerthi diako-
nissza intézet elöljárója, ki Smyrnaból hazatérendő, a 
Bethesdánalc volt vendége és részt kívánt venni a két 
próbanővér ünnepélyén. Az ünnepély d. e. 10 órától 
c saknem 12-ig tartott s közreműködött azon az egyház 
két lelkésze, Koenig Rudolf és Moody Endre. A szószéki 
ünnepi beszédet mondotta Koenig Rudolf, Róm. 16, 1. 2. 
nyomán, érdekesen vázolva a diakonisszaság becsét és 
sikerét s felhíva hazánk leányait ez intézmény pártolá-
sára. Azután ugyancsak Kó'nig az úrasztala elől, rövid 
beszédben figyelmeztette a felállt 2 próbanővért kötel-
meikre, melyek hű teljesítése iránt letéve a fogadást és 
ezt kézadással az agg lelkésznek megerősítve, ez őket, 
kik ezalatt letérdeltek, kézföltevés mellett megáldotta s 
ezzel őket hivatalaikba beiktatta. A zárimát Moody lel-
kész mondotta. Az egyes részleteket megelőzte és kö-
vette a gyülekezet gyönyörű éneke. Ki tudja, nem 
lesz-e szükség e női apostolokra mihamarább, ha tekint-
jük a háboiús fellegekkel borított láthatárt! — L. A. 

* Az orbai reform, egyházmegye közgyűlése. 
Péter Károly esperes elnöklete alatt Kovásznán élénk 
érdeklődés mellett folyt le. Az egyházmegyei tanács 
határozatainak megerősítése és az áll. igazgató tanács 
intézkedéseinek tudomásul vétele után a szokásos folyó 
ügyek intéztettek el, mit néhány egyházmegyei tiszt-
viselő megválasztása követett. Az egyházmegye belé-
pett birodalmi Társaság« alapító tagjai közé, kötelezvén 
magát, hogy a száz frtnak 5°/0-os kamatját fizeti éven-
ként. Figyelemreméltó indítvány tétetett a gyermekisteni-
tiszteletelc életbeléptetése iránt, mit a közgyűlés egyhan-
gúlag magáévá tett és a módozatok megállapítását a 
lelkészi értekezletre bizta. Ugy látszik, hogy az Eötvös 
K. L. barátunk által elhintett mag jó földbe esett a 
derék háromszéki atyafiaknál, kik most már iskolában 
és egyházban párhuzamosan megindították az actiót a 
gyermekvilág vallás-erkölcsi nevelésének tökéletesbítése 
érdekében. 

* A vallási és tanulmányi alap felügyelő bizott-
sága a napokban Szlávy József elnöklete alatt iilést tar-
tott, melynek tárgya a tavalyi zárszámadás és a jövő 
évi költségvetés volt. A zárszámadás szerint a vallásalap 

tiszta vagyona 20.396,858 frt 6'/2 k r ; a jövő évi költség-
vetésben közel 100 ezer frt deficit mutatkozván, a bizott-
ság több tételt s ezek között az alsópapság segélyét 
s a főpapoknak szánt segélyt törülte. A tanulmányi alap 
tiszta vagyona 9.193,140 frt 47 kr s a jövő évi budget-
ben itt is közel 60 ezer frt hiány van előirányozva, miért 
a bizottság itt is a legszigorúbb takarékosság elvét mon-
dotta ki. Olyan iskolákat, melyek eredetileg nem a tanul-
mányi alapot terhelik, jövőre nem segélyeznek s az isko-
lák fejlesztésére ezentúl csak anynyit költenek, a mennyi 
deficit nélkül telik. 

* Gyászhír. Bús Lajos pécsváradi lelkészt azon 
megrendítő csapás érte, hogy derék fiatal neje, Sípos 
Ilona aszszony (Sípos Pál pestmegyei esperes leánya) 
élete 22-ik évében f. hó 18-án hirtelen elhunyt. A hű nő 
és páratlan jóságú anya midőn a 3-ik gyermeknek életet 
adott, saját drága életét vesztette el. Három kis árvája, 
mélyen lesújtott férje s a betegség által otthonukhoz 
láncolt kesergő szülők gyászolják a jó aszszony kora halálát. 
A gondviselő Isten adjon vigasztalást a kesergők mély 
bánatára, és nyugodalmat az elköltözöttnek 1 

A D A K O Z Á S O K . 
Az orsz. protest. árvaház részére : A hód-

mező-vásárhelyi ág. hitv. ev. nőegylet 3 frt. — Stettner 
Gyula Felső-Lövőről 80 kr. — Czeglédi Lajos egyházi 
gondnok a n.-szoboszlói ref. egyház részéről 6 frt. —-
Kálmán Dezső Ú j fehértóról Kasogh András és Nánási 
Anna megconfirmált társai részéről 46 kr. — Vadai 
Ferenc török-szent-miklósi ref. leik. a confirmáltak ré-
széről 4 frt. Ehhez járul tak: Kormos Sándor I forint, 
Balog István 50 krajcár, Botlik Bálint 50 kr, Pató Imre 
40 kr, Kis Károly 10 kr, Bódi Gábor 10 krajcár, Papp 
Lajos 10 kr, Bana János 10 kr, Varga Rozália 10 kr, 
Nagy Ida 10 kr, többen 34 kr, ifj. Vadai Ferenc 66 kr. 
— Barna Antal körtvélyesi ref. leik. 3 frt 50 krajcár. — 
(A körtvélyesi 14 confirmálttól 10 krjával I frt 40 kr, 
meg az almási 21 confirmálttól szintén 10 krajcárjavai 
2 frt 10 kr.) — Eri Ferenc pacséri ref. leik. 10 forint. 
Székely József csákvári ref. lelkész a konfirmáltak ré-
széről 3 frt. Szerlc. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

B H HIRDETÉSEK, 

A tiszáninneni egyházkerületben, az ungi egyház-
megyéhez tartozó bátfa-palloi ev. ref. egy ház lelkészi 
állomására pályázat hirdettetik. 

Ezen állomás javadalmazása földekből s életnemű-
ből 600 frtot tesz és így IV osztályú. 

Pályázni kívánok pályázati kérvényüket 1888. január 
hó 14-ig nt. Makay Dániel esperes úrhoz Ungvárra 
adják be. 

Miskolc, 1887. december 20-án. 
ZKI-u-n B e r t a l a n , 

tiszáninneni ev. ref. püspök. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: Szőts Farkas. 
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I. Vezércikkek. 
A bibliáról. Ballagi Mór. 321. 
A hunyadmegyei magyarok eloláhosodása és a 

református egyház. Szó'ts Sándor. 1026, 1057. 
1091. 

A katholicizmus érdekéhen. Bierbrunner Gusz-
táv. 1637. 

A kecskeméti jogakadémia. Eötvös Károly. 422. 
A konfirmáció kérdéséhez. Sütő Kálmán. 487. 

520. 548. 
A középkor. Dr. Sslávik Mátyás. 33. 
A külföldi stipendiumokról. —y. 266. 
Alkalmazkodás az úi vizsgálati szabályzathoz. 

Szó'ts Farkas. 129. 
A »Magyar Protestáns Irodalmi Társaság« alap-

szabáiytervezete. 517. 
A magyarországi ev. ref. lelkészek és lelkészi 

képesítéssel biró tanárok egyetemes gyám 
és nyugdíj-intézetének alapszabályai. Szél 
Kálmán. 198. 

A magyar protestáns tudományos irodalmi tár-
saság. Hörk József. 1415. 

A pápai hatalom. Farkas József. 481. 
A protestáns népirodalom. Eötvös Károly Lajos. 

A református confessiók consensusa. Szó'ts Geio. 
931. 966. 995. 

A segédlelkészek helyzetének javításáról. Farkas 
József. 97. 

A socialismus és az egyliáz. Felméri Lajos. 
769. 801. 

A szórványok. Farkas József. 609. 
A theologusok tanító-képesítéséhez. Sz. 1249. 1. 

és Anonymus. 1281 1, 
A vallás-erkölcsi népies irodalom. Szots Farkas. 

451-
A vasárnap megszentelése. Sütő Kálmán. 1158. 

1189. 
Az állami iskolák vallási iránya. Szots Sándor. 

1377. 1409. és Eötvös K. Lajos. 1483. 
Az »Irodalmi Társaság« szervezéséhez. Szó'ts 

Farkas 545. 
Az »Irodalmi Társaság« múltjából. Révész Kál-

mán 613. 
Az országos gyám- és nyugdíj-intézet szervezé-

séhez Szó'ts Sándor. 289. 353. 391. 426. 
Bezáró beszéd. Horváth Sándor. 417. 
Bismarck Canossában. F. 262. 
Codificatió az erdélyi egyházkerületben. Duna-

melléki. 705. 748 772. 
Csöndes napokban. Bierbrunner Gusztáv. 1569. 
Dobos János nincs többé! 161. 
Dobos János felett. Szász Károly, 193. 
Egyházi feljődésünk akadályai. 614. 644. 
Egyházkerületi irodalmi bizottság, Szó'ts Farkas. 

641. 
Egyházkerületi közgyűlés után. Szó'ts Farkas. 

833. 865. 961. 
Egyházmegyei gondnoki székfoglaló beszéd. 

Szilassy Aladár. 1441. 
Egy püspöki rendelet, melyet nem lehet végre-

hajtani. K. D. K. 1573. 
Elnöki megnyitó beszéd. Laukó Károly. 577. 
Ébredünk: ébredjünk! Szó'ts Farkas. 165. 
Édes Albert meghalt, 993, 
Felhívás »Magyar Protestáns Irodalmi Társaság* 

alakítására. 513. 
Feltámadunk (költemény). Sántha Károly. 449. 
Hogy csinálódik a »confusio idearum«. Siitö 

Kálmán. 1349. 1381. 
Igénytelen vélemény. Thúry Etele. 837. 
Karácsony. Sütő' Kálmán. 1635, 
Karácsony ünnepén (költemény). Sántha Károly. 
, i633-

Konvent után. Szó'ts Farkas. 1537. 

Lapunk születésének 30-ik évfordulója. A szer-
kesztőség. 1. 

Luther és Loyola. Dr. Sslávik Mátyás. 897. 
Megnyitó beszéd a vallásos felolvasások meg-

kezdésekor. Szász Károly. 257, 
Még csak egy pár szót, Szalay Károly. 136. 
Még egyszer a theologusok tanítóképesítése. 

Sz. 1313. 
Mik vagyunk? Dr. Szlávik Mátyás. 163. 
Nagy Péter emlékköve leleplezésére. Dr. Kovács 

Ödön. 1473. 
»Ne csinálj magadnak faragott képet«, Szalay 

Károly. 39. 
Néhány észrevétel Szalay Károly úr válaszára. 

Horváth József. 134, 
Ne idegenkedjünk a lelkipásztori látogatástól. 

Lévoy Lajos. 1445. 
Öt év után is a kezdet kezdetén. Szó'ts Sándor. 

225. 
Párbér perek. Dr. Sztehló János. 929. 
Pár szó a' » Viszhang«-ra. Révész Kálmán. 677. 
Protestáns anyák. Farkas József. 1345. 
Protestáns egyházi és iskolai tőkék kezelése. 

Balambér. 1505. 
Protestáns irodalmi társulat. Szó'ts Farkas. 101. 
Püspöki jelentés 1886-87-ről. Szász Károly. 737. 
Római fegyver. Dr. Szlávik Mátyás. 1185. 
Római és protestáns egyházpolitika. Dr. Szlávik 

Mátyás. 675, 712. 
Száz év a pesti evangélikus egyház életéből. 

Szó'ts Farkas. 1509. 
Unió. Hörk József. 1601.« 
Uram-e} vagy nagyságos uram? F. 1217. 
Utóhang a »szlavóniai csendélet «-hez. Szász 

Károly. 385. 
Üdvözlet. (Költemény, Karsay püspök jubile-

umára.) Sántha Károly. 1089. 
Válasz 11t. Révész Kálmán úr pár szavára. Kund 

Samu 805. 
Viszhang a »szelíd polémiát-ra. Dunamelléki. 

" 2 3 . 1153., 
Viszhang az »Érdekes anyakönyvezési esett-re. 

Kund Samu, 580. 

II. Iskolaügy. 
A dunántúli evang. kerületi népiskolai bizott-

ság 1886—87-iki évi jelentése. Bognár Endre. 
1223. 

A gyermekek játékai és dalai. Dr. Kerékgyártó 
Elek. 492. 

A gymnasiutni tanterv és az ahhoz tartozó 
utasítás. 74. 

A gymnasiumi vallástani kézikönyvek és a con-
venti tanterv, Kiss József. 395. 456. 

A gymnasiumi tanterv módosítása. 167. 
A »Kecskeméti jogakadémia« című cikkhez. 

Horváth Adám. 550. 
A konfirmációra való előkészítés alkalmából. 

Feleki József. 647. 
A középiskolai tanáregyesület fiumei közgyűlése. 

Sz. F. 902. 
A latin nyelv oktatása a reáliskolákban, 168. 
A magyarországi tanítók országos segély-egylete 

ügyében. Péterfy Sándor. 1450. 
A pápai főiskola köréből. Kiss Gábor. 291. 
A selyembogár és az iskola. Veritas. 871. 
A supplicatió kérdéséhez. Dr. Kerékgyártó Elek. 

7*. 
A szarvasi főgymnasium és Trefort miniszter. 

7- 7-
A tanárok nyugdíjazása és gyámolítása a duna-

melléki egyházkerületben. Sz. F. 1062. 
A tanítás kötelezettsége és szabadsága, Dr. Kerék-

gyártó Elek. 808. 840. 
A tanítói könyvtárak tárgyában, Somogyi László. 

1448. 

A tiszakerületi ág. hitv. ev. felső leányiskola 
évi zárünnepélye és vizsgája. Stromp László. 
870. 

A theologiai tanképesítés. Kalma István. 1384. 
Az angol iskolai életről, Pulszky Ágost. 357, 
Az eperjesi katasztrófa. Dr. Szlávik Mátyás. 

617. 
Az Eötvös-alap érdekében. Péterfy Sándor. 

1605. 
Egy reform, egyházjogi kérdés. Katona Mihály. 

1418. 
Egy igaz magyar nevelőnő. (Karacs Teréz) Sz. F. 

52 3-
Egy tanító-egyesületi székfoglaló beszédéből. 

Szűcs Dániel. 1640. 
Értesítés a miskolci leányiskoláról, 907. 
Értesítés. Szabó János. 873. 
Iskolai értesítők. Lector. 935. 971. 998. 1031. 

1097. 1128. 1192. 1221, 
Magunkról, magunknak. Filep Endre. 1287. 
Népiskolai tankönyvirodalmunk legújabb termé-

kei. K. B. 1316. 1353. 
Nyári óvodák. Bierbrunner Gusztáv. 43. 
Öniítötte rés a protestáns iskola-jogon. Katona 

Mihály. 677. 713. 
Tanítói értekezletet megnyitó beszéd. Lévay 

Lajos. X 51 I. 
Tanügyi miseriák. Földváry László. 1162. 
Utóhang a gymnasium ügyében tartott január 

12-iki értekezlethez. Egy ref. tanár. 139. 
Válasz az »Egyházkerületi közgyűlés után« című 

cikkre. Somogyi László. 1194. 

Ili. Tárca. 
A legújabb theologia történetéből. Dr. Szlávik 

Mátyás. 10. 45, 75. 104. 144. 170. 203. 
230. 208. 293 332. 363. 399. 

A magyar kultúra és ev. ref. egyházunk ének-
kincse. Jeszenszky Károly.. 619. 

A magyarországi ev. ref. lelkészek egyetemes 
gyám- és nyugdíj-intézetének alapszabályai. 
1608. 

A megismerhetlen. Hófváth József. 1324 1355. 
1388. 1422. 

A pisteologiai kérdés a hittanban. Dr. Szlávik 
Mátyás. 1576. 

A régi jó öregek. Szentkiíty Károly. 1451. 
i486. 1517. 

A tudományos s különösen az egyház törté-
nelmi semináriumokról. Krupecz István. I i o i . 
1130. 1166. 1196. 1225, 1252. 

Az irás és hitvallás. Antal Géza. 433. 
Az unitárius »Dávid-Ferenc-egylet.« Végh Mi-

hály. 463 
Emlékezés Édes Albertre. Kálmán Farkas. 

1034. 1066. 
eltételes halhatatlanság, Byse K. után. Baksay 
László. 874. 909. 938. 974. 1002. 

Hazai könyvtáraink állapota. György Aladár. 
796. 843. 

Hit és kritika. Doedes után. Antal Géza. 525. 
552; 

Húsvétkor. Sütó' Kálmán. 460, 
Isten (költemény) Fosa Lajos. 8x1. 
Masyar ref. papok Csehországban. Ballagi 

Aladár. 1291. 1318. 
Melanchton szelleméhez (költemény). Dr. Bi-

hari Péter. 79. 
Mózes (költemény). Szabolcska Mihály. 1544. 
Pünköst. Sütő Kálmán. 680. 
Szalay József n.-becskereki lelkész jelentése 

negyedik gyűjtő útjáról 751. 178. 
Zakariás levelei. Ballagi Géza. 776. 
Virágvasárnapján (költemény), Sántha Károly. 

432. 
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